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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

วิสัยทัศนโรงเรียนศรีราชา  
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ 
 1.สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูอยางหลากหลายดวยตนเองสูมาตรฐานสากล 

3.สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเปน

พลโลก 

4.สงเสริมและพัฒนาใหครู จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเอ้ือตอการสรางองคความรูของผูเรียนและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณครูบนวิถีความเปนไทย 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยรวม 

6.พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 

7.เสริมสรางความสัมพันธทุกภาคสวนในการสรางภาคีเครือขาย ความรวมมือท้ังภายในและภายนอก 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรบัปรุงพุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะจำเปนพ้ืนฐาน  5 ประการท่ีนักเรียนพึงมี ซ่ึง

กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช   2551  สมรรถนะเหลานี้ไดหลอมรวมอยูในมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท้ัง  8 กลุม สมรรถนะสำคัญของผูเรียนท้ัง   5  ประการไดแก 

1. ความสามารถในการสื ่อสาร เปนความสามารถของนักเรียนในการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง

และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห การคิกสังเคราะห การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอยางเปนระบบเพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย

คำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

5. ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต เปนความสามารถของนักเรียนในดาน

การนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การทำงานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมดานความขัดแยงและความแตกตางระหวางบุคคล 

การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม การสืบเสาะหาความรู และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ี

ไมพึงประสงคซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
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6. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถของนักเรียนในการเลือกใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ท้ังดาน

วัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหา และการอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชาพุทธศักราช   2562   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช   2551     มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงปะสงคเพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ตองรูคุณคา หวงแหน และเทิดทูนสถาบันสูงสุดของ

ชาติ 

 2. ซื่อสัตย สุจริต เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนมีจิตสำนึกคานิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันกับผูอื่นใน

สังคมอยางมีความสุข 

3. มีวินัย เปนคุณลักษณะของผูเรียนเรียนดานการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อยางมีความ

รับผิดชอบ และความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

4. ใฝเรียนรู เปนคุณลักษณะของนักเรียนดานความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยากรูอยากเรียน รักการ

อานการเขียน การฟง รูจักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผลท้ังดวยตนเอง และรวมกับ ผูอ่ืนดวยความขยัน หม่ันเพียร และอดทน และ

เปดรับความคิด ใหม ๆ 

5. อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะ ของนักเรียนในการดำรงชีวิตอยางมีความพอประมาณใช สิ ่งของอยาง

ประหยัด พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยูบนหลักเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 6. มุงม่ันในการทำงาน เปนคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีจิตสำนึกในการใชบริหารงานและทรัพยากรอยางคุมคาและ

ยั่งยืน ในการทำงานตามความคิดสรางสรรค มีทักษะและมุงม่ันตอความสำเร็จของงาน 

 7. รักความเปนไทย เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่รูจักหวงแหน อนุรักษพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ประพฤติตาม

วัฒนธรรมไทยใหคงอยูคูไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนไดทำประโยชนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัครเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีจิตมุงทำประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม 

มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

 1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร  

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาตางประเทศ 



3 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคเม่ือจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการ

เรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง 

การทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่ง

สำคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกำหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น  ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการ

เรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นำไปใช ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการ

สอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

1. ตัวชี้วัดชั้นป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปท่ี 1 – 

มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดชวงชั้น  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปท่ี 4- 6)  

หลักสูตรไดมีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือความเขาใจและใหสื่อสารตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2        ตวัชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ขอท่ี 2 

1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานขอท่ี 1      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอท่ี 3 

2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานขอท่ี 2 

ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
  

สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึง

กำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรูจำนวน 60 มาตรฐาน ดังนี้ 

 

ภาษาไทย 

สาระท่ี 1 การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน ไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิตและมี  

                      นสิัยรักการอาน 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

                     เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

องค์ความรู้ ทักษะสําคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การนาํความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ 

และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด

อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค ์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    

การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลก

อยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  

ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา   

การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภูมิใจใน

ความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน

การคิดริเร่ิม  จินตนาการ 

สร้างสรรคง์านศิลปะ  

สุนทรียภาพและการเห็น

คุณค่าทางศิลปะ 

 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใชภ้าษา   

เพ่ือ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     และ

ภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้

ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการ

ส่ือสาร  การแสวงหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :        

ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 

ในการทาํงาน  การจดัการ                   

การดาํรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใชเ้ทคโนโลยี 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 

ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม

สุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอ่ื้น  

การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 

ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 

ถูกวิธีและทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนาํความรู้

ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   

การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวิต  

และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            

มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ

สร้างสรรค ์
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สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆ  

                     อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 

สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา       

                     ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ 

                     นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

คณิตศาสตร 

สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ี     

                     เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาท่ีกำหนดให 

สาระท่ี2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและ              

                     ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.3 เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.4 เขาใจเวกเตอร การดำเนินการของเวกเตอร และนำไปใช 

สาระท่ี3 สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

สาระท่ี4 แคลลูลัส 

 มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ

ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
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มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล

ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆของสัตวและมนุษยท่ีทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง

และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไป

ใชประโยชน 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบ

ตางๆ ของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแลกซ่ีดาวฤกษและ

ระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบน

ผวิโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใช

ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค

ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิตสังคม และ

สิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอน 

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 

นับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
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มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน

นับถือ 

สาระท่ี2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด เนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธำรงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธำรงรักษาไวซ่ึงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจำเปนของการ

รวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความ

เปนไทย 

 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและกันใชแผนท่ี

และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนควา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดำเนิน

ชีวิต มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 
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มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ มีวินัย 

เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุการใชยาสารเสพติด และ

ความรุนแรง 

 

ศิลปะ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 

มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีถายทอด

ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกต ใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป 

มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป 

ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

การงานอาชีพ 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหา ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรพัยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
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สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม  และมี

สวนรวม ในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน  

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู  การ

สื่อสาร  การแกปญหา การทำงาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 

สาระท่ี 4 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี

คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

ภาษาตางประเทศ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสังคมโลก 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง

รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของ

การท าประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 

ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 

    เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมนอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและ

เขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 

    เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก 

การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงานเนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

    2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรม

สรางสรรคสังคม 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
                                 1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 3.  มีวินยั 

                                 4.  ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

                      7.  รักความเป็นไทย 

                                      8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

จุดหมาย 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

                  2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยีและมี

ทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

             4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

                  5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม                  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชนแ์ละสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ

สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นตอ่

การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             

                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                

     4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา     6.  ศิลปะ                                        

                    7. การงานอาชีพ       8. ภาษาต่างประเทศ 

 

ความสัมพนัธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับการศึกษา 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียน

ไดสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิด

สรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปน

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ     

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะ

ดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช

วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนำ และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ   

 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนข้ันต่ำสำหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและจุดเนน  โดยสามารถปรบัใหเหมาะสมตาม

บริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้   

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของ

สถานศึกษา และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตร 40 ชั่วโมงตอป หรือ 1 หนวยกิต 

ตอป ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐานรวมจำนวน 880 ชั่วโมงตอป หรือ 22 หนวยกิตตอป และผูเรียนตองมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 

 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของสถานศึกษา 

และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตรรวม 3 ป จำนวน 80 ชั่วโมงตอป หรือ 2 หนวย

กิต ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐาน 3 ป จำนวน 1,640 ชั่วโมง หรือ 41 หนวยกิต และผูเรียนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 
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 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุมสาระการเรียนรู     

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

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

วิทยาศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร 

ภูมิศาสตร 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3นก.) 

 

320 (8 นก.) 

 

80 (2 นก.) 

 

240 (6นก.) 

 

 

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

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

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1640 (41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (IS) 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมท่ี 

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ไมนอยกวา  1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง รวม 3 ปไมนอยกวา 3,600 ช่ัวโมง 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ส21101  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

ส21102  ประวัติศาสตร 1        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส21103  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ส21104  ประวัติศาสตร 2        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 ส22101  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

ส22102  ประวัติศาสตร 3        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส22103  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ส22104  ประวัติศาสตร 4        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 ส23101  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

ส23102  ประวัติศาสตร 5        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส23103  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ส23104  ประวัติศาสตร 6        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ส20217  ทองถ่ินของเรา      จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20203  พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ส20213  วิถีไทย      จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20212  ทองถ่ินภาคตะวันออก    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20214  ภูมิศาสตรการทองเท่ียว    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20215  กฎหมายนารู     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ส20207  อาเซียนศึกษา     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20215  การปกครองทองถ่ินของไทย   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20206  เหตุการณปจจุบัน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20216  อารยธรรมโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1                     เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง      จำนวน 1.5 หนวยกิต    

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

             ศึกษาเลือกเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ )ในการสืบคนขอมูล เพ่ือวิเคราะหลักษณะทาง

กายภาพ และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อธิบายเสนแบงเวลาและเปรียบเทียบวัน 

เวลา ของประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ วิเคราะหเชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางการปองกันภัยธรรมชาติและการระวังท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป

เอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย โดยใชแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  วิเคราะหปจจัยทางกายภาพ และสังคมท่ีมีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด 

เทคโนโลยี สินคาและประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย และศึกษา วิเคราะห ความหมายและความสำคัญ

ของเศรษฐศาสตร คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน สังคม ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความ

เปนมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย บทบาทหนาที่และความแตกตางของสถาบัน

การเงินแตละประเภทและธนาคารกลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การกำหนดอุปสงคและอุปทาน และกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

โดยกระบวนการเชื่อมโยงประสบการณเดิมสูการสรางประสบการณใหม โดยการใชภาพ ขาว หรือสถานการณตาง ๆ 

เพื่อใหผูเรียนฝกการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะหและสรุปความรูที่ไดเปนแผนผังความคิด กระตุนใหแสดงความคิดเห็น

อยางหลากหลาย เพื่อรวมกันหาแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม สงเสริมการทำงานกลุมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู

การยอมรับและเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น ใหผูเรียนรูเขาใจการบริหารจัดการ การบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจำกัด

ใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคาและเขาใจระบบของสถาบันทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเศรษฐกิจของชุมชน

และประเทศและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพื่อใหเห็นความสำคัญและทำความเขาใจเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรรอบตัว  ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

และมีความตระหนักถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำเนินชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 

ตัวช้ีวัด    

ส 3.1 ม.1/1 ,ม.1/2 

ส 3.2 ม.1/1 ,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4   

ส 5.1 ม.1/1 ,ม.1/2,ม.1/3   

ส 5.2 ม.1/1 ,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4   

รวมตัวช้ีวัด   13   ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21102  รายวิชา ประวัติศาสตร 1        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1                   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง        จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

      การศึกษา วิเคราะห ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธและความสำคัญของ

อดีตท่ีมีตอปจจุบันและอนาคต  ท่ีมาและตัวอยางการใชศักราชในเอกสารประวัติศาสตรไทย วิธีการเทียบศักราช

ตามแบบตางๆ  การนำวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทยท่ีมีอยูในทองถ่ินและ

เหตุการณสำคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตรไทยสมัยกอนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณและรัฐไทยใน

ดินแดนไทย  

 โดยใชการอธิบาย การยกตัวอยาง บอกท่ีมา  กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสืบคนขอมูล 

กระบวนการกลุม  กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  และวิธีการทางประวัติศาสตร 

 เพ่ือใหเห็นคุณคาเกิดความรู  ความเขาใจถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ  เขาใจความเปนมาของชาติไทย พัฒนาการ

ดานตางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย มีวินัย  ใฝ

เรียนรู  มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย    

 

ตัวช้ีวัด                   

ส 4.1      ม. 1/1    ม. 1/2    ม. 1/3      

ส 4.3      ม. 1/1        

รวมตัวช้ีวัด  4  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21103 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2                     เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หนวยกิต    

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

 การศึกษา มีความรูและเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรูเขาใจ ตระหนักและ

ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความรูเขาใจและปฏิบัติตามหนาท่ี

ของการเปนพลเมืองที่ดี มีคานิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ

สังคมโลกอยางสันติสุข มีความรูเขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธาและธำรงไวซ่ึงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูเขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต

และการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอยางมีดุลภาพ มีความรูเขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

และความจำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 โดยสราง ความรูความเขาใจ กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการสืบคน

ขอมูลและอภิปราย กระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค กระบวนการทำงานเปนกลุม กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและ

กระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 เพ่ือใหเกิด ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และ

ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองที่ดี มีคานิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และเขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ นำความรูทักษะการทำงานไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด 

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

ส 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

ส 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

ส 2.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ส 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

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

รวมตัวช้ีวัด 30 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21104  รายวิชา ประวัติศาสตร 2     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2                  เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

      ศึกษา วิเคราะห พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ

ระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตรท่ีมีผลตอ

พัฒนาการทางประวัติศาสตรสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือ

ผานการรวมกลุมเปนอาเซียนท่ีถือวาเปนพัฒนาการของภูมิภาคท่ีตั้งและความสำคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยท่ีมีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปจจุบัน  

        โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุมกระบวนการเรียนรู

แบบบูรณาการ กระบวนการแกปญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร  

        เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจถึงความสำคัญของเหตุการณทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมา

วิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ เขาใจความเปนมาของชาติไทย พัฒนาการดานตางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักชาติ ศาสน กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย 

และมีจิตสาธารณะ  

 

ตัวช้ีวัด  

 ส 4.2  ม.1/1  ม.1/2   

 ส 4.3  ม.1/2  ม.1/3 

รวมตัวช้ีวัด  4  ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22101 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต  

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

ศึกษาการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะหและนำเสนอขอมูลเก่ียวกับลักษณะ ทางกายภาพ และ

สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และทางสังคมของทวีปแอฟริกา แนว

ทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปและแอฟริกา ปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทวีป

ยุโรปและแอฟริกา สาเหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

และวิเคราะห ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจาย

ของทรัพยากรในโลกท่ีสงผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การแขงขันทางการคาในประเทศและ

ตางประเทศท่ีสงผลตอคุณภาพสินคา ปริมาณการผลิตและราคาสินคาปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนและการออม ปจจัยการผลิต

สินคาและบริการ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตสินคาและบริการเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง การคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค 

          โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและ

แกปญหากระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุม  

          เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เหน็คุณคาและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและ

คุมคา เขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 

 ส 5.1  ม.2/1  ม.2/2      

 ส 5.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 

 ส 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4 

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

รวมตัวช้ีวัด 14  ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22102  รายวิชา ประวัติศาสตร 3     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1                  เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

 ศึกษาวิเคราะหการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร และความสำคัญของการตีความหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรที ่นาเชื ่อถือ ตลอดจนวิเคราะหความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทาง

ประวัติศาสตร การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีใน

ดานตางๆ ปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย

สมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีมีตอการพัฒนาชาติไทยในยุคตอมา 

โดยใชว ิธ ีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ และกระบวนการแกปญหา 

 เพื ่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี ใหตระหนักถึง

ความสำคัญและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน มี

วินัย ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเปนไทย 

 

ตัวช้ีวัด 

 ส 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   

 ส 4.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  

รวมตัวช้ีวัด  6  ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22103 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต  

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

ศึกษา วิเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนาสูประเทศเพื่อนบาน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวยเสริมสราง

ความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบาน เปนรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติ และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชน

และการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู การสั่งสอน ประวัติพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุช

ชุตตรา พระเจาพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรม-ราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาว

ชิรญาณวโรรส โครงสรางและสาระสังเขปของพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก และความสำคัญและ

ความสัมพันธของสถาบันทางสังคม ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน ขอมูลขาวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบตอสังคมไทย

สมัยปจจุบัน กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกปองคุมครองผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ 

บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาท่ีในฐานะพลเมืองดี 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา   

 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแกปญหาของชุมชนและ

สังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน

ก า ร ท ำ ง า น  ร ั ก ค ว า ม เ ป  น ไ ท ย  ม ี จ ิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  ส า ม า ร ถ ด ำ เ น ิ น ช ี ว ิ ต อ ย ู  ร  ว ม ก ั น ไ ด  อ ย  า ง ส ั น ต ิ สุ ข 

 

ตัวช้ีวัด  

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 

รวมตัวช้ีวัด 22 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22104  รายวิชา ประวัติศาสตร 4     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1                  เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหลงอารย

ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย อทธพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีผลตอภูมภาคเอเชียในปจจุบัน 

 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ และกระบวนการแกปญหา 

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคตางๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

ใหตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ใฝเรียนรู มุงม่ัน

ในการทำงาน มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเปนไทย 

 

ตัวช้ีวัด    

 ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2 

รวมตัวช้ีวัด  2  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23101 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 1                   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต  

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

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีสวนรวม

ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาอธิบาย และวิเคราะหกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  

การมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ  อธิบายบทบาท

หนาที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแสดงความเห็นตอนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีตอบุคคล  กลุมคนและ

ประเทศชาติ  อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงิน

เฟอ  เงินฝด  ผลเสียจากการวางงานและแนวทางแกปญหา  สาเหตุ  และวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ    

โดยกระบวนการจัดการเรียนรูบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ผานการ

เสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และเรียนรู ผานการปฏิบัติจริง ผู เรียนมีสวนรวมในการเรียนผาน

กระบวนการ Active Learning และสามารถแกปญหาตางๆในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการ PBL : 

Problem Based Learning 

เพื ่อใหผ ู  เร ียนรู จ ักคิดอยางมีเหตุผล  ยึดมั ่นในหลักการพึ ่งตนเอง  ตระหนักถึงความสำคัญเห ็นคุณคา 

และมีเจตคติท่ีดีตอเศรษฐศาสตร  และภูมิศาสตร   มีคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักในการดำเนินชีวิต  สามารถทำงานอยางเปน

ระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ รอบรู มีความรับผิดชอบ คิดวิเคราะหผลและผลอยางมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง 

 

ตัวช้ีวัด 

 ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2 

 ส 5.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

 ส 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

 ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 

รวมตัวช้ีวัด  15  ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23102  รายวิชา ประวัติศาสตร 5     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 1                  เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

ศึกษา วิเคราะห เรื่องราวเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร ใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตางๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตางๆ ปจจัยที่สงผลตอ

ความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรตันโกสินทร บทบาทของพระมหากษัตริยในราชวงศจักรีในการสรางสรรค

ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 

เหตุการณสำคัญสมัยรัตนโกสินทรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะหสาเหตุ ปจจัย และผลของเหตุการณ บทบาท

ของไทยในสมัยประชาธิปไตย บทบาทของพระมหากษัตริยในราชวงศจักรีตอความม่ันคงและความเจริญรุงเรืองของชาติ 

โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการนำวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาใชศึกษาเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว ทองถ่ินของตนเอง และประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร ตระหนักถึงความสำคัญ  ภูมิใจในความเปนไทย 

รักชาติ ศรัทธาและรักษาไวซึ ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีคานิยมที่ดีงาม มี

จิตสำนึกในการอนุรักษและธำรงไวซ่ึงอธิปไตยของประเทศสามารถดำเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2 

ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2  

ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

รวมตัวช้ีวัด  8  ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23103 รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 2                   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต  

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

ศึกษา วิเคราะห อธิบาย อภิปราย นำเสนอแนวคิด การเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขแกโลก  พระพุทธศาสนากับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศา

สนิกชนตัวอยางสังฆคุณและขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม การพัฒนาจิตดวยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย สวดมนต  แผเมตตา วิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติ 

ความแตกตางและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ หนาที่และบทบาทของชาวพุทธที่ดี การปฏิบัตติน

ในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมามกะและการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ความ

แตกตางของคดีอาญาและคดีแพง การมีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษวัฒนธรรม

ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยง การเสนอแนวคิดในการลดความขัดแยง

และการดำรงชีวิตอยางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองแบบตาง ๆ ที่ใชในปจจุบัน  ระบอบการ

ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ 

 โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาและสืบคนขอมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห  

การสรางคำอธิบาย  การสาธิต  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

และการอนุรักษ วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม     

 ใฝเรียนรู มีวินัย ใจกวาง มีเหตุผล รักความเปนไทย รักชาติ  ศาสน กษัตริย ดำรงไวซึ ่งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณคา ความสำคัญ ศรัทธายึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัด 

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 

รวมตัวช้ีวัด 25 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส 23104  รายวิชา ประวัติศาสตร 6     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 2                  เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

 ศึกษา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร และปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทย บุคคลสำคัญในการสรางสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของภูมิภาคตางๆ ในโลกโดยสังเขป ผลของการเปลี ่ยนแปลงที ่นำไปสู ความรวมมือ และความขัดแยงใน

คริสตศตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปญหาความขัดแยง 

โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการนำวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาใชศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว ทองถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร 

ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาคตางๆ ของโลก  

เพื่อใหมีวิจารณญาณ รูเทาทันสถานการณและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ตระหนัก

ถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตางๆ ของโลกและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ภูมิใจใน

ความเปนไทย รักชาติ ศรัทธาและรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีคานิยมท่ีดี

งาม มีจิตสำนึกในการอนุรักษและธำรงไวซ่ึงอธิปไตยของประเทศสามารถดำเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2 

ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2  

ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

รวมตัวช้ีวัด  8  ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20217  รายวิชา ทองถิ่นของเรา        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี 1                  เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

ศึกษาเก่ียวกับสัญลักษณ ตราประจำจังหวัด คำขวัญ และตนไมประจำจังหวัดชลบุรี 

ศึกษาที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพ การแบงเขตการปกครอง และประชากร

ของจังหวัดชลบุรี 

ศึกษาประวัติความเปนมาของจังหวัดชลบุรีในสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยประวัติศาสตร แหลงโบราณคดี การต้ัง

ถ่ินฐาน การพัฒนาทางประวัติศาสตร เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร      

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ โครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสง การศึกษา 

ของจังหวัดชลบุรี 

ศึกษาและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ภูมิปญญาชาวบาน วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

นาฏศิลปะ ดนตรี ความเชื่อ พิธีกรรม ในทองถ่ินของจังหวัดชลบุรี 

ศึกษาบุคคลสำคัญทางดานศาสนา ประวัติศาสตร และผูท่ีสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดชลบุรี 

ศึกษาและอนุรักษสถานท่ีสำคัญและแหลงทองเท่ียว ในจังหวัดชลบุรี 

ศึกษาปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางแกไขปญหาและวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมในจังหวัดชลบุรี 

 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม  กระบวนการ

เรียนรูแบบบูรณาการ การเรียนรูนอกสถานที่ กระบวนการแกปญหามีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช

ทักษะชีวิต และความสามารถการใชเทคโนโลยี 

 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การ

ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ โครงสรางพื้นฐานของจังหวัดชลบุรี มีสวนรวมในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ภูมิปญญาชาวบาน วัฒนธรรมพ้ืนบาน สถานท่ีสำคัญ แหลงทองเท่ียวสิ่งแวดลอม และเห็น

คุณคาและภาคภูมิใจในบุคคลสำคัญในจังหวัดชลบุรี 

 

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสัญลักษณ ตราประจำจังหวัด คำขวัญ และตนไมประจำจังหวัด 

ชลบุร ี

2. อธิบายลักษณะท่ีตั้ง ขนาด อาณาเขต ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพ การแบงเขต 

การปกครอง และประชากรของจังหวัดชลบุรี 

3. มีความรูความเขาใจในประวัติความเปนมาของจังหวัดชลบุรีในสมัยกอนประวัติศาสตร                     

สมัยประวัติศาสตร แหลงโบราณคดี การตั้งถ่ินฐาน การพัฒนาทางประวัติศาสตร เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร      

4. สามารถวิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ โครงสรางพ้ืนฐาน  

การคมนาคมขนสง การศึกษา ของจังหวัดชลบุรี 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

5. อนุรักษสถานท่ีสำคัญและแหลงทองเท่ียว หวงแหงนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  

ศิลปกรรม หัตถกรรม ภูมิปญญาชาวบาน วัฒนธรรมพ้ืนบาน นาฏศิลปะ ดนตรี ความเชื่อ พิธีกรรม ในทองถ่ินของจังหวัด

ชลบุร ี

6. รวมกับชุมชนในการแกไขปญหาและวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมในจังหวัดชลบุรี 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20203  รายวิชา พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี 2                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

 ศึกษา เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล อธิบายพฤติกรรมของตนเองและปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

อธิบายผลการกระทำของบุคคลที่ไมปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาท ศึกษา เขาใจ ความหมาย ความสำคัญของการแสดง

ความเคารพในสิทธิ หนาที่ เชื่อมโยงการกระทำของบุคคลเกี่ยวกับหลักเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ อธิบาย

ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองดี ศึกษา อธิบาย ความสำคัญถึงการกระทำของพลเมืองดีที่มีวินัย มี

ความรับผิดชอบ มีเหตุผล และมีความซ่ือสัตย เขาใจแนวทางการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน และศึกษา 

อธิบายผลดีของการทำประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามสถานภาพและบทบาท ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ 

ความเสมอภาค ความภราดรภาพของพลเมืองและปฏิบัติตนตาม เปนพลเมืองดีท่ีมีวินัย        มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล 

และมีความซื่อสัตยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 

ดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ และทำประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ 

ผลการเรียนรู  

1. เพ่ือใหผูเรียนยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลเปนพฤติกรรมพ้ืนฐานท่ีสำคัญในสังคมประชาธิปไตย  

ซ่ึงจะกอใหเกิดคุณลักษณะอ่ืนตามวิถีประชาธิปไตยตามมาอีกดวย 

2. เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ และเห็นคุณคา

ของการกระทำ 

3. เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหนาท่ีของพลเมืองดีและปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของ

ชาติสืบไป 

4. เพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหการกระทำของพลเมืองดีไดและตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของ

พลเมืองดีไดอยางถูกตอง 

5. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจแนวทางการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนและเห็นคุณคาการปฏิบัติตนใน

การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 

6. เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตนในการทำประโยชนใหสังคมและประเทศชาติได 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20212  รายวิชา ทองถิ่นภาคตะวันออก          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

ศึกษา วิเคราะห ความสำคัญ สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของทองถ่ินภาคตะวันออก   ทางดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

ทรพัยากรธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตรของทองถ่ิน ดานความเปนมาบุคคลสำคัญ วิวัฒนาการของทองถ่ินศึกษาสังคมและ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน การประกอบอาชีพ  รายไดของทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการกลุมการวิเคราะห  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการวางแผนการสืบคน  กระบวนการสราง

ความตระหนัก  การฝกปฏิบัติความสามัคคี  กระบวนการเผชิญสถานการณ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  ความซ่ือสัตยสุจริต 

 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจของสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของทองถ่ิน ตระหนักในคุณคาทางวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ปฏิบัติตนในการอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู   

 1. อธิบายความสำคัญ องคประกอบและปจจัยทางสภาพท่ัวไปของภาคตะวันออก ประวัติความเปนมา อธิบาย

ประวัติความเปนมา  

 2. วิเคราะหความสำคัญ สภาพเศรษฐกิจ   ทรัพยากร  อาชีพ คมนาคม สื่อสาร 

 3. อธิบายความหมาย โครงสราง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ชุมชนจีน  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม 

 4. ตระหนักในผลงานบุคคลสำคัญ สามารถนำมาเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิต 

 5. วางแผนการจัดการทองเท่ียวทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม และการเสนอแนวทางการอนุรักษแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมได 

 6. ตระหนักเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรภาคตะวันออก ปญหาและแนวทางแกไขการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20213  รายวิชา วิถีไทย          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

       ศึกษาเอกลักษณประจำชาติไทย เพื่อใหเขาใจวัฒนธรรมดานมารยาทไทย ประวัติความเปนมา และองคประกอบ

ของมารยาทไทย มารยาทการแตงกายเพ่ือใหเกิดความเขาในเรื่องหลักสำคัญของการแตงกาย ขอปฏิบัติในการแตงกายเนื่อง

ในโอกาสตางๆ ชุดประจำชาติไทย และการแตงเครื่องแบบในแตละประเภท เพื่อใหเกิดความตระหนัก เห็นคุณคาของการ

แตงกายเพื่อใหเหมาะกับกาลเทศะ ศึกษาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและ

ศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมการปรับตัวและดำเนินชีวิตแบบไทย  
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห การสรางองคความรู การแสดงบทบาทสมมุติ การลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเห็นคุณคา

และมีความตระหนักถึงเอกลักษณประจำชาติไทย และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และมีคานิยมท่ีดีงาม 

            เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการอนุรักษความเปนไทยเกิดความตระหนักตอคุณคาของมารยาไทยท่ีมีตอผูปฏิบัติ

และสวนรวม มีสวนรวมและแนะนำผูอ่ืนใหอนุรักษและเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ ในเรื่องการแสดง ความเคารพ การ

สนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพรขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและเกิดความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตแบบ

ไทยดำรงชีวิตรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข 
 

 

ผลการเรียนรู   

1. รูและเขาใจเอกลักษณประจำชาติไทย ลักษณะวิถีไทย 

2. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต และเผยแพรขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวฒันธรรม และ 

ภูมิปญญาไทย 

3. เขาใจและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

4. มีสวนรวมและแนะนำผูอ่ืนใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ 

5. รูและเขาใจภูมิปญญาไทยและสามารถอธิบายความเปนมาของศิลปวัฒนธรรม 

6. รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

7. อธิบายความหมาย ความสำคัญและประเภทของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

8. เห็นคุณคา อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู  
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20214  รายวิชา ภูมิศาสตรการทองเท่ียว         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 2                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

 ศึกษา  วิเคราะห  ความสำคัญ วิชาภูมิศาสตรการทองเท่ียว และองคประกอบการทองเท่ียว ปจจัยภูมิศาสตรท่ีมีผล

ตอการทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยว โครงสรางอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ไทย ความสำคัญและบทบาทหนาที่ของมัคคุเทศก ธุรกิจที่เกี่ยวของกับมัคคุเทศก การวางแผนการจัดนำเที่ยว การทองเที่ยว

เชิงธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวรวมสมัย ปญหาและผลกระทบจากการทองเท่ียว แนวทางการแกไข

และการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการมีสวนรวม กระบวนการสังคม กระบวนการเผชิญ

สถานการณ กระบวนการแกปญหา   

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

การทองเท่ียวรวมสมัย บทบาทสำคัญของมัคคุเทศกกับการทองเท่ียว นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปเปนแนวทางปฏิบัติตนใน

การมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม และทองเท่ียวรวมสมัย การจัดการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน 

ผลการเรียนรู    

1. อธิบายความสำคัญ องคประกอบ และปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการทองเท่ียว  

2. อธิบายรูปแบบและอุตสาหกรรมการทองเท่ียวได 

3. วิเคราะหความสำคัญ บทบาทหนาท่ี และธุรกิจท่ีเก่ียวกับมัคคุเทศกได 

4. นำความรูพ้ืนฐานของมัคคุเทศกไปวางแผนการจัดนำเท่ียวในชุมชนได 

5. อธิบายลักษณะสำคัญของการทองเท่ียวธรรมชาติได 

6. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศได 

7. เสนอแนวทางการอนุรักษแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และจัดการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติได 

8. วิเคราะหความสำคัญและองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได 

9. วางแผนจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการเสนอแนวทางการอนุรักษแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมได                         

10. บอกความสำคัญของการทองเท่ียวรวมสมัยได 

11. อธิบายลักษณะการทองเท่ียวรวมสมัย และเสนอรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน                       

ของตนเองได 

12. วิเคราะหความสำคัญและหลักการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนได 

13. มีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนได 

รวมท้ังหมด 13 ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20215  รายวิชา กฎหมายนารู              กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 2                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

 ศึกษา วิเคราะห ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและการตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ 

เสรีภาพและหนาท่ีของประชาชนชาวไทยการใชอำนาจอธิปไตย องคกรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและ

พาณิชยเก่ียวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย หนี้ ละเมิด ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญาเก่ียวกับลักษณะของกฎหมาย 

กฎหมายอ่ืนท่ีควรรูประกอบดวย กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายเก่ียวกับเด็ก 

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคมและ

กระบวนการเผชิญสถานการณและการแกปญหา 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนำไปประยุกตปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบยีบวินัย ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิต

อยางปกติสุขในสังคมไดทุกระดับ  

ผลการเรียนรู    

1. ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายวามีประโยชนและจำเปนตอการดำรงอยูของสังคม 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับท่ีมาของกฎหมายและระบบกฎหมาย อันเปนพ้ืนฐานสำคัญในการศึกษาวิชา 

กฎหมาย 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับกฎหมายประเภทตางๆ ท่ีจะนำมาบังคับใชในสังคม ท้ังสังคมภายในประเทศ 

และสังคมนานาประเทศ 

4. รูและเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดทำ ตลอดจนข้ันตอนตาง ๆ ของการรางและการประกาศใช 

กฎหมายลายลักษณอักษร 

5. รูและเขาใจเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใชกฎหมายในสังคมไทย 

6. รูและเขาใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญวาเปนกฎหมายสูงสุดท่ีวาดวยการจัดระเบียบแหงอำนาจรัฐและ 

กำหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีฐานะเหนือกวาบรรดากฎหมายและกฎเกณฑท้ัง

ปวงท่ีมีการตราออกมาใชบงัคับ 

7. รู เขาใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายแพง รวมท้ังสามารถนำไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชน 

สำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมไดอยางถูกตอง  

8. รูและเขาใจในหลักกฎหมายอาญาวามีความสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

เคารพสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติตอกันอยางถูกตองภายใตกรอบแหงกฎหมาย ไมประพฤติฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงจะมีความผิด

และถูกลงโทษ  

9. วิเคราะหความสำคัญของการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร  

กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายการรับราชการทหารและกฎหมายเก่ียวกับเด็ก 

10. วิเคราะหผลของการปฏิบัติตามกฎหมายแพงและพานิชยท่ีเก่ียวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้  

ละเมิด ทรัพย ครอบครัวและมรดก 

11. ตระหนักถึงปญหาการใชกฎหมายในสังคมไทย และสามารถหาแนวทางปองกันแกไขได 

 

รวมท้ังหมด 11 ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20207  รายวิชา อาเซียนศึกษา              กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 1                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

 ศึกษาประวัติความเปนมา การกอตั้ง วัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียน สัญลักษณ อัตลักษณ กฎบัตรอาเซียน  

โครงสรางและกลไกการดำเนินงาน และพัฒนาการของอาเซียน ความรวมมือของประเทศสมาชิกในแตละดาน วิเคราะห

ความแตกตางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลกระทบและ

ประโยชนท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการเขาสูประชาคมอาเซียน บทบาทของไทยในอาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคม

โลก และการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยใชทักษะกระบวนการการมีสวนรวม การคิด การอภิปราย การสืบคนโดยการบูรณาการกระบวนการทำงานเปน

กลุม  กระบวนการสรางความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายโดยใชสื่อเทคโนโลยี  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและมีสมรรถนะท่ีสำคัญในการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา การใชเทคโนโลยี 

ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  รักชาติ  ศาสน กษัตริยมีวินัย ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทำงานรักความเปนไทย มีจิต

สาธารณะ และสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายประวัติความเปนมา ขอมูลพ้ืนฐาน สัญลักษณ และลักษณของประเทศสมาชิกอาเซียน  

2. อธิบายวัตถุประสงคของการกอตั้งประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 

3. อธิบายโครงสราง และกลไกการดำเนินงานของอาเซียน  

4. วิเคราะหความแตกตางและความคลายคลึงระหวางประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน ดานการเมือง การ 

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

5. วิเคราะหบทบาทของอาเซียนในสังคมโลกและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6. วิเคราะหการเตรียมตัว เขาสูประชาคมอาเซียนของไทย ประโยชนและผลกระทบท่ีประเทศไทยจะไดรับ 

7. ภาคภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน 

รวม  7 ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20215  รายวิชา การปกครองทองถิ่นของไทย    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 1                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

 ศึกษาและอธิบาย  ความหมาย  ความเปนมา  วัตถุประสงค  องคประกอบ  หนาท่ี  ทฤษฎี  และรูปแบบองคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตำบล  การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

พิเศษ  (กรุงเทพฯ และพัทยา )  และการบริหารราชการแผนดิน  ในปจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                  

 ตระหนักถึงสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาท่ีในการปกครองตนเอง  ของความเปนพลเมืองดีของ

ชาติ  ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 วิเคราะหปญหาทางการเมือง  การปกครองทองถ่ิน  ตลอดจนมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางแกไข  ซ่ึง

กอใหเกิดเจตคติท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตอตนเอง  และสงเสริมใหทองถ่ินมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยไดอยาง

สมบูรณ 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การมีสวนรวม การอภิปราย การสืบคนโดยการบูรณาการกระบวนการทำงานเปน

กลุม  กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณและการแกปญหากระบวนการสรางความคิดรวบยอดและ

กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

 เพ่ือใหเกิดจิตสำนึกในผลประโยชนสวนรวม นำความรูมาสามารถนำไปประยุกตปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอยางมี

คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย ใฝเรียนรู มีจิต

สาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอยางปกติสุขในสังคมไดทุกระดับ  
 

ผลการเรียนรู 

1.  อธิบายและความสำคัญขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน  และการบริหารราชการแผนดินในปจจุบัน 

2.  เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หนาท่ีในฐานะพลเมืองดี  ตามวิถี

ประชาธิปไตย 

3. อธิบายจุดมุงหมาย  อำนาจหนาท่ี  โครงสราง  รายได  การกำกับดูแล  การเลือกตั้งขององคการบริหารสวน

จังหวัด  และองคการบริหารสวนตำบล   

4.อธิบายจุดมุงหมาย  อำนาจหนาท่ี  โครงสราง  รายได  การกำกับดูแล  การเลือกตั้งของเทศบาล 

5.  อธิบายจุดมุงหมาย  อำนาจหนาท่ี  โครงสราง  รายได  การกำกับดูแล  การเลือกตั้งของ 

การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  (กรุงเทพฯ และพัทยา )   

6. วิเคราะหปญหาการเมือง  ท่ีสำคัญของทองถ่ิน  พรอมท้ังเสนอแนวทางแกไข 

7.  เสนอแนวทางทางการเมือง  การปกครองท่ีนำไปสูความเขาใจ  และการประสานประโยชนรวมกันภายในองคกร

และบุคคลในทองถ่ิน 

8.  เสนอแนวทางและมีสวนรวม  ในการตรวจสอบการใชอำนาจ  ขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน 
 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20206  รายวิชา เหตุการณปจจุบัน              กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 2                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

ศึกษาพัฒนาการและผลกระทบของการสรางสรรคของมนุษยชาติในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในอดีต      ท่ีมีตอ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ปจจุบัน ศึกษาและวิเคราะหสภาวการณของโลกปจจุบัน เหตุการณสำคัญท่ีเกิดข้ึน

ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  ศึกษาสภาพการเมืองของโลกหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 และสงครามโลกครั้งท่ี 2 การเปลี่ยนแปลง

สภาพการเมืองโลก ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต บทบาทของสหประชาชาติในการระงับความ

ขัดแยงทางการเมืองและการสงเสริมความสัมพันธในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยใชทักษะกระบวนการการมีสวนรวม การคิด การอภิปราย การสืบคนโดยการบูรณาการกระบวนการทำงานเปน

กลุม  กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณและการแกปญหากระบวนการสรางความคิดรวบยอดและ

กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

เพ่ือเนนใหผูเรียนศึกษาความเปนไปของสังคมโลกจากอดีตเพ่ือความเขาใจเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  เพ่ือใหเกิด

ความรู ความคิด เขาใจ สามารถนำเสนอแนวทางในการประสานประโยชนเพ่ือสันติภาพของโลก สามารถปรับตัวอยูในสังคม

โลกอยางปกติสุข 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในอดีต การสรางสรรคพัฒนาการ

ของมนุษยชาติในดานตาง ๆ  ปจจัยท่ีกำหนดความสัมพันธระหวางประเทศ  สืบคนผลงานผลงานของมนุษยชาติท่ีนำไปสู

ความรวมมือและความขัดแยง อภิปราย วิเคราะหผลกระทบของพัฒนาการของมนุษยชาติ   ประวัติศาสตร  สภาวการณโลก

ปจจุบัน    

2. นักเรียนมีความรูความเขาใจและวิเคราะหสภาวการณของโลกปจจุบัน เหตุการณสำคัญ 

ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตาง ๆ   ของโลก  สภาพการเมืองของโลกหลังสงครามโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองโลก ความ

ขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต บทบาทของสหประชาชาติในการระงับความขัดแยงทางการเมืองและการ

สงเสริมความสัมพันธในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

3. มีความรูและเขาใจปญหาขัดแยง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและ นำเสนอแนวทางในการประสานประโยชนเพ่ือสันติภาพ

ของโลก การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การคา บทบาทและความสำเร็จของกการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตาง ๆ ของ

โลกไดและเขาใจปญหาประชากร เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม พรอมสรุปแนวทางในการแกปญหาของสังคมในปจจุบัน

โดยเฉพาะปญหาประชากรและสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส 20216  รายวิชา อารยธรรมโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร     

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 2                             เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต    

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

ศึกษาความหมายและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดอารยธรรม การเกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ปจจัยสงเสริมท่ีทำใหเกิดการหล

หลอมอารยธรรมของชนชาติตางๆในเมโสโปเตเมีย ความรุงเรืองของอาณาจักรและอารยธรรมอียิปต การกำเนิดอารยธรรมกรีกควา

เจริญรุงเรืองและมรดกทางอารยธรรมกรีก พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของโรมัน ความเจริญรุงเรืองของจีนในสมัยราชวงศ

ตางๆ ลักษณะทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของอารยธรรมอินเดีย และอิทธิพลทางอารยธรรมท่ีมีตอกันระ

กวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 

โดยใชทักษะการวิเคราะห การสังเคราะห การสืบคน การเปรียบเทียบ การจำแนก การใหเหตุผล การสรางความคิดรวบ

ยอด การสรางความตระหนัก กระบวนการกลุมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาและสืบคนขอมูล เพ่ือใหเขาใจอารยธรรม

โลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรูอารยธรรมตางๆของโลก เพ่ือประโยชนทางดานการศึกษ

และประยุกตใชในการดำเนินชีวิต มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานมีวนิัย ใฝเรียนรู มีความรับผิดชอบ มุงม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตย

สุจริต 

ผลการเรียนรู 

1. สรุปความหมายและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดอารยธรรมโลกได 

2. อธิบายการเกิดอารยธรรมและความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรตางๆในสมัยอารยธรรมเมโสโปเตเมียได 

3. วิเคราะหความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรและอารยธรรมอียิปตได 

4. อธิบายและยกตัวอยางมรดกทางอารยธรรมกรีกได 

5. อธิบายพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของโรมันได 

6. ยกตัวอยางความเจริญรุงเรืองของจีนในสมัยราชวงศตางๆได 

7. นำเสนอลักษณะทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอารยธรรมอินเดียใน 

รูปแบบผังมโนทัศนได 

       8. อธิบายสาเหตุและรูปแบบการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกได 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส31102 ประวัติศาสตรไทย 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส31103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส31104 ประวัติศาสตรไทย 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส32102 ประวัติศาสตรสากล 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส32103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส32104 ประวัติศาสตรสากล 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส33103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ส30202  ศาสนาเปรียบเทียบ    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30212  อินไซดอาเซียน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30210  เศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30213  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30214   โลกหลากมิติ     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30202   ภูมิปญญาไทย     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ส30208  ภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐาน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30209  ปญหาการเมืองการปกครอง   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30217   กฎหมายเบื้องตน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30204   อารยธรรมโลกกับบคุคลสำคัญ   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ส30105   วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30206    เหตุการณปจจุบัน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30203    เศรษฐศาสตรท่ัวไป    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30218     เอเชียศึกษา     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30216    รัฐศาสตร     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30219     ภูมิศาสตรกายภาพ    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

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

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของมนุษยเปนสัตวสังคม โครงสรางและองคประกอบของสถาบันทางสังคม การจัด

ระเบียบทางสังคม เห็นความสำคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคมโลก วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาไทย จนสามารถปรับปรุงงการปกครองเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่ดีงามของสังคมไทยไว

อยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจระบบการเมืองการปกครองของไทย การเมืองการปกครองโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติตนและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ

และหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสำคัญของการมีสวนรวมในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เห็น

ความสำคัญในนโยบายการประสานประโยชน ความสัมพันธระหวางประเทศ เพ่ือดารงอยูในสังคมโลกอยางสันติ  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุ ม การจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสวนสนับสนุนใหผูอื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 2.1   ม.4-6/2       ม.4-6/3  ม.4-6/5 

รวม 3 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31102  รายวิชา ประวัติศาสตรไทย     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที ่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล

ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรของสังคมมนุษยที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรความสำคัญของเวลา

และยุคสมัยทางประวัติศาสตรศึกษาข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรโดยนาเสนอตัวอยาง 

ทีละขั้นตอนอยางชัดเจนคุณคาและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตรที่มีตอการศึกษาทางประวัติศาสตรผลการศึกษา

หรือโครงงานทางประวัติศาสตร 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการกลุมการจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ กระบวนการ

แกปญหา   

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทย เกิดความรักความภูมิใจและ

รักษาความเปนไทย 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 4.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2   

ส 4.3   ม.4-6/1       

รวม 3 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31103  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

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

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของมนุษยเปนสัตวสังคม โครงสรางและองคประกอบของสถาบันทางสังคม การจัด

ระเบียบทางสังคม เห็นความสำคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคมโลก วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาไทย จนสามารถปรับปรุงงการปกครองเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่ดีงามของสังคมไทยไว

อยางเหมาะสม มีความรูความเขาใจระบบการเมืองการปกครองของไทย การเมืองการปกครองโลก กฎหมายรฐัธรรมนูญและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติตนและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ

และหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสำคัญของการมีสวนรวมในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เห็น

ความสำคัญในนโยบายการประสานประโยชน ความสัมพันธระหวางประเทศ เพ่ือดารงอยูในสังคมโลกอยางสันติ  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม การจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 2.1   ม.4-6/1         

ส 2.2   ม.4-6/1      ม.4-6/4  

รวม 3 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31104  รายวิชา ประวัติศาสตรไทย     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2           เวลา 20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที ่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล

ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรของ 

สังคมมนุษยที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรศึกษาขั้นตอนของ

วิธีการทางประวัติศาสตรโดยนาเสนอตัวอยาง 

ทีละขั้นตอนอยางชัดเจนคุณคาและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตรที่มีตอการศึกษาทางประวัติศาสตรผลการศึกษา

หรือโครงงานทางประวัติศาสตร 

โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการสืบคนขอมูลกระบวนการกลุมการจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ กระบวนการ

แกปญหา   

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทย เกิดความรักความภูมิใจและ

รักษาความเปนไทย 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 4.3   ม.4-6/3        ม.4-6/4  

รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา  และอภิปรายการกำหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ   และบทบาทของรัฐในการแทรกแซง

ราคาและการควบคุมราคา  เพ่ือการแจกจายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  

และเห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปจจุบัน 

อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข  อธิบายบทบาท

ของรัฐบาลดานนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     วิเคราะหสาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจาก

ภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแกปญหาของนโยบายการเงิน การคลัง 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ และใชกระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะหผลกระทบ ของการเปด

เสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีผลตอสังคมไทย วิเคราะหผลดี ผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ในรูปแบบตางๆ ท่ีนำไปสูการพ่ึงพา การแขงขัน การขัดแยง และการประสานประโยชนทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักเศรษฐศาสตร  ปญหาท่ีเกิดข้ึน  แนวทางการแกไข  รูจักใชทรัพยากร ธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสูงสดุ  เปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี  และสงผล

ใหประเทศเจริญกาวหนา  

 

ตัวช้ีวัด  

ส 3.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  

ส 3.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32102  รายวิชา ประวัติศาสตรสากล      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะหอารยธรรมของโลกยุคโบราณท่ีมีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ไดแก อารยธรรมลุม

แมน้ำไทกรีส–ยูเฟรตีส แมน้ำไนล แมน้ำฮวงโห และแมน้ำสินธุ และอารยธรรมกรีก–โรมัน การติดตอระหวางโลกตะวันออก

กับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีตอกันและกัน 

         ศึกษาวิเคราะหเหตุการณสำคัญตาง ๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก เชน

ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การสำรวจทางทะเล การ

ปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพลของประเทศ

ยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย การลาอาณานิคมและผลกระทบ ความรวมมือและความขัดแยงของมนุษยชาติ

ในโลกในคริสตศตวรรษท่ี 20 วิเคราะหสถานการณสำคัญของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เชน เหตุการณระเบิดตึกเวิลดเทรด

เซ็นเตอร11กันยายน 2001 การกอการรายและการตอตานการกอการราย ความขัดแยงทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณใน

โลกปจจุบัน 

โดยใชทักษะการสืบคน การตรวจสอบ การวิพากษ การเปรียบเทียบ การใหเหตุผล การวิเคราะห การสังเคราะห

เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรสากล มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ในดานใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 4.1   ม.5/1        ม.5/2  

รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32103  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิธีการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีใหขอมูลทางภูมิสังคมของไทย  และภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก    เพ่ือการ

นำไปใชในการรวบรวม วิเคราะห และนำเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพวิเคราะหอิทธิพลของสภาพ

ภูมิศาสตร   ซ่ึงทำใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก   รวมท้ัง

การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี  ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและทวีปตางๆ 

ศึกษา  วิเคราะห  และประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในโลกวา   เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของ

มนุษย หรือเกิดจากธรรมชาติ โดยใชกระบวนการวิเคราะหและประเมินสถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย และโลกระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา  บทบาทขององคการและการประสานความ

รวมมือท้ังในประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยระบุ

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการแกปญหา กระบวนการเผชิญ

สถานการณ เพ่ือใหเกิดความตระหนัก   มีจิตสำนึก  และประเมินคาการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม ในการสรางสรรค

วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของทองถ่ินท้ังในประเทศไทยและโลก    โดยมีสวนรวมในการแกปญหาและการดำเนินชีวิตตาม

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 5.1   ม.4-6/1       ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  

ส 5.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32104  รายวิชา ประวัติศาสตรสากล 2    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2              เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาวิเคราะหอารยธรรมของโลกยุคโบราณท่ีมีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ไดแก อารยธรรมลุม

แมน้ำไทกรีส–ยูเฟรตีส แมน้ำไนล แมน้ำฮวงโห และแมน้ำสินธุ และอารยธรรมกรีก–โรมัน การติดตอระหวางโลกตะวันออก

กับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีตอกันและกัน 

         ศึกษาวิเคราะหเหตุการณสำคัญตาง ๆ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก เชน

ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การสำรวจทางทะเล การ

ปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพลของประเทศ

ยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย การลาอาณานิคมและผลกระทบ ความรวมมือและความขัดแยงของมนุษยชาติ

ในโลกในคริสตศตวรรษท่ี 20 วิเคราะหสถานการณสำคัญของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เชน เหตุการณระเบิดตึกเวิลดเทรด

เซ็นเตอร11 กันยายน 2001 การกอการรายและการตอตานการกอการราย ความขัดแยงทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณ

ในโลกปจจุบัน 

โดยใชทักษะการสืบคน การตรวจสอบ การวิพากษ การเปรียบเทียบ การใหเหตุผล การวิเคราะห การสังเคราะห

เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตรสากล มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดาน

ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 4.1   ม.4/1       ม.5/2  

ส 4.2   ม.4-6/1      ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4   

รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส33101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา วิเคราะห ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา พระพุทธศาสนามี

ทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากลและมีขอปฏิบัติที ่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปญญาที่ถูกตองในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู การกอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนา พุทธ

ประวัติดานการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา ขอปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ

ถือ การพัฒนาศรัทธาและปญญาที่ถูกตองลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก

วิทยาศาสตร การคิดตามนัยและการคิดแบบวิทยาศาสตร การฝกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุงอิสรภาพ 

พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษาซ่ึงเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยกับวิธีการแกปญหา การฝกตนไมใหประมาท มุง

ประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคล สังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

การศึกษาท่ีสมบูรณ การเมือง และสันติภาพ  

 วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบดวย 

ทุกข (ขันธ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3)  นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค (พระสัทธรรม 3 ปญญาวุฒิธรรม 4 

พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะหบุตร สงเคราะหภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตท่ีฝกดีแลว

นำสุขมาให บัณฑิตยอมไมแสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ คนท่ีไมถูกนินทาไมมีในโลก ฆาความโกรธไดยอมอยูเปนสุข คนขยันเอาการ

เอางาน กระทำเหมาะสม ยอมหาทรัพยได เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบความสำเร็จ ความสันโดษเปนทรพัย

อยางยิ่ง การเปนหนี้เปนทุกขในโลก พระราชาเปนประมุขของประชาชน สติเปนเครื่องตื่นในโลก สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี 

นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง การสังคายนาพระไตรปฎก หลักธรรม คติธรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลสำคัญใน

พระพุทธศาสนา การสวดมนตแปล แผเมตตา และบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน การพัฒนาการเรียนรูดวย

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรูเทาทันธรรมดา คิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน)  

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม  

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการ

ทำงาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

ตัวช้ีวัด  

ส 1.1   ม.4-6/1        ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 

ม.4-6/6       ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/9  ม.4-6/10 

ม.4-6/11 ม.4-6/12 ม.4-6/13 ม.4-6/14 ม.4-6/15 

ม.4-6/16 ม.4-6/19 ม.4-6/20 ม.4-6/21   

ส 1.2   ม.4-6/2        ม.4-6/4  

รวม 21 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส33102  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต 

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

ศึกษา วิเคราะห ขอคิดและแบบอยางการดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตมี

เถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาลพระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี พระอานนท พระปฏา

จาราเถรี จูฬสุภัททา สุมน-มาลาการ) พุทธศาสนิกชนตัวอยาง (พระนาคเสน-พระยามิลินท สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)

พระอาจารยมั ่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุภาพ สมเด็จพระนารายณมหาราช พระธรรมโกศาจารย(พุทธทาสภิกขุ) พระ

หรหมมังคลาจารย(ปญญานันทภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺ

โท) พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต) อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก (เวสสันดรชาดก มโหสถชาดก มหาชนกชาดก)  

 การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีตอพระภิกษุ การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับ

พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผาอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การทำบุญ

เลี้ยงพระในโอกาสตางๆการสัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันสงผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ

และโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักคำสอนพ้ืนฐาน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม  

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการ

ทำงาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 1.1   ม.4-6/14 ม.4-6/15 ม.4-6/17 ม.4-6/18 ม.4-6/21 ม.4-6/22 ส 

1.2   ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  

รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30202  รายวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาประวัติของศาสนาตาง ๆ รวมท้ังศาสดา หลักคำสอน เปาหมาย วิธีการ โดยการเปรียบเทียบศาสนาท่ีมีความ

นับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนาพราหมณ ศาสนาขงจื้อ เพ่ือให

เขาใจในศาสนาตาง ๆ ในแงปรัชญาและอยูรวมกันได     อยางสันติสุข 

 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

 เพ่ือนำความรูไปปรับใชในชีวิตประจำวัน สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดิอยางมีสติ รอบคอบ   มีคุณลักษระอันพึง

ประสงคตามลักษณะของศาสนาท่ีตนนับถือ รักความเปนไทย อยูอยางพอเพียง   ใชชีวติอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. มีความรูความเขาใจในประวัติของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-  

ฮินดู และศาสนาขงจื้อ  

2. มีความรูความเขาใจในหลักธรรมคำสอน เปาหมายสูงสุดของศาสนาตาง ๆ ได 

3. สามารถเปรียบเทียบศาสนาเหลานั้นและสามารถวิพากษ วิเคราะห สังเคราะห เปนแผนผังได 

4. มีความสามารถในการศึกษาคนควาจากเอกสารตำราขอมูลสารสนเทศ มีทักษะในการวิเคราะห 

ขอมูลและจัดทำรายงาน 

 5. มีความสามารถในการทำงานเปนกลุมการสื่อสารภายในกลุมและการนำเสนอผลงานกลุม รวมท้ังการอภิปรายใน

กลุม 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30212  รายวิชา อินไซดอาเซียน     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษา สืบคน และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานอาเซียนในเรื่องประวัติความเปนมาของอาเซียน การกอตั้ง

อาเซียน การบริหารและข้ันตอนการดำเนินงานของอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน กฎบัตร

อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจำแผนเดินของประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ สภาพทาง

ภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย 

เสาหลักประชาคมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน อาเซียนกับความสัมพันธภายนอกอาเซียนในเรื่อง

การรวมกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังอาเซียน+3 ความรวมมือในเวทีประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อาเซียนกับประเทศคู

เจรจา อาเซียนกับสหภาพยุโรป และอาเซียนกับเวทีองคกรระหวางประเทศ  

    โดยใชทักษะการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุม กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการนำเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร 

         เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สรางองคความรูใหม ตระหนักเห็นคุณคา มีความภูมิใจ

ในความเปนไทยและความเปนอาเซียน รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ปฏิบัติในหลักธรรม

มาภิบาล ยอมรับความแตกตางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานอาเซียนในเรื่องประวัติความเปนมาของอาเซียน 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับความเปนมาประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจำแผนดินของ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ

ความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคม 

อาเซียน รวมท้ังวิเคราะหบทบาทของไทยในการเปนสมาชิกอาเซียน 

4. รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนกับความสัมพันธภายนอกอาเซียนในเรื่องการรวมกลุมเศรษฐกิจอาเซียน  

บทบาทของกลุมเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธภายนอกของอาเซียน 
    

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30210  รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารและการจัดการ

ชีวิตและครอบครัว การพัฒนาทองถ่ินชุมชน การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการผลิต บริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยู

ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน 

  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฎิบัติ การบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา 

และกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เพ่ือใหสามารถคิดวิเคราะหและเกิดความตระหนักในคุณคา มีเจตคติท่ีดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังมีนิสัยในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาตนเอง พัฒนา

ครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติ อยางมีดุลยภาพภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของโลกปจจุบัน 

 

ผลการเรียนรู  

1. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 เก่ียวกับ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจถึงความหมายและตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาริ 

4. เพ่ือใหนักเรียนทราบข้ันตอนการปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพ่ือใหนักเรียนทราบวิธีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนในระดับตางๆ 

6. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในองคกร 

7. เพ่ือใหนักเรียนไดทดลองจัดทาโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. เพ่ือใหนักเรียนสามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนของตนเองและนาไปใชในชีวิตประจาวันไดผล 

 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30213  รายวิชา มนุษยกับส่ิงแวดลอม  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษา วิเคราะห ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ระบบนเิวศและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ความหมายและ

ความ   สำคัญของการศึกษาเก่ียวกับภาระประชากร สถานการณเก่ียวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร และ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรความสัมพันธระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม สถานการณและวิกฤตการณ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญ

สถานการณและการแกปญหา 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง

ประสงค มีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

2. มีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. มีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายถึงลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับ

ทองถ่ินได 

4. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยได 

5. วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในระดับโลกระดับประเทศและระดับทัองถ่ิน 

6. เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

รวมท้ังหมด  6   ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30214  รายวิชา โลกหลากมิติ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาเรียนรูเก่ียวกับความหลากหลายทางเนื้อหา มุมมองท่ีนาสนใจของท่ัวทุกมุมโลก ไมวาจะเปนสถานการณโลก 

ความคิด ประวัติศาสตร ปรัชญา สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เศรษฐศาสตร ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ การ

บริหารความขัดแยง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางในดานชีวิตความเปนอยู การพ่ึงพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

 โดยใชทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการเรียนรู และการพัฒนาตน ทักษะการเมือง ความรับผิดชอบตอสังคมและทักษะใน

การทำงาน โดยใชวิธีการเสาะแสวงหาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

จำลองสถานการณ เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะของความเปนพลโลก มีความเขาใจถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม และอยู

รวมกันอยางสันติ 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปนพลโลก การแกปญหาความขัดแยง ความเปนธรรมในสังคม คานิยมและ

สภาพการณ การพัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และความหลากหลายตางๆท่ัวทุกมุมโลก 

2. คิดวิเคราะหเก่ียวกับสถานการณ ความจริงใกลตัว และสถานการณโลกปจจุบัน 

3. เลือกประเด็นและเชื่อมโยงเรื่องราวท่ีเฉพาะเจาะจง และสัมพันธกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ในระดับทองถ่ินกับระดับ

โลกในภาพกวาง 

  

รวมท้ังหมด 3  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30202  รายวิชา ภูมิปญญาไทย  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินไทย อันเปนเอกลักษณท่ีสำคัญของชาติ อาทิเชน อาหารไทย การนวดแผนไทย วัฒนธรรม

ประเพณี ตลอดถึงภูมิปญญาไทยตางๆ ท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัตกิระบวนการเผชิญ

สถานการณ และกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหสามารถคิดวิเคราะหและเกิดความตระหนักในคุณคา มีความภูมิใจในความเปนไทย ตระหนักถึงคุณคา และ

ดำรงรักษาความเปนไทย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีสวนรวมในการรักษาและเชิดชู  

มีความรูความเขาในในภูมิปญญาไทยอยางลึกซ้ึง 

 

ผลการเรียนรู  

1. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาของภูมิปญญาไทย 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจถึงความหมายและตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติและมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทย 

4. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาไทยและสามารถลงมือปฏิบัติได 

 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30208  รายวิชา ภมิูศาสตรการตั้งถิ่นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษารูปแบบการตั้งถ่ินฐานของประชากรโลก ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระจายของประชากร  การยายถ่ินฐาน      

การอพยพ แรงผลักดัน การขยายตัว กรณีศึกษา  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม การจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ผลการเรียนรู  

1. นักเรียนสามารถอธิบายการตั้งถ่ินฐานเบื้องตน ปจจัยท่ีสำคัญประเภทในการตั้งถ่ินฐานไดและการดำรงชีวิตท่ี

สงผลตอความม่ันคงของประชากร  

2. นักเรียนอธิบายและเปรียบเทียบทฤษฎีประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรในแงมุมตางๆ ท่ีมีความ

เก่ียวของกับปจจัยในการตั้งถ่ินฐาน แลวนำมาวิเคราะหการตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยพ้ืนท่ีตางๆโดยอางอิงตามทฤฎีประชากร 

3. นักเรียนสามารถอธิบายวิวัฒนาการในการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในอดีตและปจจุบันไดโดยเริ่มตั้งแตสมัย อารย

ธรรมโบราณตางๆของโลก อาทิ เมโสโปเตเมีย อียิปต สินธุ หวางเหอ และประเทศไทย 

4. นักเรียนสามารถวิเคราะห ลักษณะภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู  
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30209  รายวิชา ปญหาการเมืองการปกครอง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1            เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเมืองการปกครอง   ประวัติความเปนมา  และพัฒนาการดานการเมืองการ

ปกครองของไทย   กระบวนการ และ สถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครอง  ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับ

ปจจุบัน     เขาใจเหตุการณทางการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการลุม กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา   

เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการปกครองของไทย ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนและมีสวนรวมในการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  

ผลการเรียนรู  

1. มีความรู   ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการเมืองการปกครองเบื้องตน 

2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาและพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของไทย 

3. มีความรูและเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการและสถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครอง   

ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน 

4. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน  ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของคนและมี

สวนรวมในการสงเสรมิการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

                                                                                                                                                     

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30217  รายวิชา กฎหมายเบ้ือตน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษาวิเคราะห  สืบคนเก่ียวกับความหมาย  ความสำคัญ  ท่ีมา  และประเภทของกฎหมาย  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

กฎหมาย  ลักษณะของกฎหมาย  ความแตกตางระหวางกฎหมายกับขอบังคับและความประพฤติอ่ืน  กระบวนการท่ีสำคัญใน

กฎหมาย  เชน  การออกกฎหมาย  การใชกฎหมาย  การตีความและพิจารณา  การแบงประเภทของกฎหมาย  บอเกิดและ

วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบกฎหมายท่ีสำคัญ  การบังคับใชกฎหมาย  กระบวนการนิติบัญญัติ  และการยกเลิกกฎหมาย  

ความสัมพันธของกฎหมายกับศาสตรอื ่น ๆ บทบาทของกฎหมายในการแกไขปญหาสังคม  และกฎหมายที ่สำคัญใน

ชีวิตประจำวัน บุคคล  นิติบุคคล  สิทธิ  เสรีภาพ  และหนาที่พื้นฐานของประชาชนตามบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎหมายแพง

และพาณิชย  กฎหมายอาญา  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 โดยใชกระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  

กระบวนการฝกปฏิบัติ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเชิงเหตุผล 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย  หลักกฎหมายท่ีใชในการปกครองประเทศ  เห็นความจำเปนท่ีจะตองรู

กฎหมายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  และมีสวนรวมในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. รูและเขาเก่ียวกับความหมาย  ความสำคัญ  ท่ีมา  ประเภทของกฎหมาย 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับลักษณะของกฎหมาย  การออกกฎหมาย  การใชกฎหมาย                                   

การยกเลิกกฎหมาย 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  ระบบของกฎหมาย 

4. รูและเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน 

5. รูและเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายท่ีใชในการพัฒนาประเทศ 

6. รูและเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายแพงและพาณิชย  หลักกฎหมายอาญา                                                 

หลักกฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30204  รายวิชา อารยธรรมโลกกับบุคคลสำคัญ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2            เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

    ศึกษาวิเคราะหอารยธรรมของโลกยุคโบราณท่ีมีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  ไดแก อารยธรรมลุม

แมน้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส  แมน้ำไนล แมน้ำฮวงโห และแมน้ำสินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน การติดตอระหวางโลกตะวันออก

กับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีตอกันและกัน 

ตลอดจนบทบาทของผูนำทางการเมืองและผูนำคนสำคัญในภูมิภาคตางๆของโลกอยางเขาใจ 

          ศึกษาวิเคราะหเหตุการณสำคัญตาง ๆ  ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก  เชน  

ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟนฟูศิลปะวิทยากร  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร  การสำรวจทางทะเล  การ

ปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม  แนวคิดชาตินิยม  การขยายอิทธิพลของ

ประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกา  และเอเชีย   การลาอาณานิคมและผลกระทบ   ความรวมมือและความขัดแยง

ของมนุษยชาติในโลกในคริสตศตวรรษที่  20  วิเคราะหสถานการณสำคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่  21  เชน  เหตุการณ

ระเบิดตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร  11  กันยายน  2001  การกกอการรายและการตอตานการกอการราย  ความขัดแยงทาง

ศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณในโลกปจจุบันผานบุคคลสำคัญทางการเมืองตางๆ โดยใชทักษะการสืบคน การตรวจสอบ  การ

วิพากษ  การเปรียบเทียบ  การใหเหตุผล  การวิเคราะห  การสังเคราะห  

          เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง  เขาใจและยอมรับใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  รวมท้ังเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตาง ๆ  ของโลก  ท้ังดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และ

สังคม  สามารถวิเคราะหถึงสาเหตุ  ปจจัย  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนของการรวมมือ

กันสรางสันติสุข ตลอดจนเขาใจนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของบุคคลชั้นนำของโลกและสามารถปรับตัวให

ดำรงชีวิตอยูในโลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับอารยธรรมของโลกยุคโบราณ 

2. นำความรูท่ีไดจากการศึกษา ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

3. เขาใจความสัมพันธระหวางอารยธรรมโลกกับบุคคลสำคัญในยุคตางๆ  

 

รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30102  รายวิชา วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ประวัติความเปนมาและพัฒนาการดานการเมืองการปกครอง

ของไทย กระบวนการ และสถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน เขาใจเหตุการณทาง

การเมืองการปกครองของไทยปจจุบัน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฎิบัติ กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา 

 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจระบบการปกครองของไทย ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนและมีสวนรวมในการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการเมืองการปกครองเบื้องตน 

2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาและพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของไทย 

3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ กระบวนการ และสถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญไทย

ปจจุบัน 

4. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของคนและมี

สวนรวมในการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

ท้ังหมดรวม  4 ตัวช้ีวัด 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30206  รายวิชา เหตุการณปจจุบัน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับสาระสำคัญของเหตุการณและสถานการณท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคขอโลกปจจุบัน ท้ังดาน

การเมืองการปกครอง ดานสังคมวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม ท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการ

ดำรงชีวิตของมนุษยโลก 

โดยใชทักษะกระบวนการสืบคนขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะห การอภิปราย การสืบคนโดยการบูรณาการ

กระบวนการทำงานเปนกลุม  กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณและการแกปญหากระบวนการสราง

ความคิดรวบยอดและกระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในสถานการณท่ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน ตระหนัก

ถึงคุณคาและประโยชนท่ีแทจริงของเทคโนโลยี เห็นความสำคัญของการติดตามขาวสารท่ีมีมีผลตอการดำรงชีวิตในอนาคต 

ผลการเรียนรู 

           1.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสภาพการเมืองหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

           2.  มีความรู ความเขาใจและวิเคราะหสถานการณเก่ียวกับปญหาสงครามเย็น 

           3.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรณีตัวอยางความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  

ความสัมพันธเชื่อมโยงของเหตุการณและผลกระทบตลอดจนเสนอแนวทางในการแกปญหาความขัดแยง 

           4.  วิเคราะหบาทบาทขององคการสหประชาชาติในการแกปญหาขอขัดแยงและประสานประโยชนในจุดตางๆของ

โลก 

           5.  วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมโลก  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและเสนอแนวทางในการปองกันแกไข 

           6.  วิเคราะหภาวะวิกฤตดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

           7.  ตระหนักรูสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนท่ีสงผลกระทบท้ังดานบวกและลบตอสังคมไทยและสังคมโลกรูจักเผชิญกับ

ปญหาความขัดแยงอยางชาญฉลาด สรางสรรค และเปนระบบ 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30203  รายวิชา เศรษฐศาสตรท่ัวไป  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา อธิบาย บทบาทของรัฐบาลดานนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อภิปรายการ

กำหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลตอ

สังคมไทย ผลดี ผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ และปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน

พรอมทั้งเสนอแนวทางการแกไข และตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศและความสำคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศชาติ 

        โดยใชกระบวนการอธิบาย อภิปราย วิเคราะห แสดงความคิดเห็น กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การบันทึกขอมูล 

การปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม การเผชิญสถานการณ การแกปญหา กระบวนการกลุม และกระบวนการสรางความ

ตระหนัก 

          เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในหลักเศรษฐศาสตร มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ใฝเรียนรู อยู

อยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงานและรักความเปนไทย 

 

ผลการเรียนรู 

1 ตระหนักถึงความจำกัดของทรัพยากร ใชตัวอยางของประเทศไทย ชี้ใหเห็นความจำกัดของทรัพยากรได 

2 อธิบายความหมายและองคประกอบของระบบเศรษฐกิจและลักษณะท่ีสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ ได 

3.วิเคราะหปญหาพ้ืนฐาน ทางเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศ 

4.อธิบายและยกตัวอยางกลไกของราคา อุปสงค อุปทานท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนและการควบคุมซ่ึง มีผลตอการแจกจาย

และการจัดสรรในทางเศรษบกิจถูกกำหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด 

5.อธิบายกระบวนการผลดีและผลเสียของการนำเทคโนโลยีและการแขงขันมาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สินคาและบริการ 

 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30218  รายวิชา เอเชียศึกษา   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย สำรวจและระบุทำเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย  

วิเคราะหสาเหตุการเกิดภัยพิบัติแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย  

 โดยใชทักษะกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล การแกปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ

กลุม กระบวนการทางสังคม กระบวนการนำเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร 

         เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สรางองคความรูใหม ตระหนักเห็นคุณคา มีความภูมิใจ

ในความเปนเอเชีย รวมกันรับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ปฏิบัติในหลัก 

ธรรมมาภิบาล ยอมรับความแตกตางของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู  

          1. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล เพ่ือวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปเอเชียได 

3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชียได 

4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของประชากรในทวีปเอเชียได 

5. นักเรียนสามารถ วิเคราะห อธิบาย สาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   แผนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชียได 

  

   รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู  
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30216  รายวิชา รัฐศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตรและการปกครองทองถิ่น กำเนิด พัฒนาการและปญหาระดับโครงสรางการปกครอง

ทองถ่ิน  ความสำคัญของการปกครองทองถ่ิน  การปกครองทองถ่ินในปจจุบันและอนาคต 

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห เปรียบเทียบ  โตแยง สรุป  กระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  กระบวนการ

สรางความคิดรวบยอด  กระบวนการฝกปฏิบัติ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเชิงเหตุผล 

เพื ่อใหมีความรู ความเขาใจ อธิบาย   วิเคราะหทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตรและการปกครองทองถิ ่น  กำเนิด  

พัฒนาการ ปญหาระดับโครงสราง  การปกครองทองถิ่นในปจจุบัน  อนาคตและเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับทองถ่ิน

ตระหนักในความสำคัญของการอยูรวมกัน มีความสามารถในการคิด  การแกปญหา  มีคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

 

1.  มีความรูความเขาใจทฤษฎี  แนวคิดรัฐศาสตรและการปกครองทองถ่ิน 

2.  มีความรูความเขาใจกำเนิด  พัฒนาการ  วิเคราะหปญหาระดับโครงสรางการปกครองทองถ่ิน 

3.  วิเคราะหการปกครองทองถ่ินในปจจุบันและอนาคต 

 

รวมท้ังหมด   3  ผลการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30219  รายวิชา ภูมิศาสตรกายภาพ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

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

 ศึกษาความหมาย ปรากฏการณทางธรรมชาติอยางเปนระบบเชิงภูมิศาสตร เก่ียวกับการโคจรของโลก ภูมิอากาศ น้ำ 

พืช สัตว ความสัมพันธระหวางปรากฏการณดังกลาวกับการดำรงชีวิตมนุษย และปรากฏการณทางธรรมชาติอยางเปนระบบ

เชิงภูมิศาสตร เกี่ยวกับโครงสรางภูมิประเทศ ดิน หิน แร กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก สภาพทางภูมิอากาศ น้ำ 

พืช สัตว และความสัมพันธระหวางปรากฏการณดังกลาวกับการดำรงชีวิตมนุษย รวมทั้งศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรของ

ประเทศไทย เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม การจำลองเหตุการณ บทบาทสมมติ 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสืบสวนสอบสวน  

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ผลการเรียนรู  

 1. นักเรียนสามารถอธิบายการกำเนิดโลก และความสัมพันธระหวางโลกกับเอกภพ ระบบสุริยะ โลก ทวีป 

มหาสมุทร ได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการโคจรรอบดวงอาทิตยของโลก การหมุนรอบตัวเองของโลก อันทำใหเกิดปรากฎการณ

ตางๆ อาทิเชน ฤดูกาล น้ำข้ึนน้ำลง ฯลฯ ได 

3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ วัฏจักรและการแปรสภาพของเปลือกโลกได ตั้งแตยุคสมัย มหาทวีปพันเจีย 

จนถึงปจจุบัน 

4. อธิบายและจำแนกประเภทหินแรตางๆได ท้ังหินแปร หินชั้น หินแกรนิต รวมถึงลักษณะของหินแรท่ีสามารถพบได

ในพ้ืนท่ีตางๆของประเทศและจังหวัดชลบุร ี

5. สามารถอธิบายการกำเนิดน้ำบนโลก วัฏจักรของน้ำกระแสน้ำในมหาสมุทรท้ังกระแสน้ำอุนและ               น้ำ

เย็น การไหลเวียนของกระแสน้ำและปรากฎการณทางอุทกภาคไดเชน เขตปลาชุกชุม ลานิญา เอลนิโญ  

6. นักเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห ตั้งขอสังเกตตอปรากฏการณทางธรณีวิทยา เชน การเคลื่อนของแผนเปลือก

โลก และนำไปสูภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ อธิบายสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติตางๆไดพรอม

ท้ังบอกวิธีการรับมือท่ีถูกตอง 

  

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู  
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ส21101  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

ส21102  ประวัติศาสตร 1        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส21103  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ส21104  ประวัติศาสตร 2        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 ส22101  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

ส22102  ประวัติศาสตร 3        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส22103  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ส22104  ประวัติศาสตร 4        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 ส23101  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  

ส23102  ประวัติศาสตร 5        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส23103  สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ส23104  ประวัติศาสตร 6        จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ส20217  ทองถ่ินของเรา      จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20203  พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ส20213  วิถีไทย      จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20212  ทองถ่ินภาคตะวันออก    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20214  ภูมิศาสตรการทองเท่ียว    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20215  กฎหมายนารู     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ส20207  อาเซียนศึกษา     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20215  การปกครองทองถ่ินของไทย   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20206  เหตุการณปจจุบัน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส20216  อารยธรรมโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรู  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21101    รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1     ภาคเรียนท่ี  1     จำนวน  1.5  หนวย     เวลา 60 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดั

บท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู

ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 เครื่องมือ

ทาง

ภูมิศาสตร 

และการ

แบงเขต

เวลา 

ของโลก 

 

 

ส 5.1 ม.1/1 

ส 5.1 ม.1/2 

 

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร เปนเคร่ืองมือสำคัญในการศึกษา

ขอมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและ

ทวีปเอเชยี ออสเตรเลียและโอเชียเนีย    โดยใชเสนแบงเวลา

เปรียบเทียบเวลาของประเทศไทยกับประเทศในทวีปตาง 

 

3 5 

2 ภูมิศาสตร

ประเทศไทย 

ส 5.1 ม.1/1 

ส 5.1 ม.1/3 

ส 5.2 ม.1/1 

ส 5.2 ม.1/2 

ส 5.2 ม.1/3 

ส 5.2 ม.1/4 

การสืบคนขอมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศ

ไทย โดยใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรยอมไดรับความรูพืน้ฐาน

เก่ียวกับทำเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยทาง

กายภาพและสังคมที่มผีลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยี สินคา และประชากร ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งประเทศตางๆ ตองรวมมือกัน 

 

 

8 10 

3 ภูมิศาสตร

ทวปีเอเชีย 

ส 5.1 ม.1/1 

ส 5.1 ม.1/3 

ส 5.2 ม.1/1 

ส 5.2 ม.1/2 

ส 5.2 ม.1/3 

ส 5.2 ม.1/4 

การสืบคนขอมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป

เอเชีย โดยใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรยอมไดรับความรูพื้นฐาน

เก่ียวกับทำเล ที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัย

ทางกายภาพและสังคม    ที่มผีลตอการเลื่อนไหลของความคิด 

เทคโนโลยี สินคา แลประชากร ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งประเทศตางๆ ตองรวมมือกัน 

 

 

 

 

10 5 
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ลำดั

บท่ี 

ช่ือหนวย

การเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู

ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

4 ภูมิศาสตร

ทวีป

ออสเตรเลีย

และ    

โอเชียเนีย 

 

 

 

 

 

 

ส 5.1 ม.1/1 

ส 5.2 ม.1/1 

ส 5.2 ม.1/2 

ส 5.2 ม.1/3 

ส 5.2 ม.1/4 

การสืบคนขอมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ยอมไดความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับทำเลท่ีตั้งกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคม ปจจัยทางกายภาพและสังคมท่ีมีผล

ตอการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินคา และ

ประชากร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

ซ่ึงประเทศตางๆ ตองรวมมือกัน 

7 5 

5 ภัย

ธรรมชาติ

และ 

การระวังภัย 

ส 5.1 ม.1/3 

 

ภัยธรรมชาติในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ

โอเชียเนียตางก็มีสาเหตุของการเกิดภัยดังกลาว สงผล

กระทบตอการดำเนินชีวิตของมนุษย จึงควรรวมมือกัน

ปองกันและระวังภัยธรรมชาต ิ

2 10 

6 เศรษฐศาสต

ร 

เบื้องตน 

ส 3.1 ม.1/1 

 

เศรษฐศาสตรมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษย 

การศึกษาและทำความเขาใจทรัพยากร มีจำกัด ความ

ตองการมีไมจำกัด ความขาดแคลน การเลือก และคาเสีย

โอกาส มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

คุมคา 

5 5 

7 พฤติกรรม

การบริโภค 

ส 3.1 ม.1/2 

ส 3.2 ม.1/3 

ส 3.2 ม.1/4 

คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม มี

ความสัมพันธกับอุปสงค และอุปทาน มีผลตอเศรษฐกิจ

ของชุมชนและประเทศ ในปจจุบันมีกฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญา ซ่ึงมีผลดีตอผูบริโภค 

 

4 6 

8 สถาบัน

การเงิน 

ส 3.2 ม.1/1 

 

 

สถาบันการเงินแตละประเภทยอมมี บทบาท หนาท่ี

แตกตางกัน และมีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

 

 

5 6 
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ลำดั

บท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

    ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแน

น 

      

9 เศรษฐกิจ

ประเทศไทย 

ส 3.2 ม.1/2 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีท้ัง

การพ่ึงพาอาศัยกันและการแขงขันกัน 

4 8 

10 เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส 3.2 ม.1/3 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการท่ี

สำคัญท่ีทำใหผูปฏิบัติสามารถดำรงชีวิต

อยางมีดุลยภาพ สงผลตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน 

12 10 

รวม 60 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21102    รายวิชาประวัติศาสตร 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1    ภาคเรียนท่ี  1     จำนวน  0.5  หนวย   เวลา 20 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู     ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1. เวลาและการ 

แบงยุคสมัย                 

ทางประวัติศาสตร 

ส 4.1  

ม.1/1 

ส 4.1  

ม.1/2 

วิเคราะหความสำคัญของเวลาใน

การศึกษาประวัติศาสตร 

เทียบศักราชตามระบบตางๆ 

ท่ีใชศึกษาประวัติศาสตร 

8 15 

2 วิธีการทาง

ประวัติศาสตร 

ส 4.1  

ม.1/3 

นำวิธีทางประวัติศาสตรมาใชศึกษา

เหตุการณทางประวัติศาสตร 

6 20 

คะแนนกลางภาค 15 

3 สมัยกอนสุโขทัยใน

ดินแดนไทย 

ส 4.3 

 ม.1/1 

อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร

สมัยกอนสุโขทัย 

ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

6 35 

รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรู  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21103    รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1    ภาคเรียนท่ี  2     จำนวน  1.5  หนวย     เวลา 60 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู     ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   1 
ประวัติและหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.1/1, 

ม1/3, ม1/5, 

ม1/8 

การเผยแผพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือสูประเทศไทย, 

หลักธรรมคำสอน 

10 10 

2 

วิเคราะหความสำคัญ

ของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

ส 1.1 ม.1/2, ม

1/4 

การจำแนก วิเคราะห 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
4 5 

3 

เห็นคุณคาของการ

พัฒนาจิต เพ่ือการ

เรียนรู และการดำเนิน

ชีวิต 

ส 1.1 ม.1/6, 

ม1/7 

ส 1.2 ม.1/1, 

ม.1/2, ม.1/3 

สวดมนตแปล และแผเมตตา, โยนิโส

มนสิการ หลักสติปฎฐานเนนอานา

ปานสติ 

8 10 

4 

วิเคราะหเหตุผลความ

จำเปนท่ีทุกคนตอง

ศึกษาเรียนรูศาสนา

อ่ืนๆ 

ส 1.1 ม.1/9,  

ม1/10,ม1/11 

ส 1.2 ม.1/4,  

ม.1/5 

ศาสนิกชนของศาสนาตางๆ มีการ

ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการ

ดำเนินชีวิตแตกตางกันตามหลัก

ความเชื่อ 

8 10 

5 

บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับ

ปจจุบัน เก่ียวกับสิทธิ 

เสรีภาพและหนาท่ี 

ส 2.1 ม.1/1, 

ม1/2, ม1/4, 

ส 2.2 ม1/1,  

ม1/2, ม1/3 

บทบาทและหนาท่ีของเยาวชนท่ีมี

ตอสังคมและประเทศชาติ โ 
12 10 

6 

คุณคาทางวฒันธรรมท่ี

เปนปจจัยในการสราง

ความสัมพันธท่ีดี 

ส 2.1 ม.1/3 

ความคลายคลึงและความแตกตาง

ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม

ของประเทศตางๆ 

4 5 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู     ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

7 

ความหมายและ

ความสำคัญของ

เศรษฐศาสตร 

ส 3.1 ม.1/1, 

ม1/2, ม1/3 , 

ส 3.2 ม.1/1, 

ม.1/2, ม1/3 

เศรษฐศาสตรเบื้องตน 

การบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
12 15 

8 
กฎหมายเก่ียวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
ส 3.2 ม.1/4 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 
2 5 

รวม 60 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรู  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21104    รายวิชาประวัติศาสตร   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1    ภาคเรียนท่ี  2     จำนวน  0.5  หนวย     เวลา 20 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู     ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 พัฒนาการของ

อาณาจักรสุโขทัย 

ส 4.3  

ม.1/2 

ม.1/3 

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยใน

ดานตางๆ เกิดจากปจจัยสำคัญท่ีมี

อิทธิพลตอพัฒนาการของอาณาจักร

หลายประการ และมีวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาท่ีสงผลตอสังคมไทยใน

ปจจุบัน 

10 35 

2 พัฒนาการของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต 

ส 4.2 

ม.1/1  

พัฒนาการของประเทศตางๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี

ปจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการ

ในแตละสมัย ซ่ึงนอกจากนั้นยังมี 

ความรวมมือกันในภูมิภาค กอใหเกิด

ความเข็มแข็งและความเจริญรุงเรือง

เชนในปจจุบัน 

5 20 

3 เรื่องแหลงอารยธรรม

ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

ส 4.2 

ม.1/2 

แหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีอิทธิพลตอ

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและสังคมไทยใน

ปจจุบัน 

5 15 

รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรู  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน 0.5 หนวยกิต เวลา 20 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

…………………………………………………......................................................................................................................... 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 หนวยท่ี 1 เครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร 

ส 5.1 ม.2/1 เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงถึงลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
4 5 

2 หนวยท่ี 2 

ภูมิศาสตรทวีป 

ส 5.1  ม.2/1 

        ม.2/2 

ส 5.2  ม.2/1 

ม.2/2 

ลักษณะทางกายภาพ  สังคมของทวีปยุโรป 

และปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป 

รวมท้ังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป 

12 14 

3 หนวยท่ี 3 

ภูมิศาสตรทวีป

แอฟริกา 

ส 5.1  ม.2/1 

         ม.2/2 

ส 5.2 ม.2/1 

       ม.2/2 

      ม.2/3 

ลักษณะทางกายภาพ สังคมของทวีปแอฟริกา 

และปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในทวีป

แอฟริกา 

รวมท้ังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมในทวีปแอฟริกา 

12 14 

4 หนวยท่ี 4  

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ส 5.2  ม.2/3 

ส 5.2  ม.2/4 

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตางๆในโลก 

 

 

2 2 

5 หนวยท่ี 1 

การออมและการ

ลงทุน 

ส 3.1 ม.2/1 ปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอการลงทุนและการออมมี

หลายประการ ซ่ึงการลงทุนและการออมลวนมี

ความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจ 

6 7 

6 หนวยท่ี 2  

การผลิตสินคาและ

บริการ 

ส 3.1 ม.2/2 การผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น ยอมมีหลักการผลิตและใชเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสม  

ซ่ึงปจจัยการผลิตและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ผลิตสินคาและบริการมีหลายประการ 
 

6 7 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา คะแนน 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

(ช่ัวโมง) 

8 หนวยท่ี 4  

การคุมครอง

ผูบริโภค 

ส 3.1 ม.2/4 การคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค 

เปนไปตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคโดย

ดำเนินกิจกรรมพิทักษสิทธิและผลประโยชน

ตามกฎหมาย 

ในฐานะผูบริโภค  

 

6 

 

7 

 

9 หนวยท่ี 5 

ระบบเศรษฐกิจการ

พ่ึงพาการแขงขัน

ทางเศรษฐ 

กจในทวีปเอเซีย 

ส 3.2 ม.2/1 

ม.2/2 

ม.2/3 

ม.2/4 

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 

แตละประเทศมีความแตกตางกันไปตามระบบ

เศรษฐกิจ ประเทศในภูมิภาคเอเชียลวนมีการ

พ่ึงพาอาศัยกัน และแขงขันกันทางเศรษฐกิจ มี

การกระจายทรัพยากร ซ่ึงสงผลดีตอ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

คุณภาพสินคา การผลิต และราคาสินคา 

6 7 

รวม 60 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรู   รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23102  รายวิชา ประวัติศาสตรไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1    จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับที 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด  

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

1 

หนวยท่ี 1  

ความสำคัญของ

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร 

ส 4.1 ม.2/1 

ม.2/2 

ม.2/3 

หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีผานการ

วิเคราะหดวยวิธีการทางประวัติศาสตร  

จะทำใหผลการศึกษามีความถูกตองและ

นาเชื่อถือ 

4 15 

 

2 

หนวยท่ี 2 

พัฒนาการของ

อาณาจักรอยุธยา 

ส 4.3 ม.2/1 

ม.2/2 

ม.2/3 

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยามีปจจัย

สำคัญท่ีสงผลตอความเจริญรุงเรืองของ

อาณาจักร ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของสมัย

อยุธยายังมีอิทธิพลตอการพัฒนา 

ชาติไทยในยุคตอมา 

6 20 

3 

หนวยท่ี 3 

พัฒนาการของ

อาณาจักรธนบุรี 

ส 4.3 ม.2/1 

ม.2/3 

พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีมีปจจัย

สำคัญท่ีสงผลตอความเจริญรุงเรืองของ

อาณาจักร ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของ

สมัยธนบุรียังมีอิทธิพลตอการพัฒนา 

ชาติไทยในยุคตอมา 

5 20 

4 

หนวยท่ี  4 

ประวัติและผลงาน

ของบุคคลสำคัญใน

การสรางสรรคชาติ

ไทย 

ส 4.3 ม.2/3 ประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย  

ขุนนาง ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  

ท่ีทำคุณประโยชนใหแกชาติบานเมือง 

ในดานตางๆ ดวยความเสียสละ กลาหาญ 

อดทน และความเขมแข็ง เปนแบบอยาง 

ใหอนุชนรุนหลังไดนำไปประพฤติปฏิบัติตาม 

5 15 

รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22103  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2   จำนวน 1.5 หนวยกิต   เวลา 60 ช่ัวโมง                                                     

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับที ช่ือหนวยการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด / ผล

การเรียนรูขอที 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

 

1 

 

 

หนวยท่ี 1  

ประวัติและ

ความสำคัญ 

ของพระพุทธศาสนา 

ส 1.1  

ม.2/1   

ม.2/2 

ม.2/3 

ม.2/4 

พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศเพ่ือนบาน 

สงผลตอการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง

ประเทศเพ่ือนบาน และยังเปนรากฐานของ

วัฒนธรรม เอกลักษณของชาติ และมรดกของชาติ

ไทย มีสวนในการพัฒนาชุมชนและการจัด

ระเบียบสังคม 

3 3 

 

 

2 

 

 

 

หนวยท่ี 2  

พุทธประวัติ พระ

สาวก ศาสนิกชน

ตัวอยางและชาดก 

ส 1.1  

ม.2/5 

ม.2/6 

การวิเคราะหพุทธประวัติ ประวัต ิ

พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอยาง และ

ชาดก ยอมทำใหได 

ขอคิดและคุณธรรมอันเปนแบบอยางของทาน 

เพ่ือนำไปประยุกตปฏิบัติ 

ในการดำเนินชีวิตอยางถูกตอง 

6 8 

 

 

3 

 

 

หนวยท่ี 3  

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

ส 1.1  

ม.2/8 

 

ขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 

ประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธและมรรค เปน

หลักสำคัญในการดำเนินชีวิตท่ีนำไปสูความพน

ทุกข หรือหมดปญหา ซ่ึงทุกคนควรมีจิตสำนึกใน

พระธรรมคุณ และปฏิบัติตามหลักธรรม 

6 8 

 

 

 

4 

 

 

หนวยท่ี 4  

พระไตรปฎกและ 

พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1  

ม.2/7 

ม.2/8 

พระไตรปฎก เปนคัมภีรท่ีบรรจุหลักธรรมคำสอน

ของพระพุทธศาสนา ประกอบดวย พระวนิัยปฎก 

พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรม-ปฎก สวน

พุทธศาสนสุภาษิตนั้น เปนสวนหนึ่งของหลักธรรม 

ซ่ึงชาวพุทธทุกคนพึงนำไปเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติตน 

3 3 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับที ช่ือหนวยการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด / ผล

การเรียนรูขอที 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

5 

หนวยท่ี 5 

หนาท่ีชาวพุทธและ

มารยาทชาวพุทธ 

ส 1.2  

ม.2/1 

ม.2/2 

ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอ

บุคคลตางๆ ตามหลักมรรยาทของชาวพุทธ 3 3 

 

 

6 

หนวยท่ี 6  

วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

และศาสนพิธี 

ส 1.2  

ม.2/3 

ม.2/4 

ม.2/5 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

มีคำสอนท่ีสำคัญท่ีเปนประโยชน 

ตอศาสนิกชนทุกคน ซ่ึงชาวพุทธ 

ทุกคนพึงเขารวมในพิธีกรรม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน

การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

3 3 

 

 

7 

หนวยท่ี 7 

การบริหารจิตและ                             

การเจริญปญญา 

ส 1.1 ม.2/9 

ม.2/10 

การสวดมนต แผเมตตา บริหารจิต 

และเจริญปญญาดวยอานาปานสติ และวิธีคิด

แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถ

ธรรมสัมพันธเปนสวนสำคัญของการพัฒนาจิต 

เพ่ือการดำเนินชีวิตอยางถูกตอง 

3 3 

 

 

8 

หนวยท่ี 8 

การปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.2/11 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระ-พุทธศาสนา 

ยอมสงผลดีตอความสงบเรียบรอยของสังคม และ

สงผลตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 

3 

 

4 

 

9 

พลเมืองดีตาม 

วิถีประชาธิปไตย 

ส 2.1 ม.2/2 การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ 

เสรีภาพ และหนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย ยอมสงผลดีตอความสงบเรียบรอย 

และการพัฒนาประเทศใหเจริญ กาวหนาอยาง

ม่ันคง 

5 5 

 

10 
กฎหมายกับการ 

ดำเนินชีวิตประจำวัน 

ส 2.1 ม.2/1 

ส 2.2 ม.2/1 
 

การตรากฎหมายนั้น จะตองปฏิบัติตามข้ันตอน

ของกระบวนการตรากฎหมายและประชาชนทุก

คนจะตองปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ 

10 10 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับที ช่ือหนวยการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด / ผล

การเรียนรูขอที 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

11 

เหตุการณและการ

เปลี่ยนแปลงสำคัญ

ของระบอบการ

ปกครองไทย 

ส 2.2  

ม.2/2 

การใชหลักการเลือกรับขอมูล ขาวสารอยาง

ถูกตองนั้น ยอมสงผลดีตอการวิเคราะห

สถานการณการเมืองการปกครองไทยไดถูกตอง 
10 5 

 

12 
สถาบันทางสังคม ส 2.1  

ม.2/3 

สถาบันทางสังคมตางก็มีบทบาทความสำคัญตอวิถี

การดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมและมี

ความสัมพันธกัน 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

13 
วัฒนธรรมของไทย

และวัฒนธรรมของ

ประเทศในภูมิภาค

เอเชีย 

ส 2.1  

ม.2/4 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียมีท้ังความคลายคลึงกันและความ

แตกตางกัน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการสรางความ

เขาใจอันดีระหวางกัน 

5 5 

รวม 60 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22104  รายวิชา ประวัติศาสตรไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2    จำนวน 0.5 หนวยกิต  เวลา 20 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

1 

หนวยท่ี 5  

ท่ีตั้งและสภาพ

ภูมิศาสตรท่ีมีผลตอ

พัฒนาการของทวีป

เอเชีย 

ส 4.2 ม.2/1 

 

ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตรท่ีหลากหลายของ

ทวปีเอเชีย มีอิทธิพลตอพัฒนาการทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  5 15 

2 

หนวยท่ี 5  

ท่ีตั้งและสภาพ

ภูมิศาสตรท่ีมีผลตอ

พัฒนาการของทวีป

เอเชีย 

ส 4.2 ม.2/1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาค

ตางๆ ในทวีปเอเชีย 
5 20 

3 

หนวยท่ี 6 

แหลงอารยธรรม 

ในทวีปเอเชีย 

ส 4.2 ม.2/2 

 

แหลงอารยธรรมตะวันออกและมรดกโลก

ของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ลวนมี

ความสำคัญทางประวัติศาสตร แสดงถึง

ความเจริญรุงเรืองเม่ือครั้งอดีต  

5 20 

4 
หนวยท่ี 6 

แหลงอารยธรรม 

ในทวีปเอเชีย 

ส 4.2 ม.2/2 มีอิทธิพลตอภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน 
5 15 

รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรู   รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23101  รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1       จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา

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

สาระภูมิศาสตร และ เศรษฐศาสตร 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

1 

หนวยท่ี 1 

เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร 

มฐ.  5.1 

ตัวชี้วัดท่ี  

ส 5.1 

ม 3/1 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพ

และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต 

 

4 

 

5 

2 

หนวยท่ี 2 

ภูมิศาสตรทวีป 

อเมริกาเหนือ 

มฐ. ส 5.1  

ตัวชี้วัดท่ี  

ม 3/2 

มฐ. ส 5.2 

ตัวชี้วัดท่ี  

ส 5.2 

ม 

3/1,2,3,4 

1. ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปอเมริกาเหนือ 

2. การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีป 

อเมริกาเหนือ 

4. ปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ในทวีป 

อเมริกาเหนือ 

5. ผลกระทบตอเนื่องของสิ่งแวดลอมในทวีป 

อเมริกาเหนือ 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

15 

3 

หนวยท่ี 3 

ภูมิศาสตรอเมริกาใต 

มฐ. ส 5.1  

ตัวชี้วัดท่ี  

ม 3/2 

มฐ. ส 5.2  

ตัวชี้วัดท่ี  

ม 

3/1,2,3,4 

1. ลักษณะทางกายภาพและสังคมทวีปอเมริกาใต 

2. การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีป 

อเมริกาใต 

4. ปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ในทวีป 

อเมริกาใต 

5. ผลกระทบตอเนื่องของสิ่งแวดลอมในทวีป 

อเมริกาใต 

 

  

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

4 

หนวยท่ี 4 

เศรษฐศาสตรกับ

ชีวิตประจำวัน 

มฐ. ส 3.1  

ตัวชี้วัดท่ี  

ม 3/1 

1. ความหมายและประเภทของตลาด 

2. ความหมายและตัวอยางของอุปสงคและอุปทาน 

3. ความหมายและความสำคัญของกลไกราคาและการ

กำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 

4. การปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินคาและบริการ 

 

 

5 

 

 

5 

5 

หนวยท่ี 5 

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

และระบบสหกรณ 

มฐ. ส 3.1  

ตัวชี้วัดท่ี   

ม. 3/2 

ม. 3/3 

1. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน

ระดับตาง ๆ  

2. สำรวจสภาพปญหาทองถ่ินท้ังทางดานสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

3. วิเคราะหปญหาของทองถ่ิน โดยใชปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

5. หลักการสำคัญของระบบสหกรณ 

6. ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ

หลักการและระบบสหกรณเพ่ือประยุกตใชในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

6 

หนวยท่ี 6 

นโยบายทาง

เศรษฐกิจของไทย 

มฐ. ส 3.2  

ตัวชี้วัดท่ี  

ม. 3/1       

ม. 3/2 

1. บทบาทหนาท่ีของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ 

ในดานตาง ๆ  

2. บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

   - การผลิตสินคาสาธารณูปโภค 

   - การแทรกแซงราคา ฯลฯ 

3. นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 

 

6 

 

 

7 

7 

หนวยท่ี 7 

การรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค

ตางๆของโลก 

มฐ. ส 3.2  

ตัวชี้วัดท่ี  

ม. 3/3   

ม. 3/6 

1. บทบาทความสำคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ 

2. ลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

3. กลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ 

4. การคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

5. สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคา 

ระหวางประเทศ 

 

 

 

 

8 

 

 

 

10 
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ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

8 

หนวยท่ี 8 

ภาวะเงินเฟอ เงินฝด 

(ปญหาทางการเงิน

ของประเทศ) 

มฐ. ส 3.2   

ตัวชี้วัดท่ี  

ม. 3/4   

ม. 3/5 

1. ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟอ เงินฝด 

ความหมาย สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหาภาวะ

เงินเฟอ เงินฝด 

2. สภาพและสาเหตุปญหาการวางงาน 

3. ผลกระทบจากปญหาการวางงาน 

4. แนวทางแกไขปญหาการวางงาน 

 

 

5 

 

 

5 

รวม 60 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23102  รายวิชา ประวัติศาสตรไทย 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน 0.5 หนวยกิต เวลา 20 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา

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

สาระ ประวัติศาสตร 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 หนวยท่ี 1 วิธีการทาง        

ประวัติศาสตรใน

การศึกษาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร 

ส 4.1 ม.3/1 

 ม.3/2  

1) ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร

สำหรับการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร

ท่ีเกิดข้ึน 

ในทองถ่ินตนเอง 

2) นำวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชใน

การศึกษาเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับตนเอง 

ครอบครัว และทองถ่ิน ของตนเอง 

3) วิเคราะหเหตุการณสำคัญในสมัย

รัตนโกสินทร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร  

2 15 

2 หนวยท่ี 2 พัฒนาการทาง  

ประวัติศาสตรไทย  

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

ส 4.3 ม.3/1

 ม.3/2 

1) การสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานี

ของไทย 

2) ปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความ

เจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร 

3) บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ

จักรีในการสรางสรรคความเจริญและความ

ม่ันคงของชาติ 

4) พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร

ทางดานการเมืองการปกครอง สังคม 

เศรษฐกิจ  

และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัย

ตางๆ 

5) เหตุการณสำคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมีผลตอ

การพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะหสาเหตุ ปจจัย  

และผลของเหตุการณตางๆ 

 

 

6 20 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู 

เวลา

เรียน 
คะแนน 

3 หนวยท่ี 3 พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรไทยสมัย

ปรับปรุงและปฏิรูป

ประเทศ 

ส 4.3     ม.

3/1     ม.

3/2 

1) ปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความ

เจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร 

2) บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ

จักรีในการสรางสรรคความเจริญและความม่ันคง 

ของชาติ 

3) พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร

ทางดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 

และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัย

ตางๆ 

4)เหตุการณสำคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมีผลตอ

การพัฒนาชาติไทย เชน 

- การทำสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลท่ี 4 

- การปฏิรปูประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 

- การเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยวิเคราะห

สาเหตุปจจัย และผลของเหตุการณตางๆ 

 

7 20 

4 หนวยท่ี 4 พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรไทยสมัย

ประชาธิปไตย 

ส 4.3 ม.

3/1 ม.

3/2 

 ม.

3/4 

1) ปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและความ

เจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร 

2) บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ

จักรีในการสรางสรรคความเจริญและความม่ันคง

ของชาติ 

3) พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร

ทางดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 

และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัย

ตางๆ 

4) เหตุการณสำคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมีผลตอ

การพัฒนาชาติไทย เชน การเขารวมสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 โดยวิเคราะหสาเหตุ ปจจัย และผลขอ

เหตุการณตางๆ 

5 15 
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5) บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองถึงปจจุบันในสังคมโลก 
      

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู 

เวลา

เรียน 
คะแนน 

รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23103  รายวิชา สังคมศกึษาพ้ืนฐาน 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2    จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา

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

สาระพระพุทธศาสนา และ หนาท่ีพลเมือง 

ลำดับ

ท่ี 

 

ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ประวัติและ

ความสำคัญของ

พระพุทธศาสนา 

มฐ.  1.1 

ตัวชี้วัดท่ี  

ส 1.1 

ม 3/1,2 

1. การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสู

ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก และการนับถือ

พระพุทธศาสนาของประเทศเหลานั้นใน

ปจจุบัน 

2. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาใน

ฐานะท่ีชวยสรางสรรคอารยธรรมและ

ความสงบสุขใหแกโลก 

4 4 

2 พุทธประวัติ พระ

สาวก ศาสนิกชน 

ตัวอยางและชาดก 

มฐ. ส 1.1  

ตัวชี้วัดท่ี  

ม 3/4,5 

 

1. ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูป

ปาง ตาง ๆ  เชน ปางมารวิชัย ปางปฐม

เทศนา ปางลีลาปางประจำวันเกิดสรุป

และวิเคราะหพุทธประวัติ ปฐมเทศนา

โอวาทปาฏิโมกข 

2. พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระอัญญา

โกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระ

เขมาเถรีพระเจาปเสนทิโกศล ชาดก

นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก ศา

สนิกชนตัวอยาง 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

3 หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

มฐ. ส 1.1  

ตัวชี้วัดท่ี  

ม 3/6,7 

 

1. พระรัตนตรัย สังฆคุณ 9 อริยสัจ 4 

ทุกข (ธรรมท่ีควรรู) ขันธ 5 ไตรลักษณ 

วัฏฏะ 3 มรรคมีองค 8 ปญญา 3สัปปุริส

ธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 

7 มงคล 38 พุทธศาสนสุภาษิต 

2. การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

 

4 

 

 

 

 

5 
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ลำดับ

ท่ี 

 

ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

4 หนาท่ีชาวพุทธและ

มารยาทชาวพุทธ 

มฐ. ส 1.2 

ตัวชี้วัดท่ี    ม 

3/1,2,3,6,7 

1. การปฏิบัติตนตอพระภิกษุในงาน 

ศาสนพิธีท่ีบาน การสนทนา  

การแตงกาย  

2. การเปนศิษยท่ีดี ตามหลักทิศเบื้อง

ขวา ในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 

3. การปฏิบัติหนาท่ีชาวพุทธตามพุทธ

ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

4. การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

5. การปลูกจิตสำนึกในดานการ

บำรุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิด

ประโยชน 

3 4 

5 วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

มฐ. ส 1.2 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/4,5 

1. ขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวาย

ขาวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การ

กรวดน้ำ 

2. ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทย   

3. การประพฤติปฏิบัตใินวันธรรมสวนะ

และเทศกาลสำคัญ 

4 5 

6 การบริหารจิตและ

การเจริญปญญา 

มฐ. ส 1.1 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/8,9 

1. พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบ 

โยนิโสมนสิการ  2 วิธี คือ วิธคิีดแบบ

อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

2. สวดมนตแปล และแผเมตตา 

3. รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชน

ของการบริหารจิตและเจริญปญญา 

4. ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญา

ตามหลักสติปฎฐานเนนอานาปานสติ 

 

3 4 

7 พระพุทธศาสนากับ

การแกปญหาและ

การพัฒนา 

มฐ. ส 1.1 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/3 

1. สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา

อยางยั่งยืน  

4 5 
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ลำดับ

ท่ี 

 

ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

8 ศาสนากับการอยู

รวมกันในประเทศ

ไทย 

มฐ. ส 1.1 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/10 

1. วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชน

ศาสนาอ่ืนๆ 3 4 

9 กฎหมายแพงและ

อาญา 

มฐ. ส 2.1 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/1 

1. ลักษณะการกระทำความผิดทาง

อาญาและโทษ ลักษณะการกระทำ

ความผิดทางแพงและโทษ 

2. ตัวอยางการกระทำความผิดทาง

อาญา เชน ความผิดเก่ียวกับทรัพย 

ตัวอยางการทำความผิดทางแพง เชน  

การทำผิดสัญญา  การทำละเมิด 

 

5 

 

 

7 

 

10 สิทธิมนุษยชน มฐ. ส 2.1 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/2 

1. ความหมาย และความสำคัญของสิทธิ

มนุษยชน 

2. การมีสวนรวมคุมครองสิทธิมนุษยชน

ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย

ตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

11 วัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมสากล 

มฐ. ส 2.1 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/3 

1. ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยภูมิ

ปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 

2. การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ปญญาไทยท่ีเหมาะสม        

3. การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ี

เหมาะสม 

6 

 

7 

 

12 สังคมไทย มฐ. ส 2.1 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/4,5 

1. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง เชน 

การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม  

ความเชื่อ 

2. สาเหตุปญหาทางสังคม เชน ปญหา

สิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหาการ

ทุจริต ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ 

3. แนวทางความรวมมือในการลดความ

ขัดแยงและการสรางความสมานฉันท 

6 

 

 

7 

 

 



159 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี 

 

ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   4. ปจจัยท่ีสงเสริมการดำรงชีวิตใหมี

ความสุข เชน การอยูรวมกันอยางมีขันติ

ธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เห็นคุณคาในตนเอง รุจักมอง

โลกในแงดี สรางทักษะทางอารมณ รูจัก

บริโภคดวยปญญา เลือกรับ-ปฏิเสธขาว

และวัตถุตางๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่ง

ตางๆใหดีข้ึนอยูเสมอ 

  

13 การเมืองการ

ปกครองในยุค

ปจจุบัน 

มฐ. ส 2.2 

ตัวชี้วัดท่ี 

ม 3/1,2,3,4 

1. ระบอบการปกครองแบบตางๆ ท่ีใช

ในยุคปจจุบัน 

2. ความแตกตาง ความคลายคลึงของ

การปกครองของไทย กับประเทศอ่ืนๆ  

3. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งการมี

สวนรวมและตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ 

4. บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการ

บริหารราชการแผนดิน 

5. ประเด็น ปญหาและผลกระทบท่ีเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ

ประเทศไทย 

6 

 

7 

 

รวม 60 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23104    รายวิชา ประวัติศาสตรไทย 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2    จำนวน 0.5 หนวยกิต เวลา 20 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา

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

สาระ ประวัติศาสตร 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ เวลาเรียน คะแน  

1 หนวยท่ี 5 การสรางสรรคภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย

รัตนโกสินทร 

ส 4.3 ม.3/3 1) ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย

รัตนโกสินทรท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาชาติ

ไทยจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบ

ศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 

4 10 

2 หนวยท่ี 6 ภูมิภาคของโลกกับ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร 

ส 4.2 ม.3/1 1) ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาค

ตางๆ ของโลก (ยกเวนเอเชีย) ท่ีมีผลตอ

พัฒนาการโดยสังเขป 

2) พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคตางๆ 

ของโลก  

(ยกเวนเอเชีย) โดยสังเขป 

3) อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกท่ีมีผลตอ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

โดยสังเขป 

8 30 

3 หนวยท่ี 7 ความขัดแยงและ

ความรวมมือของโลกใน

คริสตศตวรรษท่ี 20 ถึงปจจุบัน 

ส 4.2 ม.3/2 1) ความรวมมือและความขัดแยงใน

คริสตศตวรรษท่ี 20 เชน สงครามโลกครั้งท่ี 1 

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามเย็น องคการ

ความรวมมือระหวางประเทศ 

8 30 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู เวลาเรียน คะแนน 

รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20217  รายวิชา ทองถิ่นของเรา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวย               

การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูท่ี 1 

สภาพท่ัวไป

ของจังหวัด

ชลบุร ี

1.บอกสญัลักษณ ตรา

ประจำจังหวัด คำขวัญ 

และตนไมประจำจังหวัด

ชลบุร ี

2.อธิบายท่ีตั้ง ขนาด 

อาณาเขต ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศของจังหวัด

ชลบุร ี

3.บอกการแบงเขตการ

ปกครองของจังหวัด

ชลบุร ี

จังหวัดชลบุรีมีสภาพแวดลอมทาง

กายภาพท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ ประกอบดวยลักษณะ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดังนั้นการ

ใชสิ่งแวดลอมทางกายภาพใน

จังหวัดชลบุรี ยอมมีความสำคัญ

ตอการวางแผนพัฒนาจังหวัด

ชลบุรี หากขาดการปองกันท่ีดี 

ยอมมีผลกระทบตอการดำรงชีวิต

ของประชากรในจังหวัดชลบุรี 

2 10 

2 หนวยการ

เรียนรูท่ี 2 

ประวัติความ

เปนมาของ

จังหวัดชลบุร ี

1.อธิบายถึงเรื่องราว

ประวัติความเปนมาใน

สมัยตางๆ ของจังหวัด

ชลบุร ี

2.อธิบายถึงแหลง

โบราณคดีในจังหวัด

ชลบุร ี

ชลบุรีเปนชุมชนท่ีมีความเกาแก

แหงหนึ่งของภาคตะวันออก โดยมี

อารยธรรมความเจริญของมนุษย 

ท่ีไดสืบทอดตอเนื่องกันมาเปน

เวลานานนับพันป แบงออกเปน

หลายยุคหลายสมัย 

มีเมืองโบราณท่ีรุงเรือง ไดแก 

เมืองพระรถ, เมืองศรีพโล และ

เมืองพญาเร และมีแหลง

โบราณคดีท่ีสำคัญ ไดแก โคก

พนมดี  เขาชะอาง  

เปนตน 

3 10 
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ลำดับท่ี ช่ือหนวย               

การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

3 หนวยการ

เรียนรูท่ี 3 

เศรษฐกิจ

จังหวัดชลบุร ี

1.อธิบายสภาพ

เศรษฐกิจของจังหวัด

ชลบุร ี

2.บอกถึง

ทรัพยากรธรรมชาติของ

จังหวัดชลบุร ี

3. อธิบายถึงการ

ประกอบอาชีพในจังหวัด

ชลบุร ี

4.อธิบายโครงสราง

พ้ืนฐานของจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี เปนประตูสูภาค

ตะวันออก เปนเมืองใหญ มี

ประชากรอาศัยอยูจำนวนมาก 

จำนวนประชากรอาศัยอยูอยาง

หนาแนนท่ีสุดในภาคตะวันออก 

อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากร

ทางธรรมชาติ ประชากรประกอบ

อาชีพท่ีหลากหลาย เสนทาง

คมนาคมสะดวกสบาย  

ตั้งอยูใกลกรุงเทพมหานคร 

2 5 

4 หนวยการ

เรียนรูท่ี 4 

ประเพณีและ

วัฒนธรรม

ของจังหวัด

ชลบุร ี

1.อธิบายประเพณีและ

วัฒนธรรมของจังหวัด

ชลบุร ี

2.ยกตัวอยางประเพณี

และวัฒนธรรมของ

จังหวัดชลบุร ี

 

ชลบุรีเปนชุมชนท่ีมีความเปนมา

ท่ีเกาแกแหงหนึ่งในภาค

ตะวันออก มีแหลงศิลปกรรมพบ

ไดตามวัดตางๆ เชน วัดเขาบาง

ทราย วัดใหญอินทราราม 

มีแหลงวัฒนธรรมประเพณีท่ี

นาสนใจนาศึกษา เชนประเพณี

วิ่งควาย ประเพณีสงกรานตน้ำ

ไหล ประเพณีกองขาว มีภูมิ

ปญญาทองถ่ินท่ีมีชื่อ เชน 

เครื่องจักรสานพนัสนิคม ครกหิน

อางศิลา ผาทออางหิน ขาวหลาม

หนองมน ฯลฯ 

3 10 

5 หนวยการ

เรียนรูท่ี 5 

บุคคลสำคัญ

ของจังหวัด

ชลบุร ี

1.ยกตัวอยางบุคคล

สำคัญของจังหวัดชลบุร ี

ชลบุรีมีบุคคลสำคัญหลาย

สาขาวิชาอาชีพท่ีมีบทบาทตอการ

พัฒนาจังหวัดชลบุรีในดานตางๆ 

ซ่ึงเยาวชนรุนหลังควรนำไปเปน

แบบอยางในการดำเนินชีวิต 

 

 

  

3 10 
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ลำดับท่ี ช่ือหนวย               

การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

6 หนวยการ

เรียนรูท่ี 6 

สถานท่ี

สำคัญและ

แหลง

ทองเท่ียว

ในจังหวัด

ชลบุร ี

1.บอกสถานท่ี

สำคัญและแหลง

ทองเท่ียวในจังหวัด

ชลบุร ี

2.อธิบายวิธีการ

อนุรักษสถานท่ี

สำคัญและแหลง

ทองเท่ียวในจังหวัด

ชลบุร ี

ชลบุรีมีสถานท่ีสำคัญและแหลงทอง

ทองเท่ียวท่ีสวยงามอยูจำนวนมาก เชน 

หาดพัทยา มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกสบายทุกดาน ทำใหมี

นักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชลบุรี

จำนวนมาก ทำใหเกิดรายไดในพ้ืนท่ีท้ัง

ทางตรงและทางออม 

ชาวชลบุรีทุกคนตองชวยกันดูแลรักษา

และอนุรักษสถานท่ีสำคัญและแหลง

ทองเท่ียว เพ่ือใหสถานท่ีสำคัญและ

แหลงทองเท่ียวในชลบุรีอยูคูกับจังหวัด

ชลบรุีตลอดไป 

4 15 

7 หนวยการ

เรียนรูท่ี 7 

ปญหา

สิ่งแวดลอม

ในจังหวัด

ชลบุร ี

1.อธิบายปญหา

สิ่งแวดลอมใน

จังหวัดชลบุร ี

2.นำเสนอแนวทาง 

และขอคิดเห็น

เก่ียวกับการพัฒนา

และอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใน

จังหวัดชลบุร ี

 

 

3.มีสวนรวมในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม

ในทองถ่ินของ

ตนเอง 

ชลบรุีในปจจุบันเปนเมืองทองเท่ียว เปน

ทาเทียบเรือพาณิชย เปนแหลง

อุตสาหกรรม ท่ีสำคัญจังหวัดหนึ่งของ

ประเทศ ทำใหเกิดปญหาหลายดาน เชน 

ปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม ปญหาบุก

รุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน

ประชาชนในทองถ่ินควรรวมมือกัน

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพ่ือเปน

แบบอยางท่ีดีงามเพ่ือสืบทอดตอไปยัง

อนุชนรุนหลัง 

3 10 

                  รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20203   รายวิชา พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

1 วิถีประชาธิปไตย 1. เพื่อใหผูเรียน

ยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคลเปน

พฤติกรรมพื้นฐานที่

สำคัญในสงัคม

ประชาธิปไตย ซึ่งจะ

กอใหเกิดคุณลักษณะ

อ่ืนตามวิถี

ประชาธิปไตยตามมา

อีกดวย 

1. ศึกษา เขาใจและยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

2. อธิบาย วิเคราะหพฤติกรรมของตนเอง

เพื่อปรับปรุงและพฒันาตนเอง 

3. อธิบาย วิเคราะหผลของการกระทำ

ของบุคคลที่ไมปฏิบัติตามสถานภาพและ

บทบาท 

4. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตาม

สถานภาพและบทบาท 

3 10 

2 สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ  

ความเสมอภาคและ

ภราดรภาพ 

1. เพื่อใหผูเรียน

ปฏิบัติตนเปนพลเมือง

ดีตามสิทธิ หนาที่ 

เสรีภาพ  

ความเสมอภาคและ

ภราดรภาพ และเห็น

คุณคาของการกระทำ 

1. เพื่อใหเขาใจและตระหนักถึง

ความสำคัญของสทิธิ หนาที่ พลเมืองและ

ปฏิบัติตนตาม 

2. วิเคราะห เชื่อมโยงการกระทำของ

บุคคลเก่ียวกับการปฏิบัตตินตามหลัก

เสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

3. ปฏิบัติตนตามหลักเสรีภาพ  

ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

4 15 

3 หนาท่ีพลเมืองดี 1. เพื่อใหผูเรียน

ตระหนักถึง

ความสำคัญของการ

ปฏิบัติตนตามหนาที่

ของพลเมืองดีและ

ปฏิบัติตนเปนพลเมือง

ดีของชาติสบืไป 

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ

ตนตามหนาที่ของพลเมืองดีและปฏิบัติตน

เปนพลเมืองด ี

3 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

4 คุณธรรม จริยธรรม

ของพลเมืองด ี

1. เพื่อใหผูเรียน

วิเคราะหการกระทำ

ของพลเมืองดีไดและ

ตระหนักถึง

ความสำคัญของ

คุณธรรมและ

จริยธรรมของพลเมือง

ดีไดอยางถูกตอง 

1. ศึกษา อธิบาย วิเคราะหการกระทำของ

พลเมืองดีที่มีวินัย ทัง้ตระหนักถึง

ความสำคัญของความมวีินัยและปฏิบัติตน

ตามระเบียบวินัย 

2. ศึกษา อธิบาย วิเคราะหการกระทำของ

พลเมืองดีที่มีความรับผดิชอบ ทัง้ตระหนัก

ถึงความสำคัญของความรับผิดชอบและ

ปฏิบัติตนที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสงัคม 

3. ศึกษา อธิบาย วิเคราะหการกระทำของ

พลเมืองดีที่มีเหตุผล ทั้งตระหนกัถึง

ความสำคัญของความมีเหตุผลและปฏิบัติ

ตนตาม 

4. ศึกษา อธิบาย วิเคราะหการกระทำของ

พลเมืองดีที่มีความซื่อสัตย ทัง้ตระหนักถึง

ความสำคัญของความซื่อสตัยและปฏิบัติตน

ตาม 

4 15 

5 การมีสวนรวมใน

กิจกรรมทางการเมือง 

1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจ

แนวทางการมสีวน

รวมในกิจกรรมทาง

การเมืองของ

ประชาชนและเห็น

คุณคาการปฏิบัติตน

ในการมีสวนรวมใน

กิจกรรมทางการเมือง 

1. เขาใจแนวทางการมีสวนรวมในกิจกรรม

ทางการเมืองของประชาชน 

2. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนใน 

การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 

3 10 

6 การทำประโยชนใหกับ

สังคมและประเทศชาต ิ

1. เพื่อใหผูเรียน

ปฏิบัติตนในการทำ

ประโยชนใหสังคม

และประเทศชาตไิด 

1. ศึกษา อธิบาย วิเคราะหผลดขีองการทำ

ประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาต ิ

2. ปฏิบัติตนในการทำประโยชนใหกับสังคม

และประเทศชาต ิ

3 10 

รวม 20 70 

รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 



168 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20212   รายวิชา ทองถิ่นภาคตะวันออก 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย              

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ                 

เรียนท่ี 1 

รูจักภาคตะวันออก 

1. อธิบายความสำคัญ 

องคประกอบและปจจัยทาง

สภาพท่ัวไปของภาคตะวันออก 

ประวัติความเปนมา 

2. อธิบายประวัติความเปนมา 

ขนาด ท่ีตั้ง อาณาเขต 

ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ 

การปกครอง  ประชากร 

2 10 

2 หนวยการเรียนรูท่ี 2  

ประวัติความเปนมา 

อธิบายประวัติความเปนมา 

 

ภาคตะวันออก  

สมัยประวัติศาสตรและ

กอนประวัติศาสตร 

3 5 

3 หนวยการ               

เรียนท่ี 3 

เศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

วิเคราะหความสำคัญ สภาพ

เศรษฐกิจ   ทรัพยากร  อาชีพ 

คมนาคม สื่อสาร 

ความสำคัญสภาพ

เศรษฐกิจ   ทรัพยากร  

อาชีพ คมนาคม สื่อสาร

ในอนาคต 

2 10 

4 หนวยการ               

เรียนท่ี 4      สังคม

วัฒนธรรม 

อธิบายความหมาย โครงสราง 

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

ชุมชนจนี  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม 

ความหมาย โครงสราง 

และการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม  ชุมชนจีน  

ศิลปกรรม  วัฒนธรรม 

3 10 

5 
หนวยการ                 

เรียนท่ี 5 บุคคลสำคัญ 

วิเคราะหและตระหนักในผลงาน

บุคคลสำคัญ สามารถนำมาเปน

แบบอยางในการดำเนินชีวิต 

ตระหนักในผลงานบุคคล

สำคัญ สามารถนำมาเปน

แบบอยางในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน 

 

 

3 

 

 

10 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย              

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

6 

หนวยการ               

เรียนท่ี 6ทรัพยากรการ

ทองเท่ียว 

วางแผนการจัดการทองเท่ียว

ทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม และ

การเสนอแนวทางการอนุรักษ

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม

ได 

 

การจัดการทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติ  วัฒนธรรม และ

การเสนอแนวทางการ

อนุรักษแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมได 

2 15 

7 

หนวยท่ี 7 

การอนุรักษทรัพยากร

สิ่งแวดลอม 

ตระหนักเก่ียวกับทรัพยากร

ภาคตะวันออก ปญหาและ         

แนวทางแกไขการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

รูและเขาใจเก่ียวกับ

ทรัพยากรภาคตะวันออก 

ปญหาและแนวทางแกไขการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

5 10 

รวม 20 70 

รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20213   รายวิชา วิถีไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาค ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย               

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

 

 

1 

 

 

 

หนวยการ

เรียนท่ี 1 

รักษความ

เปนไทย 

1. รูและเขาใจเอกลักษณประจำชาติ

ไทย ลักษณะวิถีไทย 

2. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน 

ประยุกต และเผยแพรขนบธรรมเนียม 

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาไทย 

วิถีไทยเปนเอกลักษณประจำชาติ

ไทย เปนแบบอยางประพฤติท่ีดี

งามและไดรับการยอมรับจาก

นานาชาติในสังคมโลก เชน 

มารยาทไทย ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

การเคารพผูอาวุโส ถือเปนแบบ

แผนความประพฤติท่ีเราควร

อนุรักษ สืบสานและมีสวนรวมใน

การสงเสริมวัฒนธรรมไทยสืบ

ตอไป 

5 15 

2 

หนวยการ

เรียนท่ี 2   

มารยาทไทย 

 

1. เขาใจและปฏิบัติตนเปนผูมี

มารยาทไทย 

2. มีสวนรวมและแนะนำผูอ่ืนให

อนุรักษ และเผยแพรมารยาทไทยสู

สาธารณะ 

มารยาทไทยเปนระเบียบแบบ

แผนการประพฤติท่ีดีงามท่ีบุคคล

ควรปฏิบัติตอกันในสังคมอัน

แสดงถึงพฤติกรรมท่ีสุภาพ

เรียบรอย แสดงออกท้ังทางกาย

และทางวาจา โดยมีใจเปน

ตัวกำหนดพฤติกรรมใหแสดงออก

ไดอยางเหมาะสม 

5 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

3 

หนวยการ

เรียนรูท่ี 3  

ภูมิปญญาและ

ศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

1. รูและเขาใจภูมิปญญาไทยและ

สามารถอธิบายความเปนมาของ

ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย

เปนองคความรูในดานตางๆ ท่ีคน

ไทยไดสั่งสมประสบการณเรียนรู

จากการท่ีไดปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมเปน

สิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม

ท้ังทางดานวัตถุและดานจิตใจ ซ่ึง

สิ่งตางๆ เหลานั้นไดเปนมรดกตก

ทอดมาจนถึงปจจุบัน 

5 20 

4 

หนวยการเรียน

ท่ี 4 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย  

1. รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ

และประเภทของขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย 

3. เห็นคุณคา อนุรักษและสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย คือ

สิ่งท่ีคนในสังคมยึดถือปฎิบัติสืบ

ตอๆกันมานาน มีคุณคาทางชีวิต 

มักแฝงไปดวยศีลธรรมจรรยา 

ความคิด ความเชื่อ เชน การที

มารยาทไทย การปฎิบัติตนอยาง

ถูกกาลเทศะ รวมถึงการมี

ประเพณีตางๆซ่ึงเปนเอกลักษณท่ี

สำคัญของชาติไทย 

5 15 

รวม 20 70 

รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20214   รายวิชา ภูมิศาสตรการทองเท่ียว 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาค ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย              

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

 

 

1 

หนวยท่ี 1 

รูจักการ

ทองเท่ียว 

1. อธิบายความสำคัญ 

องคประกอบและปจจัยทาง

ภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการ

ทองเท่ียวได 

2. อธิบายรูปแบบและ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวได 

  

ปจจัยภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการ

ทองเท่ียว รูปแบบการ

ทองเท่ียว โครงสราง

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว

ไทย 

3 10 

2 หนวยท่ี 2  

มัคคุเทศกกับ

การทองเท่ียว 

1. วิเคราะหความสำคัญ 

บทบาทหนาท่ีและธุรกิจท่ี

เก่ียวกับมัคคุเทศกได 

2. นำความรูพ้ืนฐานของ

มัคคุเทศกไปวางแผนการจัด

นำเท่ียวในชุมชนได 

 

ความสำคัญและบทบาท

หนาท่ีของมัคคุเทศก ธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับมัคคุเทศกมี

ความรูพ้ืนฐานของมัคคุเทศก

ไปวางแผนการจัดการนำเท่ียว

ในชุมชน 

3 10 

3 หนวยท่ี 3  

ทองเท่ียวเชิง

ธรรมชาติ 

1.อธิบายลักษณะสำคัญของ

การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติได 

2. เปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติและแหลงทองเท่ียว

เชิงนิเวศได 

3. เสนอแนวทางการอนุรักษ

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติได 

และจัดการทองเท่ียวเชิง

ธรรมชาติได 

ความสำคัญของการทองเท่ียว

เชิงธรรมชาติ เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติและ

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

และเสนอแนวทางการอนุรักษ

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

จัดการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

4 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย              

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

4 

หนวยท่ี 4 

ทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

1. วิเคราะหความสำคัญและ

องคประกอบของการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมได 

2. วางแผนจัดการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมและเสนอแนว

ทางการอนุรักษแหลงทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรมได 

ความสำคัญและองคประกอบ

ของการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมไดรูจักการวางแผน

จัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และเสนอแนวทางการอนุรักษ

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

3 10 

5 

หนวยท่ี 5 

 ทองเท่ียวรวม

สมัย 

1. บอกความสำคัญของการ

ทองเท่ียวรวมสมัยได 

2. อธิบายลักษณะการ

ทองเท่ียวรวมสมัยและเสนอ

รูปแบบการทองเท่ียวท่ี

เหมาะสมกับทองถ่ินของตนเอง

ได 

บอกความสำคัญของการ

ทองเท่ียวรวมสมัย อธิบาย

ลักษณะการทองเท่ียวรวม

สมัยและเสนอรูปแบบการ

ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ

ทองถ่ินของตนเอง 

3 10 

6 

หนวยท่ี 6 

บูรณาการ

ทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน 

1. วิเคราะหความสำคัญและ

หลักการจัดการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืนได 

2. มีสวนรวมในการจัดการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนได 

 

วิเคราะหความสำคัญและ

หลักการจัดการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนและมีสวนรวมใน

การจัดการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน 

 

4 15 

รวม 20 70 

รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20215   รายวิชา กฎหมายนารู 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาค ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับที ่
ชื่อหนวย              

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ชั่วโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการ

เรียนที่ 1 

ความรู

เบื้องตนเก่ียว 

กับกฎหมาย 

1. ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายวามี

ประโยชนและจำเปนตอการดำรงอยูของ

สังคม 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับที่มาของกฎหมายและ

ระบบกฎหมาย อันเปนพื้นฐานสำคัญใน

การศึกษาวิชากฎหมาย 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับกฎหมายประเภทตางๆ 

ที่จะนำมาบังคับใชในสังคม ทั้งสังคม

ภายในประเทศและสังคมนานาประเทศ 

กฎหมายเปนเกณฑ กติกาของสังคม

เพื่ออยูรวมกันอยางสงบสุขและ

ภายใตกรอบหรือระเบียบอันเดียวกัน

และเปนมาตรฐานเดียวกัน ประชาชน

จึงควรไดรับความรูพืน้ฐานของ

กฎหมายในแงของความสำคัญ 

ลักษณะ ประเภทและศักดิ์ของ

กฎหมาย รวมถึงกระบวนการตรา

กฎหมาย 

4 15 

2 

หนวยการ

เรียนที่ 2   

กฎหมายแพง

ที่ควรรู 

1. รู เขาใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมาย

แพง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบตัิเพื่อให

เกิดประโยชนสำหรับตนเอง ครอบครัว 

และสังคมไดอยางถูกตอง  

2. วิเคราะหผลของการปฏิบัติตามกฎหมาย

แพงและพานิชยที่เก่ียวกับบุคคล นิติกรรม 

สัญญา หนี้ ละเมิด ทรัพย ครอบครัวและ

มรดก 

กฎหมายแพงเปนกฎหมายที่ใชบังคับ

ความสัมพันธระหวางเอกชน ซึ่งเปน

เร่ืองที่เก่ียวของกับการดำเนินชวีิต

ของประชาชนตัง้แตเกิดจนตาย 

4 15 

3 

หนวยการ

เรียนที่ 3  

กฎหมาย

อาญาที ่

ควรรู 

1. รูและเขาใจในหลักกฎหมายอาญาวามี

ความสำคัญในการควบคุมพฤตกิรรมของ

บุคคลในสังคมใหเคารพสิทธิ เสรีภาพ และ

ปฏิบัติตอกันอยางถูกตองภายใตกรอบแหง

กฎหมาย ไมประพฤติฝาฝนกฎหมาย ซึ่งจะมี

ความผิดและถูกลงโทษ  

กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่วาดวย

ความผิดทางอาญา ซึ่งบญัญัติลกัษณะ

ความผิดและความรับผิดเอาไว การ

เรียนรูกฎหมายอาญาจะชวยใหเราได

เรียนรูการปฏิบัติตนตามกฎหมายได

อยางถูกตอง รวมทั้งมีความ

ระมัดระวังตัวไมพลาดพลั้งไปกระทำ

ความผิดจนนำไปสูการถูกลงโทษ 

4 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับที ่
ชื่อหนวย

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ชั่วโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

4 

หนวยการ

เรียนที่ 4 

กฎหมาย

สำคัญของ

ประเทศ 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ

วาเปนกฎหมายสงูสุดทีว่าดวย

การจัดระเบียบแหงอำนาจรัฐ

และกำหนดหลักประกันสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนในรัฐ 

ซึ่งเปนกฎหมายที่มีฐานะ

เหนือกวาบรรดากฎหมายและ

กฎเกณฑทั้งปวงที่มีการตรา

ออกมาใชบังคับ 

2. วิเคราะหความสำคัญของการ

ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษี

อากร กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายการรับราชการทหาร

และกฎหมายเก่ียวกับเด็ก 

กฎหมายที่สำคัญของประเทศ

ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนกฎหมาย

สูงสุดของประเทศ เปนกฎหมาย

แมบทที่กฎหายอ่ืนจะตองยดึถือเปน

หลัก นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกที่

สำคัญ กฎหมายเหลานัน้ลวนมี

ความสำคัญแตกตางกันออกไปแต

โดยรวมแลวก็เปนกฎหมายทีทุ่กคน

ควรยึดถือปฏิบัติเพื่อใหสังคมเกิด

ความเปนระเบียบเรียบรอย 

4 15 

5 

หนวยที่ 5 

ความรู

เก่ียวกับ

กระบวนการ

ยุติธรรม 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ

จัดทำ ตลอดจนข้ันตอนตางๆ 

ของการรางและการประกาศใช

กฎหมายลายลักษณอักษร 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับการบังคับใช

กฎหมายและการสิ้นผลการ

บังคับใชกฎหมายในสังคมไทย 

3. ตระหนักถึงปญหาการใช

กฎหมายในสังคมไทย และ

สามารถหาแนวทางปองกันแกไข

ได 

กฎหมายมีบทบัญญัตทิี่บังคับใหทุกคน

ตองปฏิบัติตาม ผูใดฝาฝนยอมจะถูก

ลงโทษ กระบวนการยุติธรรมแบง

ออกเปนกระบวนการทางแพงและ

กระบวนการทางอาญา โดยผูที่

เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมจะมี

บทบาทแตกตางกันไป แตจะอยุบน

พื้นฐานของความเปนธรรม ถามี

ปญหาเก่ียวกับการบังคบใชกฎหมาย 

ก็เปนหนาที่ของทุกคนทีจ่ะตองหา

แนวทางแกไข 

4 10 

รวม 20 70 

รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 



176 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20207   รายวิชา อาเซียนศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวย               

การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูท่ี 1 

อาเซียน             

ของเรา 

1. อธิบายประวัติความเปนมา ขอมูล

พ้ืนฐาน สัญลักษณ และลักษณของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน  

2. อธิบายวัตถุประสงคของการกอตั้ง

ประชาคมอาเซียนและกฎบัตร

อาเซียน 

3. อธิบายโครงสราง และกลไกการ

ดำเนินงานของอาเซียน  

 

1.การรูและเขาใจความ

เปนมาและขอมูลพ้ืนฐาน

ของอาเซียน จะชวยใหเรา

สามารถอธิบายประวัติ

ความเปนมา วัตถุประสงค

ของการกอตั้งกลุมอาเซียน 

โครงสราง กลไกการ

ดำเนินงาน กฎบัตร และ

สัญลักษณของอาเซียนได 

 

7 25 

2 หนวยการ

เรียนรูท่ี 2 

กาวสู

ประชาคม

อาเซียน 

1. วิเคราะหความแตกตางและความ

คลายคลึงระหวางประเทศสมาชิก

กลุมอาเซียน ดานการเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

1. การรู และเขาใจ

ความสำคัญของสามเสา

หลัก จะชวยใหเราสามารถ

เตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

ตางๆท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3 10 

3 หนวยการ

เรียนรูท่ี 3 

การเตรียม

พลเมืองไทย

เพ่ือเขาสู

ประชาคม

อาเซียน 

1. วิเคราะหความแตกตางและความ

คลายคลึงระหวางประเทศสมาชิก

กลุมอาเซียน ดานการเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

2. วิเคราะหการเตรียมตัว เขาสู

ประชาคมอาเซียนของไทย 

ประโยชนและผลกระทบท่ีประเทศ

ไทยจะไดรับ 

1. อธิบายประโยชน 

บทบาท แนวทางทางการ

เตรียมความพรอมของ

ประเทศไทยเพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

5 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวย               

การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน 

ช่ัวโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 

4 

หนวยการ

เรียนรูท่ี 4 

บทบาท

ของ

อาเซียนใน

สังคมโลก 

 

1. วิเคราะหบทบาทของอาเซียนใน

สังคมโลกและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

2. ภาคภูมิใจในความเปนไทยและ

ความเปนอาเซียน 

 

1. มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทของอาเซียน

ในสังคมโลก 

5 20 

                  รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20215        รายวิชา การปกครองทองถิ่นของไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ               

เรียนรูท่ี 1 

พัฒนาการการ

ปกครองทองถ่ิน

ไทย 

1. นักเรียนมีความรูความ

เขาใจพัฒนาการของของ

การปกครองทองถ่ินไทย

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

-การปกครองทองถ่ินไทยตั้งแต

สมัยปฏิรูปประเทศ                   

(รัชกาลท่ี 5) 

-การจัดตั้งมณทลเทศาภิบาล 

สุภาภิบาล การจัดการทองถ่ิน

ไทยสมัยปฏิรูปประเทศ 

10 35 

2 หนวยการ                  

เรียนรูท่ี 2               

การปกครองท้ัง

ถ่ินไทยปจจุบัน 

(ตั้งแตสมัย

เปลี่ยนแปลง           

การปกครองใน

ปจจุบัน) 

1. นักเรียนมีความรูความ

เขาใจและวิเคราะห 

ความสำคัญของการ

กระจาบอำนาจการปกครอง

ในรูปแบบตางๆท่ีสงผลตอ

การพัฒนาประเทศ 

- การกระจายอำนาจการ

ปกครองทองถ่ินรูปแบบตางๆ 

เชน อบต. อบจ. เทศบาล  

- การปกครองทองถ่ินรูปแบบ

พิเศษในปจจุบนั กทม. และ

เมืองพัทยา 

- ปญหาและอุปสรรคในการ

พัฒนาการปกครองทองถ่ินไทย 

- การปกครองทองถ่ินไทย

ปจจุบัน กรณีศึกษาตางๆ และ

ทองถ่ินใกลตัว (แหลมฉบัง ศรี

ราชา เมืองพัทยา) 

10 35 

                  รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 



179 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20206   รายวิชา เหตุการณปจจุบัน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูที่ 1 

พัฒนาการ

ของ  

มนุษยชาต ิ

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ

พัฒนาการของมนุษยชาติในภูมภิาค

ตาง ๆ ของโลกในอดีต การ

สรางสรรคพัฒนาการของมนษุยชาติ

ในดานตาง ๆ  ปจจัยที่กำหนด

ความสัมพันธระหวางประเทศ  สืบคน

ผลงานผลงานของมนุษยชาติทีน่ำไปสู

ความรวมมือและความขัดแยง      

อภิปราย วิเคราะหผลกระทบของ

พัฒนาการของมนุษยชาติ   

ประวัติศาสตร  สภาวการณโลก

ปจจุบนั     

พัฒนาการของมนุษยชาติในภูมภิาค

ตาง ๆ ของโลกในอดีต 

-  พัฒนาการของมนุษยชาติใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

-  สงครามโลกคร้ังที่ 1 

-  สงครามโลกคร้ังที่ 2 

10 30 

2 หนวยการ

เรียนรูที่ 2 

เหตุการณ

โลกหลัง

สงครามโล

กคร้ังที่ 2 

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจและ

วิเคราะหสภาวการณของโลกปจจุบัน 

เหตุการณสำคัญ 

ที่เกิดข้ึนในภูมิภาคตาง ๆ   ของโลก  

สภาพการเมืองของโลกหลัง

สงครามโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพ

การเมืองโลก ความขัดแยงระหวาง

สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 

บทบาทของสหประชาชาติในการ

ระงับความขัดแยงทางการเมืองและ

การสงเสริมความสัมพนัธในดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

เหตุการณสำคัญชวงสงครามเยน็  

อุดมการณประชาธิปไตย 

คอมมิวนิสต บทบาทสำคัญของ

สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกา 

สงครามเวียดนาม สงครามเกาหลี 

5 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

3 หนวยการ

เรียนรูท่ี 3

เหตุการณ

โลกใน

ศตวรรษท่ี 

21 

1. มีความรูและเขาใจปญหาขัดแยง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและ นำเสนอ

แนวทางในการประสานประโยชน

เพ่ือสันติภาพของโลก การรวมกลุม

ทางเศรษฐกิจ การคา บทบาทและ

ความสำเร็จของกการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคตาง ๆ ของ

โลกไดและเขาใจปญหาประชากร 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

พรอมสรุปแนวทางในการแกปญหา

ของสังคมในปจจุบันโดยเฉพาะ

ปญหาประชากรและสิ่งแวดลอม 

เหตุการณสำคัญของโลกใน 

ศตวรรษท่ี 21  

- สงครามอิรัก 

- เหตุการณอาหรับสปริงส 

- เหตุการณความขัดแยงในซีเรีย 

- วิกฤติการณในเวเนซูเอลา 

- ความขัดแยงทะเลจีนใต 

- ความขัดแยงในเอเชียตะวันออก 

(จีน เกาหลี ญี่ปุน) 

- ปญหาความขัดแยงในตะวันออก

กลาง 

5 20 

                  รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส20216   รายวิชา อารยธรรมโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

 

ลำดับท่ี 

หนวย 

การเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู 

 

สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการเรียนรู

ที่ 1. ความหมาย

และปจจัยที่มีผล

ตอการเกิดอารย

ธรรม 

1. อธิบายสรุปความหมายของอารย-ธรรม

และปจจัยที่มีผลตอการเกิดอารยธรรมโลก 

2. ศึกษาจำแนกปจจัยที่มีผลตอการเกิดอารย

ธรรมโลก 

3. สนใจและเห็นความสำคัญในการศึกษา

เรียนรูอารยธรรมตางๆของโลก เพื่อประโยชน

ทางดานการศึกษาและประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต 

1. ความหมายของอารยธรรม 

2. ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอารย

ธรรม 

1 5 

2 หนวยการเรียนรู

ที่ 2. อารยธรรม       

เมโสโปเตเมีย 

1. อธิบายสรุปความรูการเกิดอารย-ธรรม

เมโสโปเตเมีย 

2. ศึกษาจำแนกปจจัยสงเสริมใหเกิดอารย

ธรรมเมโสโปเตเมีย และการหลอหลอมอารย

ธรรมของชนชาติตางๆในเมโสโปเตเมีย 

3. สนใจศึกษาเรียนรูการเกิดข้ึนของแหลง

อารยธรรมตางๆของโลกเพื่อประโยชน

ทางดานการศึกษาและประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต 

1. อารยธรรมเมโสโปเตเมยี 

  1.1 สมัยอาณาจักรซูเมเรีย 

  1.2 สมัยอาณาจักรบาบิโลน

เกา 

  1.3 สมัยอาณาจักรอัสซีเรีย 

  1.4 สมัยอาณาจักรคาลเดีย 

  1.5 สมัยแหงอาณาจักรขนาด  

เล็ก 

2 10 

3 หนวยการเรียนรู

ที่ 3 อารยธรรม

อียิปต 

1. อธิบายและสรุปความรูการเกิดอารยธรรม

อียิปต 

2. อธิบายวิเคราะหความรุงเรืองของ

อาณาจักรและอารยธรรมอียิปต 

3. ศึกษาวิเคราะหจำแนกปจจัยการหลอ

หลอมอารยธรรมอียิปต 

4. เห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรูอารย

ธรรมในยุคโบราณ  

5. ยกตัวอยางการสรางสรรคความเจริญของ

ชาวอียิปตในดานตางๆ 

1. ปจจัยสงเสริมการหลอหลอม

อารยธรรมอียิปต 

2. อารยธรรมอียิปตสมัยกอน

ประวัติศาสตร 

3. อารยธรรมอียิปตสมัย

ประวัติศาสตร 

3 10 
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ลำดับที ่ หนวย 

การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

4 หนวยการเรียนรู

ที่ 4 อารยธรรม

กรีก 

1. อธิบายการกำเนิดอารยธรรมกรีก 

2. ยกตัวอยางมรดกทางอารยธรรมกรีก 

3. นำเสนอความเจริญรุงเรืองของอารย

ธรรมกรีก 

4. เห็นประโยชนของการศึกษาอารย-ธรรม

กรีก 

1. อารยธรรมกรีกสมัยกอน

ประวัติศาสตร 

2 .อารยธรรมกรีกสมัย

ประวัติศาสตร 

   2.1 อารยธรรมไมนวน 

   2.2 อารยธรรมไมซีเน 

   2.3 อารยธรรมเฮเลน 

3. มรดกของอารยธรรมกรีก 

2 10 

5 หนวยการเรียนรู

ที่ 5 อารยธรรม

โรมัน 

1. อธิบายพัฒนาการทางการเมอืงการ

ปกครองของโรมัน 

2. ยกตัวอยางมรดกทางอารยธรรมโรมัน 

3. นำเสนอพัฒนาการทางการเมืองการ

ปกครองของโรมัน 

1. พัฒนาการทางการเมืองการ

ปกครองของโรมัน 

   1.1 สมัยสาธารณรัฐ 

   1.2 สมัยจักรวรรดิ 

2. มรดกของอารยธรรมโรมัน 

2 10 

6 หนวยการเรียนรู

ที่ 6 อารยธรรม

จีน 

1. อธิบายและสรุปพัฒนาการอารย-ธรรม

จีน 

2. ยกตัวอยางความเจริญรุงเรืองของจีนใน

สมัยราชวงศตางๆ 

3.แสดงความคิดเห็นเร่ืองความกาวหนา

ทางวิทยาการของจีน 

1. อารยธรรมจีนสมัยกอน

ประวัติศาสตร 

2 .อารยธรรมจีนสมัย

ประวัติศาสตร 

   2.1 สมัยราชวงศชาง 

   2.2 สมัยราชวงศโจว 

   2.3 สมัยราชวงศฉิน 

   2.4 สมัยราชวงศฮัน่ 

   2.5 สมัยราชวงศถัง 

   2.6 สมัยราชวงศซง 

   2.7 สมัยราชวงศหยวน  

   2.8 สมัยราชวงศหมิง 

   2.9 สมัยราชวงศชิง 

3. ศิลปกรรมจีน 

4. ความกาวหนาทางวิทยาการ

ของจีน 

4 10 
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                  รวม 20 70 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 70 30 

คะแนนหนวยการเรียนรู 70 

คะแนนกลางภาค 15 

คะแนนปลายภาค 15 

 

 

 

 

 

ลำดั

บท่ี 

หนวย 

การเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู 

                                           

สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

7 หนวยการ

เรียนรูท่ี 7 

อารยธรรม

อินเดีย 

1. อธิบายสรุปความรูอารยธรรมอินเดีย 

2. ศึกษาสืบคนพัฒนาการอารยธรรม

อินเดียสมัยประวัติศาสตร 

3. ยกตัวอยางความกาวหนาทางวิทยาการ

ของอินเดีย 

4. นำเสนอลักษณะทางการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจสงัคม และวัฒนธรรม 

ของอารยธรรมอินเดียในรูปแบบผังมโน

ทัศน 

1. อารยธรรมอินเดียสมัยกอน

ประวัติศาสตร 

2 .อารยธรรมอินเดียสมัย

ประวัติศาสตร 

   2.1 สมัยมหากาพย 

   2.2 สมัยจักรวรรดิ 

   2.3 สมัยมุมสลิม 

3. สังคมและวัฒนธรรม

อินเดีย 

4. ศิลปกรรมอินเดีย 

5. ความกาวหนาทาง

วิทยาการของอินเดีย 

4 10 

8 หนวยการ

เรียนรูท่ี 8               

การติดตอ

ระหวางโลก

ตะวันออกและ

โลกตะวันตก

และอิทธิผลทาง

อารยธรรมท่ีมี

ตอกัน 

1. วิเคราะหอิทธิพลทางอารยธรรมท่ีมีตอ

กันระกวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 

2. อธิบายปจจัยท่ีทำใหมีการติดตอ

ระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 

3. ยกตัวอยางการแลกเปลี่ยนอารย-ธรรม

ระหวางโลกตะวันออกและโลกตะวันตก 

 

1. สาเหตุและรูปแบบการ

ติดตอระหวางโลกตะวันออก

และโลกตะวันตก 

2. ตัวอยางการแลกเปลี่ยน

อารย-ธรรมระหวางโลก

ตะวันออกและโลกตะวันตก 

 

2 5 
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โครงสรางรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส31102 ประวัติศาสตรไทย 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส31103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส31104 ประวัติศาสตรไทย 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส32102 ประวัติศาสตรสากล 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส32103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส32104 ประวัติศาสตรสากล 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ส33103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ส30202  ศาสนาเปรียบเทียบ    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30212  อินไซดอาเซียน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30210  เศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30213  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30214   โลกหลากมิติ     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 ส30202   ภูมิปญญาไทย     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ส30208  ภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐาน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30209  ปญหาการเมืองการปกครอง   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30217   กฎหมายเบื้องตน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30204   อารยธรรมโลกกับบุคคลสำคัญ   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ส30102    วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30206    เหตุการณปจจุบัน    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30203    เศรษฐศาสตรท่ัวไป    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30218     เอเชียศึกษา     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30216    รัฐศาสตร     จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ส30219     ภูมิศาสตรกายภาพ    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31101    รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 1.0 หนวยกิต     เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 สังคมมนุษย ส 2.1 ม. 4-6/2 

วิเคราะหความสำคัญของ

โครงสรางทางสังคม การ

ขัดเกลาทางสังคม และ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 โครงสรางทางสังคม 

-  การจัดระเบียบทางสังคม 

        -  สถาบันทางสังคม 

   การขัดเกลาทางสังคม 

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การแกปญหาและแนวทางการ

พัฒนาทางสังคม 

10 15 

2 วัฒนธรรมไทย ส 2.1 ม. 4-6/5 

วิเคราะหความจำเปนท่ี

ตองมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ

วัฒนธรรมไทยและเลือก

รับวัฒนธรรมสากล 

 ความหมายและความสำคัญของ

วัฒนธรรม 

 ลักษณะและ ความสำคัญของ

วัฒนธรรมไทยท่ีสำคัญ  

 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย  

 ความแตกตางระหวางวัฒนธรรม

ไทยกับวัฒนธรรมสากล 

 แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรม

ไทยท่ีดีงาม 

 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

 

10 15 

3 พลเมืองดีของ

ประเทศชาติและ

สังคมโลก 

ส 2.1 ม. 4-6/3 

ปฏิบัติตนและมีสวน

สนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติ

ปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี

ของประเทศชาติ และ

สังคมโลก 

คุณลักษณะพลเมืองดีของ

ประเทศชาติ และสังคมโลก เชน 

-   เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 

-   เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง

และบุคคลอ่ืน 

-  มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

  

10 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   -  มีความรับผิดชอบตอตนเองสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและสังคม 

-  เขารวมกิจกรรมทางการเมืองการ

ปกครอง  

-   มีสวนรวมในการปองกัน แกไข

ปญหาเศรษฐกิจ  สังคมการเมือง

การปกครอง สิ่งแวดลอม 

-  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใชเปน

ตัวกำหนดความคิด 

  

4 สิทธิมนุษยชน ส 2.1 ม. 4-6/4 

ประเมินสถานการณสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทย 

และเสนอแนวทางพัฒนา 

 ความหมาย ความสำคัญ 

แนวคิดและหลักการของสิทธิ

มนุษยชน 

 บทบาทขององคกรระหวาง

ประเทศในเวทีโลกท่ีมีผลตอประ

ทศไทย 

 สาระสำคัญของปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชน 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย   ฉบับ

ปจจุบันเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

 ปญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ

และแนวทางแกปญหาและ

พัฒนา 

10 15 

รวม 40 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 

 

   

 

 



188 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31102      รายวิชาประวัติศาสตรไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1      จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 เวลาและยุคสมัย

ทาง

ประวัติศาสตร 

ส4.1ม4-6/1ตระหนัก

ถึงความสำคัญของ

เวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรท่ีแสดง

ถึงการเปลี่ยนแปลง

ของมนุษยชาติ 

 

   เวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรท่ีปรากฏใน

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไทยและ

ประวัติศาสตรสากล 

    ตัวอยางเวลาและยุคสมัย

ทางประวัติศาสตรของ

สังคมมนุษยท่ีมีปรากฏใน

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร             

   ความสำคัญของเวลาและ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

 

5 15 

2 การสรางองค

ความรูใหมทาง

ประวัติศาสตร

ไทย 

ส4.1ม4-6/2 

สรางองคความรูใหม

ทางประวัติศาสตรโดย

ใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรอยาง

เปนระบบ 

   ข้ันตอนของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร โดย

นำเสนอตัวอยางทีละ

ข้ันตอนอยางชัดเจน 

    คุณคาและประโยชนของ

วิธีการทางประวัติศาสตรท่ี

มีตอการศึกษาทาง

ประวัติศาสตร 

    ผลการศึกษาหรือ

โครงงานทาง

ประวัติศาสตร 

5 15 

3 วิเคราะหประเด็น

สำคัญทาง

ประวัติศาสตร

ไทย 

ส 4.3 ม. 4-6/1 

วิเคราะหประเด็น

สำคัญของ

ประวัติศาสตรไทย 

 

   ประเด็นสำคัญของ

ประวัติศาสตรไทย เชน 

แนวคิดเก่ียวกับความ

เปนมาของชาติไทย 

อาณาจักรโบราณใน 

10 30 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

  ส 4.3 ม. 4-6/2 

วิเคราะหความสำคัญ

ของสถาบัน

พระมหากษัตริยตอ

ชาติไทย 

 

ดินแดนไทย  และอิทธิพลท่ีมี

ตอสังคมไทย  ปจจัยท่ีมีผล

ตอการสถาปนาอาณาจักร

ไทยในชวงเวลาตางๆ  

สาเหตุและผลของการ

ปฏิรูป  ฯลฯ 

   บทบาทของสถาบัน

พระมหากษัตริยในการ

พัฒนาชาติไทยในดาน

ตางๆ เชน การปองกันและ

รักษาเอกราชของชาติ  

การสรางสรรควัฒนธรรม

ไทย 

   อิทธิพลของวัฒนธรรม

ตะวันตก และตะวันออกท่ี

มีตอสังคมไทย 

  

รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31103     รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2   จำนวน 1.0 หนวยกิต    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ระบอบการปกครอง ส 2.2 ม. 4-6/1 

วิเคราะหปญหา

การเมืองท่ีสำคัญใน

ประเทศ  จาก

แหลงขอมูลตางๆ 

พรอมท้ังเสนอแนว

ทางแกไข 

ส 2.2 ม. 4-6/2 

เสนอแนวทาง ทาง

การเมืองการปกครอง

ท่ีนำไปสูความเขาใจ  

และ 

การประสานประโยชน

รวมกันระหวาง

ประเทศ 

ส 2.2 ม. 4-6/3 

วิเคราะหความสำคัญ

และ ความจำเปนท่ี

ตองธำรงรักษาไวซ่ึงการ

ปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

 สถานการณการเมืองการ

ปกครองของสังคมไทย และ

สังคมโลก และการประสาน

ประโยชนรวมกัน   

 อิทธิพลของระบบการเมืองการ

ปกครองท่ีมีผลตอการดำเนิน

ชีวิตและความสัมพันธระหวาง

ประเทศ 

 การแลกเปลี่ยนเพ่ือชวยเหลือ 

และสงเสริมดานวัฒนธรรม

การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

 การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

       -  รูปแบบของรัฐ 

       -  ฐานะและพระราชอำนาจ

ของพระมหากษัตริย 

10 15 

2 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

ส 2.2 ม. 4-6/4 

เสนอแนวทางและมี

สวนรวมในการ  

 สถานการณการเมืองการ

ปกครองของสังคมไทย และ

สังคมโลก และการประสาน 

10 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

  ตรวจสอบการใช

อำนาจรัฐ 

 

 ประโยชนรวมกัน   

 อิทธิพลของระบบการเมืองการ

ปกครองท่ีมีผลตอการดำเนิน

ชีวิตและความสัมพันธระหวาง

ประเทศ 

 การแลกเปลี่ยนเพ่ือชวยเหลือ 

และสงเสริมดานวัฒนธรรม

การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

 การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

       -  รูปแบบของรัฐ 

       -  ฐานะและพระราชอำนาจ

ของพระมหากษัตริย 

  

3 กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 

ส 2.1 ม. 4-6/1 

วิเคราะหและปฏิบัติตน

ตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับตนเอง  

ครอบครัว  ชุมชน  

ประเทศชาติ  และ

สังคมโลก 

   กฎหมายเพงเก่ียวกับนิติกรรม
สัญญา เชน    ซ้ือขาย ขาย
ฝาก   เชาทรัพย เชาซ้ือ กูยืม
เงิน จำนำ จำนอง 

    กฎหมายอาญา เชน ความผิด
เก่ียวกับทรัพยความผิด
เก่ียวกับชีวิตและรางกาย 

   กฎหมายอ่ืนท่ีสำคัญ เชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบัน   กฎหมาย
การรับราชการทหาร กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค 

   ขอตกลงระหวางประเทศเชน 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
กฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ 

20 30 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

เวลา

เรียน 
คะแนน 

รวม 40 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส31104      รายวิชาประวัติศาสตรไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2   จำนวน 0.5 หนวยกิต    เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา(ชั่วโมง) คะแนน 

1 ผลงานของบุคคล

สำคัญในการ

สรางสรรคชาติไทย 

ส 4.3 ม. 4-6/4 

วิเคราะหผลงานของ

บุคคลสำคัญท้ังชาวไทย

และตางประเทศ ท่ีมี

สวนสรางสรรค

วัฒนธรรมไทย และ

ประวัติศาสตรไทย 

   ผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาวไทย

และตางประเทศ ท่ีมีสวน

สรางสรรค วัฒนธรรมไทย และ

ประวัติศาสตรไทย 

10 30 

2 การสรางสรรค

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาไทย 

ส 4.3 ม. 4-6/3 

วิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริม

ความสรางสรรคภูมิ

ปญญาไทย และ

วัฒนธรรมไทย ซ่ึงมีผล

ตอสังคมไทยในยุค

ปจจุบัน 

ส 4.3 ม. 4-6/5 

วางแผนกำหนดแนวทาง

และการมีสวนรวมการ

อนุรักษภูมิปญญาไทย

และวัฒนธรรมไทย 

   ปจจัยท่ีสงเสริมความสรางสรรคภูมิ

ปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซ่ึง

มีผลตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน 

สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการ

สรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรม

ไทย 

วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยตางๆ  

การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธรรมไทย 

แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทยและการมีสวนรวมใน

การอนุรักษ 

วิธีการมีสวนรวมอนุรักษภูมิปญญา

และวัฒนธรรมไทย 

10 30 

รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32101     รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1    จำนวน 1.0 หนวยกิต    เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 

หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 เศรษฐศาสตรเบื้องตน ส 3.1 

ม.4-6/1 

 

การกำหนดราคาและคาจางในระบบ

เศรษฐกิจไดอยางเหมาะสมนั้นผูท่ี

เก่ียวของจะตองมีความรู 

พ้ืนฐานเก่ียวกับเศรษฐศาสตร

เบื้องตน เพ่ือจะไดนำไปเปน

แนวทางในการตัดสินใจในการผลิต

และบริโภคใหไดประโยชนสูงสุด 

4 10 

2 ระบบเศรษฐกิจ 

ในโลกปจจุบัน 

 

ส 3.1 

ม.4-6/1 

 

 

ระบบเศรษฐกิจของโลกในโลกยุค

ปจจุบันมีผลตอการกำหนดราคา

และคาจาง โดยรัฐบาลมีบทบาทใน

การแทรกแซงราคาและควบคุม

ราคาเพ่ือการแจกจายและจัดสรร

ในทางเศรษฐกิจ 

6 10 

3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

ส 3.1 

ม.4-6/2 

 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความสำคัญตอการนำไปเปน

กรอบแนวทาง ในการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  ซ่ึงจะสงผลตอการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

6 10 

4 สหกรณและการรวมกลุม

เพ่ือการพัฒนาชุมชนของ

ไทย 

ส 3.1 

ม.4-6/3 

ม.4-6/4 

 

สหกรณมีความสำคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจท้ังในระดับชุมชนและ

ประเทศและมีสวนในการแกปญหา

ชุมชน 

6 10 

5 นโยบายการเงิน การคลังกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

ส 3.2 

ม.4-6/1 

รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช

นโยบายการเงินการคลัง ในการ 

8 10 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี 

หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การ

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

รักษาดุลการคาระหวางประเทศ

แทรกแซงราคา ควบคุมราคา และ

สรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 

  

6 เศรษฐกิจระหวางประเทศ ส 3.2 

ม.4-6/2 

ม.4-6/3 

 

 

การรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศในรูปแบบตางๆ มีท้ัง

ผลดีและผลเสีย  สวนการเปด

เสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิ

วัตนมีผลกระทบตอสังคมไทย  

ท้ังดานการเกษตร อุตสาหกรรม  

การคา และบริการ 

10 10 

รวม 40 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส 32102    รายวิชาประวัติศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2561   จำนวน 0.5 หนวยกิต    เวลา 20ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี หนวย 

การเรียนรู 
สาระสำคัญ 

มฐ. 

ตัวช้ีวัด 
ชม. 

คะแนน 

1 เวลาและยุคสมัย

ทางประวัติศาสตร

สากล 

1. ความสำคัญของเวลาและยุคสมัย ทาง

ประวัติศาสตร 

2. การนับและเทียบศักราช 

3. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

ตะวันตกและตะวันออก 

 

ส 4.1 

ม.4-6/1 

3 15 

2 วิธีการและหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร 

สากล 

1. ความสำคัญและประโยชนของวิธีการ

ประวัติศาสตร 

2. ข้ันตอนของวิธีการประวัติศาสตร 

3. หลักฐานทางประวัติศาสตรสากล 

 

ส 4.1 

ม.4-6/2 

3 15 

3 อารยธรรมตะวันตก 1. อิทธิพลของอารยธรรมของตะวันตกท่ีมี

ผลตอการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

ของโลก       

1.1อารยธรรมเมโสโปเตเมีย  

1.2อารยธรรมอียิปต  

1.3อารยธรรมในตะวันออกกลาง 

1.4อารยธรรมกรีก 

1.5อารยธรรมโรมัน 

ส 4.2 

ม.4-6/1 

10 30 

รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส32103 รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 

หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ

ภูมิสารสนเทศ 

ส 5.1ม. 4-6/1 การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร

รวบรวม การวิเคราะห และการ

นำเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ จะทำ

ใหไดขอมูล ขาวสารภูมิลักษณและ

ภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคตางๆ

ของโลก 

8 10 

2 ปฏิสัมพันธเชิงภูมิศาสตร ส 5.1 

ม.4-6/1 

ม.4-6/2 

วิเคราะหและนำเสนอขอมูล 

ภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี

ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยทาง

ภูมิศาสตรในประเทศไทยและทวีป

ตาง ๆ 

8 10 

3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติในโลก 

ส 5.1 

ม.4-6/1 

ม.4-6/2 

ม.4-6/3 

ม.4-6/4 

วิเคราะห  ประเมินสถานการณและ

นำเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ 

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ

ในโลกวาเปนผลมาจากการกระทำ

ของมนุษยและหรือธรรมชาติใน

ประเทศไทยและทวีปตาง ๆ 

8 10 

4 สถานการณดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ส 5.2 

ม.4-6/1 

ม.4-6/2 

ม.4-6/3 

วิเคราะห สถานการณและ

วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  ระบุแนวทางการ

อนุรักษ  มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาบทบาทขององคการและการ

ประสานความรวมมือท้ังในประเทศ

และนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมาย

สิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก 

8 10 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

 

ลำดับ

ท่ี 

หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

5 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ส 5.2 

ม.4-6/4 

ม.4-6/5 

อธิบายการใชประโยชนจาก

สิ่งแวดลอมในการใชสรางสรรค

วัฒนธรรม  อันเปนลักษณของ

ทองถ่ิน  มีสวนรวมในการแกปญหา

และการดำเนินชีวิตตามแนว

ทางการอนุรักษทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ท้ังในประเทศไทยและโลก   

8 20 

รวม 40 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส 32104   รายวิชาประวัติศาสตรสากล 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2   จำนวน 0.5 หนวยกิต    เวลา 20ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับ

ท่ี 

หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 อารยธรรมตะวันออก ส 4.2 

ม.4-6/1 

1. อิทธิพลของอารยธรรมของตะวันออกท่ี

มีผลตอการพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของโลก       

   - อารยธรรมจีนโบราณ 

   - อารยธรรมอินเดียโบราณ 

2. การติดตอระหวางโลกตะวันออก 

กับโลกตะวันตกและอิทธิพลท่ีมีตอกัน 

6 15 

2 เหตุการณสำคัญทาง

ประวัติศาสตร 

ท่ีมีผลตอโลกปจจุบัน 

ส 4.2 

ม.4-6/2-3 

1. เหตุการณสำคัญสมัยกลาง  

2. เหตุการณสำคัญสมัยใหม  

3. เหตุการณสำคัญสมัยปจจุบัน  

4. ความขัดแยงและ     

ความรวมมือของมนุษยชาติใน

คริสตศตวรรษท่ี 21 

12 15 

3 สถานการณสำคัญ

ของโลกใน 

คริสตศตวรรษท่ี 21 

ส 4.2 

ม.4-6/4 

1. เหตุการณสำคัญทาง 

ดานการเมืองการปกครอง 

   - ความขัดแยงทางศาสนาและเชื้อชาติ 

   - การกอการราย 

   - สงครามกลางเมือง 

2. เหตุการณสำคัญทางดานเศรษฐกิจ 

   - วิกฤตเศรษฐกิจ 

3. เหตุการณสำคัญทางดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

   - ภาวะโลกรอน 

   - ปญหาโรคระบาด 

   - วิกฤตการณพลังงาน 

   - วิกฤตการณสิ่งแวดลอม 

8 30 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

เวลา

เรียน 
คะแนน 

รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส33101   รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1  จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 

 

 

 

 

ความสำคัญของ           

พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 

ม.4-6/1ม.4-6/4 

ม.4-6/5ม.4-6/6 

ม.4-6/7ม.4-6/8 

ม.4-6/9ม.4-6/10

ม.4-6/11ม.4-6/12 

สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา

สมัยกอน พระพุทธเจามีคติความเชื่อทาง

ศาสนาแตกตางกับพระพุทธศาสนาซ่ึงมีทฤษฎี

และวิธีการท่ีเปนสากล มีขอปฏิบัติ 

ท่ียึดทางสายกลาง และเนนการพัฒนาศรัทธา

และปญญาท่ีถูกตอง 

5 8 

2 

 

 

 

 

พุทธประวัติและ

ชาดก 

 

 

 

ส 1.1 

ม.4-6/2 

ม.4-6/3 

ม.4-6/14 

 

พระพุทธเจา เปนผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการ

ตรัสรู การกอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ

พระพุทธศาสนาการศึกษาพุทธประวัติ ชาดก 

เรื่องเลา จะไดขอคิดเพ่ือนำไปใชเปนแบบอยาง

ในการดำเนินชีวิต 

5 

 

7 

 

3 

 

 

 

 

วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

และศาสนพิธี 

ส 1.2 

ม.4-6/2 

ม.4-6/4 

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนอยางถูกตอง

ในศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา และแสดงตนเปน 

พุทธมามกะ  ซ่ึงถือเปนการธำรงรักษา

พระพุทธศาสนา 

10 15 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

ส 1.1 

ม.4-6/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระรัตนตรัยมีคุณคาตอการดำเนินชีวิตของ

มนุษย การวิเคราะหหลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 

4 ในหมวดทุกขและสมุทัยยอมทำใหรูปญหา

หรือความทุกข และสาเหตุของปญหาหรือความ

ทุกขขอธรรมในกรอบอรยิสัจ 4 เปนหลักสำคัญ

ในการดำเนินชีวิตท่ีจะทำใหผูปฏิบัติพนทุกข

หรือหมดปญหา ซ่ึงพุทธศาสนิกชน 

ทุกคนพึงสำนึกในคุณคา และนำไปเปนหลักใน

การปฏิบัติตน 

 

10 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

5 

พระไตรปฎกและ

พุทธศาสนาสุภาษิต 

 

 

ส 1.1 

ม.4-6/15 

 

 

พระไตรปฎก และพุทธศาสนสุภาษิตมี

หลักธรรมสำคัญท่ีเปนคติเตือนใจบุคคล 

ใหนำไปเปนแนวทางในการปฏิบัติในทาง 

ท่ีถูกตอง 

5 8 

6 

 

 

 

 

การบริหารจิตและ

เจริญปญญา 

 

 

 

ส 1.1 

ม.4-6/16 

ม.4-6/19 

ม.4-6/20 

 

การสวดมนตแปล แผเมตตา และการเจริญ

ปญญาตามหลักสติปฏฐาน และการใชวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการ ยอมทำใหการดำเนิน

ชีวิตประจำวันเปนไปในทาง 

ท่ีถูกตอง 

5 7 

รวม 40 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส33103   รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2  จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 

 

 

 

 

พุทธสาวก  

พุทธสาวิกา 

และศาสนิกชน

ตัวอยาง 

 

ส1.1 

ม.4-6/14 

การศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และศา

สนิกชนตัวอยาง จะทำใหเห็นแบบอยางท่ีดีในการ

ดำเนินชีวิต ซ่ึงเราสามารถนำไปประยุกตใชให

เกิดผลดีตอการดำเนินชีวิตของเราไดอยางมี

ความสุข 

10 15 

2 

 

 

 

 

 

หนาท่ีและมารยาท

ของชาวพุทธ 

 

 

 

 

ส1.2 

ม.4-6/1 

ม.4-6/2 

ม.4-6/3 

ม.4-6/4 

ม.4-6/5 

ชาวพุทธท ี ่ด ีพ ึงปฏ ิบ ัต ิตนต อพระภ ิกษ ุอย าง

เหมาะสมทั้งกาย วาจา และใจ โดยรักษาศีล และ

ปฏิบัติตนตอสมาชิกในครอบครัวและคนรอบขาง

ตามหลักทิศ 6 

10 15 

3 

 

 

 

 

 

ความรูท่ัวไป

เก่ียวกับศาสนา 

 

 

 

 

ส1.1 

ม.4-6/18 

ม.4-6/21 

ม.4-6/22 

 

ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนแนวทาง

เพื ่อใหมนุษยสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง

เหมาะสมเพื่อขจัดความขัดแยงและอยูรวมกันใน

สังคมอยางสันติ  

10 15 

4 

 

ศาสนาสำคัญใน

ประเทศไทย 

 

ส1.1 

ม.4-6/17 

 

การศึกษาประว ัต ิศาสดาของศาสนาสำคัญใน

ประเทศไทยยอมทำใหไดขอคิดจากแนวทางการ

ปฏิบัติของทานมาเปนแบบอยาง สงผลตอการอยู

รวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข 

10 15 

รวม 40 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30202  รายวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
 

 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี 

หนวยการ 

เรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ 

เรียนรูท่ี 1 

ประวัติของ

ศาสนาตางๆ 

1. เขาใจประวัติของศาสนาตาง ๆ รวมท้ัง

ศาสดา หลักคำสอน เปาหมาย วิธีการ  

1. ประวัติของศาสนาตาง ๆ 

รวมท้ังศาสดา หลักคำสอน 

เปาหมาย วิธีการ โดยการ

เปรียบเทียบศาสนาท่ีมีความ

นับถือมากในประเทศไทย 

5 20 

2 หนวยการ 

เรียนรูท่ี 1 

พระพุทธศาสนา 

ศาสนาอิสลาม 

คริสตศาสนา 

ศาสนา

พราหมณ 

2. ศาสนาพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม 

คริสตศาสนา ศาสนาพราหมณ 

2. เปรียบความแตกตาง                

ของศาสนาศาสนา

พระพุทธศาสนา ศาสนา

อิสลาม คริสตศาสนา ศาสนา

พราหมณ  

10 20 

3 หนวยการ 

เรียนรูท่ี 3 

หลักการปฏิบัติ

ตนตามศาสนา

ตาง 

3. การปฎิบัติตนตามหลักศาสนาตางๆ 3. แนวทางในการปฎิบัติตน

ตามหลักศาสนาตางๆ 

5 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30212  รายวิชา อินไซดอาเซียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูท่ี 1 

ความรู

พ้ืนฐาน

เก่ียวกับ

อาเซียน 

 รูและเขาใจเก่ียวกับความรูพ้ืนฐาน

อาเซียน  ประวัติความเปนมาของ

อาเซียน 

1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

อาเซียน  ประวัติความเปนมาของ

อาเซียน 

3 10 

2 หนวยการ

เรียนรูท่ี 2 

ความเปนมา 

และสภาวะ

ปจจุบันของ

ประเทศ

สมาชิก

อาเซียน 

 รูและเขาใจเก่ียวกับความเปนมา

ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ

และตราประจำแผนดินของประเทศ

สมาชิกอาเซียนแตละประเทศ สภาพ

ทางภูมิศาสตร การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ

ความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย 

ความเปนมาของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

-เรื่องธงชาติและตราประจำ

แผนดินของประเทศสมาชิก

อาเซียนแตละประเทศ  

-สภาพทางภูมิศาสตร การเมือง

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม และ 

-ความสัมพันธระหวางประเทศ

กับไทย 

7 20 

3 หนวยการ

เรียนรูท่ี 3 

ประชาคม

อาเซียนและ

เสาหลัก

อาเซียน  

รูและเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

ในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและ

เสาหลักประชาคมอาเซียน รวมท้ัง

วิเคราะหบทบาทของไทยในการเปน

สมาชิกอาเซียน 

-การจัดตั้งประชาคมอาเซียนและ

เสาหลักประชาคมอาเซียน 

- บทบาทของไทยในการเปน

สมาชิกอาเซียน 

5 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

4 หนวยการ

เรียนรูท่ี 4 

อาเซียนกับ

ความสัมพันธ

ภายนอก

อาเซียน 

รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนกับ

ความสัมพันธภายนอกอาเซียนในเรื่อง

การรวมกลุมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาท

ของกลุมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ความสัมพันธภายนอกของอาเซียน 

- อาเซียนความสัมพันธภายนอก

อาเซียน 

-บทบาทของกลุมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

 

 

 

 

 

5 15 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30210  รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูท่ี 1 

ความเปนมา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. อธิบายความเปนมา 

ความหมายและหลักแนวคิด

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. รูเขาใจและวิเคราะห

แนวคิด หลักการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ความเปนมา ความหมาย 

หลักแนวคิด  

2.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กับการจัดการความรู 

5 15 

2 หนวยการ

เรียนรูท่ี 2 

 เศรษฐกิจ

พอเพียงกับ

ชุมชน 

1.อธิบายความหมาย 

ความสำคัญ และการบริหาร

จัดการชุมชน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.วิเคราะหกระบวนการ 

เทคนิค       การบริหาร

จัดการชุมชน และประยุกตใช

ในการดำเนินชีวิตอยางสมดุล

พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชน 

1.ความหมาย ความสำคัญ     

การบริหารจัดการชุมชน  

2.การบริหารจัดการชุมชน ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.กระบวนการ  เทคนิคการ

บริหารจัดการชุมชน 

5 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

3 หนวยการ

เรียนรูท่ี 3 

เศรษฐกิจ

พอเพียงกับ

การพัฒนา

ประเทศ 

1.อธิบายและวิเคราะหการ

พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต

อยางสมดุลและพรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ 

1.การวิเคราะหสถานการณของ

ประเทศโดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เชน 

สถานการณของประเทศท่ี

เก่ียวของกับผูเรียน(ภาวะเงินเฟอ  

ราคาผลผลิตตกต่ำ  คาครองชีพ

สูง ฯลฯ) 

2.การเลือกแนวทางการดำเนิน

ชีวิตภายใตสถานการณของ

ประเทศโดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

10 30 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30213  รายวิชา มนุษยกับส่ิงแวดลอม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการเรียนรูท่ี 1 

ความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

มีความรูความเขาใจ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวของ

กับคุณภาพชีวิตและการพัฒนา

ประเทศ 

- ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอม 

3 10 

2 หนวยการเรียนรูท่ี 2 

มีความรูความเขาใจ 

และเห็นคุณคา

ความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

เห็นคุณคาและความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- คุณคาและความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3 10 

3 หนวยการเรียนรูท่ี 3 

ปญหาสิ่งแวดลอม 

มีความรูความเขาใจ และ

สามารถอธิบายถึงลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในระดับ

โลก ระดับประเทศ และระดับ

ทองถ่ินได 

- ปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถ่ิน 

- ปญหาสิ่งแวดลอมระดับประเทศ 

- ปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลก 

4 10 

4 หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อธิบายแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของมนุษยโดย

อางอิงความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอมได 

-แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของมนุษยโดยอางอิง

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอม 

3 10 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

5 หนวยการเรียนรูท่ี 5 

ผลกระทบจากปญหา

สิ่งแวดลอม 

วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจาก

ปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในระดับ

โลกระดบัประเทศและ

ระดับทัองถ่ิน 

 

ผลกระทบตอมนุษยที่เกิดจาก 

- ปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถ่ิน 

- ปญหาสิ่งแวดลอมระดับประเทศ 

- ปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลก 

4 10 

6 หนวยการเรียนรูท่ี 6 

การพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มีความรูความเขาใจและ

เสนอแนะแนวทางและมีสวน

รวมในการอนุรักษและพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

แนวทางในการรวมอนุรักษและ

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3 10 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30214  รายวิชา โลกหลากมิติ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 ความเปนพลเมืองโลก 

(Global Citizenship) 

1. มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการ

เปนพลเมืองโลก  

พลเมืองโลกกับบทบาทท่ี

เก่ียวของในฐานะสมาชิกของ

สังคมท้ังในระดับทองถ่ิน 

ประเทศ และระดับโลก ตลอดจน

การมีสวนรวมรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองท่ีดีของสังคม ท่ีคำนึงถึง

สิทธิมนุษยชนและอุดมการณ

ประชาธิปไตย 

2 8 

2 ความยุติธรรมในสังคม 

(Social Justice) 

เขาใจบทบาทและมี

สวนรวมในการสราง

ความเทาเทียมและ

ความเปนธรรมใน

สังคม 

ความสำคัญของความเสมอภาค

และความยุติธรรมในสังคม มี

บทบาทและมีสวนรวมในการ

สรางความเทาเทียมและความ

เปนธรรมในสังคม 

2 5 

3 สิทธิ มนุษยชน  

(Human Rights) 

มีความเขาใจสิทธิ

มนุษยชน การเคารพ

และยึดม่ันในสิทธิ

และศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

สิทธิมนุษยชน การเคารพและยึด

ม่ันในสิทธิและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

2 7 

4 การแกปญหาความ                  

ขัด 

แยง(Conflict 

Resolution) 

สามารถแกไขปญหา

ดวยสันติวิธ ี

ธรรมชาติของความขัดแยง มี

ขันติ อดทน อดกลั้น ตอความ

แตกตาง ขัดแยง สามารถเจรจา

ตอรอง เชื่อมประสาน เพ่ือลด 

ปญหา หรือคลายปมขัดแยง โดย

ปราศจากการใชความรุนแรง 

3 10 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

5 การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Sustainable 

Development) 

สามารถนความรูมา

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

การจรรโลง รักษา และพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยปราศจากการ

ทำลายโลก เพ่ือความอยูรอดของ

ชีวิตในรุนตอไป โดยคำนึงถึงการ

พัฒนาอยางยั่งยืน  

3 5 

6 คานิยม และการสัมผสั

รับรู (Values 

&Perceptions) 

มีความเขาใจถึง

ผลกระทบตอเจตคติ

และคานิยมของผูคน

ท่ีเก่ียวของ โดย

คำนึงถึงความสำคัญ

และคานิยมดานสิทธิ

มนุษยชน 

ผลกระทบตอเจตคติและคานิยม

ของผูคนท่ีเก่ียวของ โดยคำนึงถึง

ความสำคัญและคานิยมดานสิทธิ

มนุษยชน 

2 7 

7 ความหลากหลาย 

(Diversity) 

ความรูความเขาใจ

การยอมรับ และ

ตระหนักในความ

หลากหลายทางเชื้อ

ชาติ เผาพันธุ สังคม 

วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี 

รวมท้ังความหลากหลาย ทาง

ชีวภาพตลอดจนผลกระทบของ

สภาพแวดลอมท่ีมีตอเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม 

3 8 

8 การพึ่งพาอาศัยกัน 

(Interdependence) 

ความเขาใจ ตระหนักรู 

ถึงความสัมพันธ

เชื่อมโยงระหวางกัน 

ของผูคน ถ่ินฐาน 

เศรษฐกิจ ธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

การเชื่อมโยงระหวางกัน ของผูคน 

ถ่ินฐาน เศรษฐกิจ ธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม ที่ตองพึ่งพาอาศัยซึง่

กันและกัน เขาใจสภาวการณใน

ระดับโลก สามารถเรียนรูที่จะ

จัดการกับความซับซอนได 

3 10 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30202  รายวิชา ภูมิปญญาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูท่ี 1. 

 ความเปนมา

ของภูมิปญญา

ไทย 

1. อธิบายความเปนมา 

ความหมายของภูมิปญญาไทย 

2. รูเขาใจและวิเคราะหภูมิ

ปญญาไทยประเภทตางๆ  

1.ความเปนมา ความหมาย 

ของภูมิปญญาไทย  

2.ภูมิปญญาไทยประเภทตางๆ 

5 10 

2 หนวยการ

เรียนรูท่ี 2 

ความสำคัญของ

ภูมิปญญาไทย 

1.อธิบายความหมาย 

ความสำคัญ ของวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทย 

1.ความหมาย ความสำคัญ     

ของภูมิปญญาไทย  

2.การบริหารจัดการภูมิปญญา

ไทย 

3.กระบวนการอนุรักษภูมิ

ปญญาไทย 

5 20 

3 หนวยการ

เรียนรูท่ี 3 

การอนุรักษ

วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย 

1.นักเรียนสามารถมีสวนวมใน

การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิ

ปญาไทยได 

2.ประยุกตใชในการดำเนิน

ชีวิตอยางสมดุลและธำรง

รักษาภูมิปญญาไทยไดอยาง

ถูกตอง 

1.การอนุรักษภูมิปญญาไทย 

2.การมีสวนรวมในการสงเสริม

และบำรุงรักษาภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

10 30 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30208  รายวิชา ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาค ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูท่ี 1 

การตั้งถ่ินฐาน 

1. นักเรียนสามารถอธิบายการ

ตั้งถ่ินฐานเบื้องตน ปจจัยท่ี

สำคัญประเภทในการตั้งถ่ินฐาน

ไดและการดำรงชีวิตท่ีสงผลตอ

ความม่ันคงของประชากร  

2. นักเรียนอธิบายและ

เปรียบเทียบทฤษฎีประชากร

และการเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรในแงมุมตางๆ ท่ีมี

ความเก่ียวของกับปจจัยในการ

ตั้งถ่ินฐาน แลวนำมาวิเคราะห

การตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย

พ้ืนท่ีตางๆโดยอางอิงตาม

ทฤษฎีประชากร 

การตั้งถ่ินฐาน การตั้งถ่ินฐานเปน

การแสดงถึงความฉลาด และ

ความเจริญกาวหนาของมนุษยท่ี 

พยายามปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอมและ รูจักนา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูรอบตัว

มาใช ใหเปนประโยชนในการดา

รงชีวิต การตั้งถ่ิน ฐานของ

ประชากรมีลักษณะท่ีแตกตางกัน

ไป ตามความเจริญกาวหนาของ

แตละประเทศ การประกอบ

อาชีพขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรมในกลุมชน และ

สภาพแวดลอม ทางภูมิศาสตร  

 

10 30 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

2 หนวยการ

เรียนรูท่ี 2 

วิวัฒนาการ 

การตั้งถ่ินฐาน 

3. นักเรียนสามารถอธิบาย

วิวัฒนาการในการตั้งถ่ินฐาน

ของมนุษยในอดีตและปจจุบัน

ไดโดยเริ่มตั้งแตสมัย อารยธรรม

โบราณตางๆของโลก อาทิ เมโส

โปเตเมีย อียิปต สินธุ หวางเหอ 

และประเทศไทย 

4. นักเรียนสามารถวิเคราะห 

ลักษณะภูมิศาสตรการตั้งถ่ิน

ฐานในประเทศไทย 

วิวัฒนาการของการตั้งถ่ินฐาน

ของมนุษย การตั้งถ่ินฐานของ

มนุษยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 

1. การตั้งถ่ินฐานในระยะแรก 

มนุษยหาเลี้ยงชีพดวยการลาสัตว 

เก็บของปา อาศัยอยูในป า ตอสู

กับภัย อันตรายตางๆ และสัตวปา 

ประดิษฐเครื่องมือและอาศัยอยู

ตามถาหรือโพรง เม่ือรูจัก การ

เพาะปลูกจึงเริ่มอาศัยอยูกับท่ี 

เม่ือสภาพความเปนอยูดีข้ึนจึงเริ่ม

อาศัยอยูรวมกัน เปนกลุมเปน

หมูบานใกลกับแหลงท่ีประกอบ

อาชีพ ลักษณะของหมูบาน

แตกตางกันไป ตามลักษณะภูมิ

ประเทศ สภาพดินฟาอากาศ และ

การประกอบอาชีพ รวมท้ัง

ลักษณะ ของวัสดุและรูปแบบ

ของบานก็จะแตกตางกันออกไป 

ตอมาเม่ือมีความเจริญมากข้ึน 

มนุษยจึงเริ่มกระจายตัวออกไปตั้ง 

ถ่ินฐานอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม

กวา   

10 30 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30209  รายวิชา ปญหาการเมืองการปกครอง 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูท่ี 1 

ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับ 

 การเมืองการ

ปกครอง  

1. มีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับหลักการเมืองการ

ปกครองเบื้องตน 

 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเมือง

การปกครอง 

- ปรัชญาการเมือง   

- ความหมายความสำคัญของ

การเมืองการปกครอง 

- รัฐ , รูปแบบ, ลักษณะ และ

ลัทธิ 

- หลักประชาธิปไตย 

5 15 

2 หนวยการ

เรียนรูท่ี 2 

ประวัติศาสตร

การเมืองการ

ปกครองของ

ไทย 

2. มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับประวัติความเปนมา

และพัฒนาการดานการเมือง

การปกครองของไทย 

 

ประวัติศาสตรการปกครองของ

ไทย 

-สุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร 

- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

2475  

- กบฏ  ปฏิวัติ  รัฐประหาร 

 

5 15 

3 . หนวยการ

เรียนรูท่ี 3 

กระบวนการ

และสถาบันท่ี

เก่ียวของกับ

การเมืองการ

ปกครองตาม

รัฐธรรมนูญ 

3. มีความรูและเขาใจ เก่ียวกับ

กระบวนการและสถาบันท่ี

เก่ียวของกับการเมืองการ

ปกครองตามรัฐธรรมนูญไทย

ฉบับปจจุบัน 

กระบวนการและ สถาบันท่ี

เก่ียวของกับการเมืองการ

ปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน (พระมหากษัตริย,

คณะรัฐมนตร,ี รัฐสภา,ตุลาการ

องคกรอิสระฯ,พรรคการเมือง,

การเลือกตั้ง,การมีสวนรวมของ

ประชาชน) 

 

 

5 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

4 .หนวยการ

เรียนรูท่ี 4 

 การเมือง                   

การปกครอง

ของไทย ยุค

ปจจุบัน 

4. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การเมืองการปกครองของไทย

ในปจจุบัน  ตระหนกัใน

บทบาทหนาท่ีของคนและมี

สวนรวมในการสงเสริมการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

- ระเบียบการบริหารราชการ

สวนกลาง 

- การปกครองสวนภูมิภาค 

- การปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเมืองการปกครองไทยใน

ปจจุบัน 

5 15 

                รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30217      รายวิชา กฎหมายเบ้ืองตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการเรียน

ที่ 1 

ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับ

กฎหมาย 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับความหมาย 

ความสำคัญ ที่มา ประเภทของ

กฎหมาย 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับลักษณะของ

กฎหมาย การออกกฎหมาย   

การใชกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

กฎหมาย 

    - ความหมาย 

    - ความสำคัญ 

    - ที่มา ประเภทของกฎหมาย 

    - ลักษณะของกฎหมาย 

    - การบังคับใชและยกเลิก

กฎหมาย 

5 15 

2 หนวยการเรียน

ที่ 2 

ระบบของ

กฎหมายและ

วิวัฒนาการของ

กฎหมายไทย 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับวิวัฒนาการ

ของกฎหมายไทย ระบบของกฎหมาย 

- ระบบของกฎหมายที่สำคัญ 

- วิวัฒนาการของกฎหมายไทย 

5 15 

3 หนวยการเรียน

ที่ 3 

กฎหมายที่

เก่ียวของกับ

ชีวิต 

ประจำวนั 

4. รูและเขาใจเก่ียวกับกฎหมายที่

เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน 

- กฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

- กฎหมายเก่ียวกับจราจรทาง

บก 

- กฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ 

- กฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง

ผูบริโภค 

- กฎหมายเก่ียวกับบัตร

ประจำตัวประชาชน 

- กฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง

เด็ก 

5 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

   -กฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็ก

เปนบุตรบุญธรรม 

- กฎหมายเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม 

- กฎหมายเกี่ยวกับการ

คุมครองสัตวปา 

- กฎหมายเกี่ยวกับปาไม 

  

4 หนวยการเรียนท่ี 

4 

กฎหมายเกี่ยวของ

กับชุมชนและ

สังคมชาติ 

5. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลัก

กฎหมายท่ีใชในการพัฒนา

ประเทศ 

6. รูและเขาใจเกี่ยวกับหัก

กฎหมายแพงและพาณิชย  

หลักกฎหมายอาญา  หลัก

กฎหมายปกครอง กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

- กฎมหมายปกครอง 

- กฎหมายอาญา 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

- หลักกฎหมายแพงและ

พาณิชย 

- พระธรรมนูญศาลยุติรรม 

- หลักกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงและอาญา 

5 15 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30204 รายวิชา อารยธรรมโลกกับบุคคลสำคัญ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 อารยธรรมโลก

ตะวันตกและ

ตะวันออก  

-รูและเขาใจเก่ียวกับอารย

ธรรมโลกตะวันตกและ

ตะวันออก  

-อารยธรรมโลกตะวันออก   

-อารยธรรมโลกตะวันตก  

5 20 

2 อารยธรรมโลกสมัย

ประวัติศาสตร และ

บุคคลสำคัญตอการ

เปลี่ยนแปลงของ

โลก 

เขาใจและสามารถวิเคราะห

เหตุการณสำคัญของโลกสมัย

ประวัติศาสตร ตลอดจน 

บุคคลสำคัญในยุคนั้น 

-ความขัดแยงของโลกสมัย

ประวัติศาสตร 

-สงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 

-สงครามเย็น 

-บุคคลสำคัญท่ีมีผลตอ

เหตุการณขางตน 

10 20 

3 โลกในศตวรรษท่ี 

21 และบุคคล

สำคัญของโลกยุค

ใหม 

-รูและเขาใจเก่ียวกับ

เหตุการณสำคัญของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเกิดข้ึน ท้ัง

ความรวมมือและความขัดแยง

ในภูมิภาคตางๆ 

-ความขัดแยงความรวมมือใน

ภูมิภาคตางๆของโลก 

-องคการระหวางประเทศ

ตางๆ 

-บทบาทของผูนำและบุคคล

สำคัญของโลก 

5 20 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 

 

 
 

 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

รหัสวิชา ส30102 รายวิชา วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                 

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 

 

การเมืองการ

ปกครองเบื้องตน 

 

 

1. มีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับหลักการเมือง

การปกครองเบื้องตน 

รูหลักการเมืองการปกครอง

เบื้องตน 

 

5 15 

2 

ประวัติศาสตรความ

เปนมาและ

พัฒนาการดาน

การเมืองการ

ปกครอง 

 

2. มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับประวัติศาสตร

ความเปนมาและ

พัฒนาการดานการเมือง

การปกครองของไทย 

1. ประวัติศาสตรความเปนมา

ของการเมืองการปกครองของ

ไทย 

2. พัฒนาการดานการเมืองการ

ปกครองของไทย 

5 15 

3 

สถาบันตาม

รัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

3. มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับ กระบวนการ 

และสถาบันท่ีเก่ียวของ

กับการเมืองการปกครอง

ตามรัฐธรรมนูญไทย

ปจจุบัน 

1. กระบวนการสรางรัฐธรรมนญู

ไทย  

2. สถาบันท่ีเก่ียวของกับการเมือง

การปกครองตามรัฐธรรมนูญไทย

ปจจุบัน 

5 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

หนวย

การ

เรียนรูท่ี 

ช่ือหนวย                 

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระเพ่ิมเติม 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

4 

การเมืองการ

ปกครองของไทยใน

ปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

                  

4. มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการเมืองการ

ปกครองของไทยใน

ปจจุบัน ตระหนักใน

บทบาทหนาท่ีของคน

และมีสวนรวมในการ

ปกครองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีมี

พระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

1. การเมืองการปกครองของไทย

ในปจจุบนั                    

2.บทบาทหนาท่ีของคนและมี

สวนรวมในการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
5 15 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30206 รายวิชา เหตุการณปจจุบัน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 หนวยการ

เรียนรูท่ี 1 

พัฒนาการ

ของ  

มนุษยชาติ 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ

สภาพการเมืองและสถานการณ

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และ

สงครามเย็น 

พัฒนาการของมนุษยชาติใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในอดีต 

-  พัฒนาการของมนุษยชาติใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

-  สงครามโลกครั้งท่ี 2 

-  สงครามเย็น 

10 30 

2 หนวยการ

เรียนรูท่ี 2 

เหตุการณ

โลกหลัง

สงครามโล

กครั้งท่ี 2 

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกรณีตัวอยางความขัดแยง

ท่ีเกิดข้ึนในชวงหลังสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 

2. สามารถเชื่อมโยงเหตุการณและ

ผลกระทบตลอดจนเสนอแนว

ทางการแกปญหาความขัดแยง 
 

เหตุการณความขัดแยงชวง

สงครามโลกครั้งท่ี 2  
 

5 10 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี ช่ือหนวย                       

การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสำคัญ จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

3 หนวยการ

เรียนรูท่ี 3

เหตุการณ

โลกใน

ศตวรรษท่ี 

21 

1. มีความรูและเขาใจปญหาขัดแยง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและ นำเสนอ

แนวทางในการประสานประโยชน

เพ่ือสันติภาพของโลก การรวมกลุม

ทางเศรษฐกิจ การคา บทบาทและ

ความสำเร็จของกการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคตาง ๆ ของ

โลกไดและเขาใจปญหาประชากร 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

พรอมสรุปแนวทางในการแกปญหา

ของสังคมในปจจุบันโดยเฉพาะ

ปญหาประชากรและสิ่งแวดลอม 

1. การแกไขปญหาความขัดแยง

และการประสานประโยชนในจุด

ตางๆของโลกจากองคฺการ

สหประชาชาติ 

2. วิกฤติการณดานเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาค

ตางๆของโลก 

 
 

5 20 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30203 รายวิชา เศรษฐศาสตรท่ัวไป 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาค ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 เศรษฐศาสตร

เบื้องตน  และ

ระบบเศรษฐกิจใน

โลกปจจุบัน  

1. รูและเขาใจเก่ียวกับ

ความหมาย ความสำคัญ ท่ีมา 

ประเภทของเศรษฐศาสตร 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับ

เศรษฐกิจโลกปจจุบัน 

เศรษฐศาสตรเปนวิชาท่ีศึกษา

ถึงการนำทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจำกัด มาผลิตสินคาและ

บริการ เพ่ือแจกจายไปยัง

บุคคลท่ีตองการ เพ่ือใหเกิด

การกินดีอยูดี และมีความเปน

ธรรมในสังคมการศึกษาวิชา

เศรษฐศาสตร   ทำใหสามารถ

นำหลักการทางเศรษฐศาสตร

ไปชวยในการตัดสินใจในการ

ใชทรัพยากร  เพ่ือการผลิต

และการบริโภคใหได

ประโยชนสูงสุด   

5 15 

2 นโยบายการเงิน

การคลังกับการ

พัฒนาประเทศ 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับนโบ

บายการเงินและการคลังของ

รัฐบาล 

รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยการใชนโยบายการเงิน

การคลัง ในการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการ

สรางความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ รักษาดุลการคา

ระหวางประเทศแทรกแซง

ราคา ควบคุมราคาและสราง

ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 

5 15 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

3 เศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับ

เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ในปจจุบันประเทศตางๆมีการ

เปดเสรีทางการคากันมากข้ึน 

มีการรวมมือทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศในรูปแบบ

ตางๆ ทำใหเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมีการขยายตัว

มากข้ึน แตการเปดเสรีทาง 

การคา ทำใหมีผลกระทบตอ

วิถีการดำเนินชีวิตของคนใน

สังคมไทย 

10 30 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



227 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30218 รายวิชา เอเชียศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 ที่ตั้ง ขนาด อาณา

เขต และการ

จำแนกภูมิภาคใน

ทวีปเอเชยี 

1. นักเรียนสามารถสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะห

ลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปเอเชยีได 

ทวีปเอเชียเปนทวปีขนาดใหญ แบง

ตามภูมิภาคได 5 ภูมิภาค ไดแก เอเชีย

ตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เอเชียใต เอเชียตะวันตกเฉียงใต และ

เอเชียกลาง 

5 15 

2 ภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศ 

2. นักเรียนสามารถอธิบาย

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ของทวีปเอเชียได 

ทวีปเอเชียมีลักษณะพืน้ที่ที่หลากหลาย

ทั้งภูเขาสูง ที่ราบสูงสลบัที่ราบลุม เปน

ตนกำเนิดของแมนำ้หลายสายพืน้ที่

บางสวนเปนทะเลทรายมปีระชากร

อาศัยกระจายทุกพื้นที่และมีดนิแดน

ตั้งแตบริเวณเสนศูนยสูตรไปจนถึงข้ัว

โลกเหนือ จึงทำใหปรากฏลักษณะ

ภูมิอากาศทุกรูปแบบ มีตัง้แตรอนแบบ

ศูนยสูตรถึงหนาวแบบข้ัวโลกเหนือ 

หรือฝนชุกแบบศูนยสูตรจนถึงแหงแลง

แบบทะเลทราย 

5 15 

3 ทรัพยากรธรรม- 

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3. นักเรียนสามารถอธิบาย

ลักษณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย

ได 

ทวีปเอเชียมีดินแดนมากที่สุด 1 ใน 3 

ของโลก ตั้งแตบริเวณเสนศูนยสตูรไป

ถึงบริเวณข้ัวโลกเหนือ จึงทำใหมีพืช

พรรณธรรมชาติ ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรแรธาตุที่มี

ความหลากหลายตามลักษณะของภูมิ

ประเทศ  

4 10 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย           

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

4 ประชากร 4. นักเรียนสามารถ

อธิบายลักษณะของ

ประชากรในทวีปเอเชีย

ได 

ทวปีเอเชียมีประชากรมากท่ีสุดใน

โลกคือประมาณ 4,117 ลานคน จาก

ประชากรท่ัวโลก 1,860 ลานคน คิด

เปนรอยละ 60 ของประชากรโลก 

โดยประเทศจีนมีประชากรมากท่ีสุด

ในทวีปเอเชีย 

3 10 

5 สาเหตุของปญหา

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดลอม แผน

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดลอม 

5. นักเรียนสามารถ 

วิเคราะห อธิบาย สาเหตุ

ของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ              

และสิ่งแวดลอมแผน

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของทวีป

เอเชียได 

การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปน

สาเหตุหนึ่งของการเกิดปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนหนาท่ีของทุกคนใน

สังคม 

 

3 10 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30216 รายวิชา รัฐศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

 

ลำดับท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับแนวคิดทาง

รัฐศาสตร 

-รูและเขาใจเก่ียวกับแนวคิดรัฐศาสตรและ

การปกครองทองถ่ิน 

 

แนวคิดรัฐศาสตร

และการปกครอง

ทองถ่ิน 

 

5 15 

2 พัฒนาการและ

ปญหาระดับ

โครงสรางการ

ปกครองทองถ่ิน   

-รูและเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการและปญหา

ระดับโครงสรางการปกครองทองถ่ิน   

พัฒนาการและ

ปญหาระดับ

โครงสรางการ

ปกครองทองถ่ิน   

5 15 

3 กำเนิด พัฒนาการ

และปญหาระดับ

โครงสรางการ

ปกครองทองถ่ิน 

-รูและเขาใจเก่ียวกับการกำเนิด 

พัฒนาการและปญหาระดับโครงสรางการ

ปกครองทองถ่ิน 

พัฒนาการและ

ปญหาระดับ

โครงสรางการ

ปกครองทองถ่ิน 

5 15 

4 การปกครอง

ทองถ่ินในปจจุบัน

และอนาคต 

-รูและเขาใจเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน

ในปจจุบันและอนาคต 

การปกครอง

ทองถ่ินใน

ปจจุบันและ

อนาคต 

5 15 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ส30219 รายวิชา ภูมิศาสตรกายภาพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน ศรีราชา 

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

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

1 โลกและจักรวาล 

ลักษณะรูปทรง

ของโลก การ

กำหนดตำแหนง

บนพ้ืนโลก 

1. นักเรียนสามารถอธิบาย

การกำเนิดโลก และ

ความสัมพันธระหวางโลกกับ

เอกภพ ระบบสุริยะ โลก 

ทวีป มหาสมุทร ได 

2. นักเรียนสามารถอธิบาย

การโคจรรอบดวงอาทิตย

ของโลก การหมุนรอบตัวเอง

ของโลก อันทำให

เกิดปรากฎการณตางๆ อาทิ

เชน ฤดูกาล น้ำข้ึนน้ำลง 

ฯลฯ ได 

 

ทฤษฎีการกำเนิดเอกภพ เชื่อวา

เอกภพถือกำเนิดมาจากการ

ระเบิดของกอนพลังงานท่ีมีความ

หนาแนนมหาศาลและได

วิวัฒนาการมาเปนกาแล็กซี  ดาว

เคราะห  และดาวฤกษตาง ๆ ซ่ึง

โลกเปนดาวเคราะห ดวงท่ี 3 ใน

ระบบสุรยิะจักรวาล และการ

โคจรของโลกทำให

เกิดปรากฎการณตางๆท่ีสงผล

กระทบกับสิ่งมีชีวิต 

 

5 15 

2 ธรณีวิทยา 3. นักเรียนสามารถอธิบาย

ลักษณะ วัฏจักรและการแปร

สภาพของเปลือกโลกได 

ตั้งแตยุคสมัย มหาทวีป

พันเจีย จนถึงปจจุบัน 

4. อธิบายและจำแนก

ประเภทหินแรตางๆได ท้ัง

หินแปร หินชั้น หินแกรนิต 

รวมถึงลักษณะของหินรท่ี

สามารถพบไดในพ้ืนท่ีตางๆ

ของประเทศและจังหวัด

ชลบุร ี

 

ธรณีวิทยา คือการศึกษา

องคประกอบ โครงสรางเเละ

กระบวนการตามธรรมชาติของ

โลก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง

ของโลก เนื่องจากการดำรงชีพ

ของมนุษยจำเปนตองพ่ึงพา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทรัพยากรธรณี อันไดแก 

แร หิน น้ำใตดิน และเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ ทรัพยากรเหลานี้จะถูก

นำไปใชในอุตสาหกรรมการผลิต

และการกอสราง โดยเปนท้ัง

วัตถุดิบและพลังงาน 

5 15 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

จำนวน

ช่ัวโมง  

น้ำหนัก

คะแนน 

3 อุทกภาค 5. สามารถอธิบายการ

กำเนิดน้ำบนโลก วัฏจักรของ

น้ำกระแสน้ำในมหาสมุทรท้ัง

กระแสน้ำอุนและน้ำเย็น 

การไหลเวียนของกระแสน้ำ

และปรากฎการณทางอุทก

ภาคไดเชน เขตปลาชุกชุม 

ลานิญา เอลนิโญ 

 

อุทกภาค  หมายถึง สวนท่ีหอหุม

เปลือกโลกท่ีเปนน้ำท้ังหมด ไดแก 

ความชื้นในบรรยากาศ  หยาดน้ำ

ฟา น้ำไหลบา  ความชื้นในดิน  

น้ำใตดิน  แมน้ำลำธาร  

ทะเลสาบ  น้ำในมหาสมุทร  และ

ธารน้ำแข็ง  อุทกภาคมี

ความสัมพันธอยางใกลชิดกับอีก 

3 สวนของโลก ไดแก บรรยากาศ  

ชีวมณฑล  และธรณีภาค   สวน

ตาง ๆ ท้ัง 4 สวนของโลกนี้มีการ

กระทำระหวางกันอยางใกลชิดอยู

ตลอดเวลา   

5 15 

4 ภัยธรรมชาต ิ 6. นักเรียนสามารถอธิบาย 

วิเคราะห ตั้งขอสังเกตตอ

ปรากฏการณทางธรณีวิทยา 

เชน การเคลื่อนของแผน

เปลือกโลก และนำไปสูภัย

ธรรมชาติ เชน แผนดินไหว 

สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ 

อธิบายสาเหตุการเกิดภัย

ธรรมชาติตางๆไดพรอมท้ัง

บอกวิธีการรับมือท่ีถูกตอง 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบน

พ้ืนผิวโลกเกิดข้ึนไดจากสาเหตุ 2 

ประการสำคัญ คือ เกิดจากการ

กระทำของมนุษยและเกิดข้ึนจาก

กระบวนการทางธรรมชาติ แตไม

วาจะเกิดข้ึนจากสาเหตุใด ภัย

พิบัติดังกลาวก็สงผลกระทบตอ

การดำเนินชีวิตของมนุษยและ

สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 

5 15 

                  รวม 20 60 

                  รวมจำนวนคะแนนเก็บ/สอบ 60 40 

คะแนนหนวยการเรียนรู 60 

คะแนนกลางภาค 20 

คะแนนปลายภาค 20 
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                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนศรีราชามุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจัก

และเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ  การทำงานรวมกัน     การ

รูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและ

สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร   

     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสา

พัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

 

แนวการจัดกิจกรรรมแนะแนว 
การจัดกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษาไดบริหารจัดการใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ีและมีสวนรวมในการพัฒนา

ผูเรียน ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนวดานผูเรียน โดยจัดเวลาใหเปนไปตามสัดสวนของการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตชั้นป รวมท้ังจัดบริการและกิจกรรมนอกหองเรียนใหครอบคลุมท้ัง 5 งาน และมีกิจกรรมอยาง

นอย 9 กิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรม แนะแนว ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีภาระงาน 2 ลักษณะคือ 

1. การจดับริการแนะแนว 

2. การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 
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การจดับริการแนะแนว 

 ครูทุกคน รวมถึงครูแนะแนวดวย รวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ี

ปรึกษาและประสานงานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานและครอบคลุมบริการแนะแนวท้ัง 5 งาน ตามวิธีการดังนี้ 

งาน วิธีการ 

1. งานศึกษารวบรวมขอมูล - ศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุป และนำเสนอ 
ขอมูลของผูเรียน 

2. งานสารสนเทศ - จัดศูนยสารสนเทศทางการแนะแนวในรูป 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง โดยครอบคลุมดาน 
การศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

3. งานใหคำปรึกษา - อบรมทักษะการใหคำปรึกษาเบื้องตนแกครู 
ใหคำปรึกษาผูเรียนท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
- ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุม 
ปรึกษาปญหา (Case conference) 
- สงตอผูเชี่ยวชาญ ในกรณีท่ีผูเรียนมีปญหา 
ยากแกการแกไข 
- จัดกลุมพัฒนาผูเรียนดวยเทคนิคทางจิตวิทยา 

4.งานกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ 
ผูเรียน 

- จัดบริการ สรางเสริมประสบการณ รวมท้ัง 
ใหการสงเคราะห เพ่ือตอบสนองความถนัด 
ความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

  

5. งานติดตามประเมินผล - ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของ
ผูเรียน 
- ติดตามผลผูเรียน 
- ประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว 
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การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 

 ครูทุกคนรวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ีปรึกษาและประสานงาน 

รวมกันวางแผนและหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชพัฒนาผูเรียน เชน 

 

ในหองเรียน นอกหองเรียน 

1. กิจกรรมโฮมรูม 

2. กิจกรรมคาบแนะแนว 

3. การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

1. กิจกรรมกลุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว เชน

โปรแกรมพัฒนาตนเองเก่ียวกับการรูจัก และเห็น

คุณคาในตนเอง 

2. การอบรมเชิงปฏบิัติการ เชน โครงการอบรม 

ผูนำในโรงเรียนสหวิทยาเขต 

4. การทัศนศึกษาแหลงวิทยาการ และ  

สถานประกอบการ 

5. การเชิญวิทยากร ใหความรู เชน ผูปกครอง 

นักเรียน ศิษยเกา ภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. การจัดนิทรรศการ 

7. การจัดปายนิเทศ 

8. การปฐมนิเทศ 

9. การปจฉิมนิเทศ 

10. การจัดเสียงตามสาย 

11. ชุมนุมแนะแนว 

12. กิจกรรมผูปกครองพบครูของลูกรัก 

13. กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน  

 

 

โดยดำเนินการตามกิจกรรมอยางนอย 9 กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบเปนรายบุคคล 

2. คัดกรองผูเรียนเพ่ือจำแนกผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมปกติและกลุมพิเศษ 

3. ดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษาเบื้องตน ในดานตาง ๆ ใหผูเรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

4. พัฒนาระบบขอมูลและภูมิความรูท่ีทันสมัย เปนประโยชนและจำเปนในการดำเนินชีวิต 

5. ประสานงานกับผูเก่ียวของภายในสถานศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับผูเรียน แนวทางการดูแลชวยเหลือ และการสง

ตอผูเรียน 

6. ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน เพ่ือการรวมมือในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

7. จัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือปองกัน แกไข และการสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคน รวมท้ังผูท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผูดอยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผูมีปญหาชีวิตและสังคมใหสามารถพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ 
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8. รวมจัดบริการตาง ๆ เชน 

 แนะแนวกลุม 

 จัดบริการดานสุขภาพ 

 จัดหาทุนและอาหารกลางวัน 

 จัดหางาน 

 จัดใหมีการฝกงานและหารายไดระหวางเรียน 

 จัดศูนยการเรียนรูใหผูเรียนเพ่ือการวางแผนชีวิต 

 จัดบริการชวยผูเรียนท่ีมีปญหา หรือความตองการพิเศษ 

 ติดตามผลผูเรียนท้ังในปจจุบัน และจบการศึกษาแลว 

       9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ 

 

แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 มี 2 กิจกรรมดังนี้ 

  1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  2.  กิจกรรมชุมนุม 

 นักเรียนทุกคนจะตองผานกิจกรรมนักเรียนท้ัง 2 กิจกรรม 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

 1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

 โรงเรียนศรีราชาไดดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ ผูบำเพ็ญประโยชน ดังนี้ 
หลักการ 

 กระบวนการลูกเสือมีหลักการสำคัญ คือ 

1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริงใจ 

2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริมและสนับสนุนสันติสุขและ

สันติภาพ ความเขาใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับและใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอ่ืนและเพ่ือนมนุษยทุกคน รวมท้ัง

ธรรมชาติและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 

4. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 

วัตถุประสงค 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกำหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ัง

ทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและ

มีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้ 
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1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

2. ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. ใหรูจักบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณประโยชน 

4. ใหรูจักทำการฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมรารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

6.  

ขอบขาย 

 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ เพ่ือการอยูรวมกัน ใหรูจักการ

เสียสละและบำเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสำนักงานลูกเสือแหงชาติ รวมท้ังใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนศรีราชา 

ไดกำหนดหลักสูตรเปน ดังนี้ 

ลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

 การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ(Scout Method) ซ่ึงมีองคประกอบ 7 

ประการ คือ 

1. คำปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคำม่ันสัญญา วาจะปฏิบัติตามกฎของ 

ลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใหลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ ไมได “หาม” ทำ หรือ “บังคับ” ใหทำ แตถา “ทำ” ก็จะเกิดผลดี

แกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได  

2. เรียนรูจากการกระทำ เปนการพัฒนาสวนบุคคล ความสำเร็จหรือไมสำเร็จของผลงาน 

อยูท่ีการกระทำของตนเอง ทำใหมีความรูท่ีชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองได และทาทายความสามารถของ

ตนเอง 

3. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกัน  

การยอมรับซ่ึงกันและกัน การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการเรียนรู การใชประชาธิปไตย

เบื้องตน 

4. การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ 

เนตรนารี ดวยการใชสัญลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจน คำ

ขวัญ ธง เปนตน วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ัว

โลกและเปนองคกรท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรงใส 

ตามชนบทปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนท่ีปรารถนาอยางยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปนเขา ตั้งคายพัก

แรมในสุดสัปดาหหรือตามวาระของการอยูคายพักแรม ตามกฎระเบียบ เปนท่ีเสนหาแกเด็กทุกคน ถาขาดสิ่งนี้แลว ก็ไม

เรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดใหเด็กทำตองให 
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มีความกาวหนาและดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากท่ีจะทำ และวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางใหสัมพันธ

กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนท่ีสนุกสนาน การแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจท่ีดี 

 

7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูท่ีชี้แนะหนทางท่ีถูกตองใหแกเด็ก เพ่ือใหเขาเกิด 

ความม่ันใจในการท่ีจะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ท้ังคูมีความตองการซ่ึงกันและกัน เด็กก็ตองการใหผูใหญชวยชี้นำ ผูใหญเอง

ก็ตองการนำพาใหไปสูหนทางท่ีดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีท่ีสุด จึงเปนการรวมมือกันท้ังสองฝาย 

 

2.  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการเติมเต็มความรูความชำนาญและประสบการณของผูเรียนให

กวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือคนพบความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 1.  หลักการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม  

  1.1  เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมัครใจของผูเรียน โดยมีครูเปนท่ีปรึกษา 

  1.2  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทำ และชวยกันแกปญหา 

1.3  เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนตามสาระท่ีกำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน 

          1.4 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

          1.5 เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือทองถ่ิน 

2.  วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 2.1  พัฒนาความรู ความสามารถ ดานการคิด สังเคราะห เพ่ือใหเกิดทักษะ ประสบการณ ท้ังวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

 2.2  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2.3  สงเสริมใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดานรางกายและจิตใจท่ีดี 

 2.4 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 2.5  มีมนุษยสัมพันธในการทำงานรวมกับผูอ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

ดังนี้ 
1.จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (เพ่ือปลูกฝงจิตอาสา) 

2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน(กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม)เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับการสนับสนุน โดยใหทำ

กิจกรรมดวยความสมัครใจท่ีเปนประโยชน แกชุมชนและสังคมโดยรวม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสำรวจเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาตางๆท้ังภายในโรงเรียนและชุมชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาตางๆ และจัดลำดับปญหาตามความสำคัญ จำเปนและเรงดวนจาก

มากไปหานอย  

ข้ันตอนท่ี 3 วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม 
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ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 

ข้ันตอนท่ี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือถอดบทเรียนและสะทอน ในประเด็นดังนี้ คือ 

ผลท่ีเกิดกับผูปฎิบัติกิจกรรมและผลท่ีเกิดแกสังคมภายหลังจาก การปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนำไปสรุป รายงานและเผยแพร 

ประชาสัมพันธการปฏิบัติกิจกรรม 

 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

2. จัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู 8 สาระการเรยีนรู  

3. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ / โครงงาน/กิจกรรม  

4. จัดกิจกรรมรวมกับองคกรอ่ืน  

1) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  

2) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 

เกณฑการจบหลักสูตร 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

        (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี 

      สถานศึกษากำหนด (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต) 

 (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ 

      รายวชิาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี   

      สถานศึกษากำหนด 

 (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา  

      กำหนด 

(5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

(1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

      (ไมนอยกวา 36 หนวยกิต) 

(2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ  

      รายวชิาเพ่ิมเติม ไมนอยวา 36 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี  

      สถานศึกษากำหนด 
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(4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา 

      กำหนด 

 (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษกำหนด 

 

เกณฑการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 การประเมินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ ทักษะการคิด ท่ีกำหนดอยูในตัวชี้วัดในหลักสูตร  

ซ่ึงจะนำไปสูการสรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

 -  แจงใหผูเรียนทราบถึงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด และวิธีการประเมินผล 

 -  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู จะตองครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะ

กระบวนการ 

 -  ประเมินผลกอนเรียน เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 

 -  วัดและประเมินผลระหวางเรียน เพ่ือจัดการสอนซอมเสริมและเพ่ือนำผลการเรียนการวัดผลระหวาง

เรียนไปรวมกับการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียนโดยใหวัดผลและประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/

ผลการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลระหวางภาคเรียนประกอบดวย 

    -  วัดผลและประเมินผลระหวางเรียน (กอน-หลัง กลางภาคเรียน) 

    -  วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    -  วัดผลปลายภาคเรียน 

  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียนใหครูประจำวิชาดำเนินการวัดผลตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

   โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน เปน การสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใชรูปแบบการประเมินจาก

แบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน โดยคณะกรรมการระดับชั้นปเปนคณะกรรมการออก

แบบทดสอบ เพ่ือทดสอบกับผูเรียนทุกคนทุกระดับชั้น และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพ่ือสรุปผลการประเมินและ

นำเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหครูผูสอนดำเนินการวัดผลไปพรอมกับการประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

 ใชร ูปแบบการประเมินกลุ มสาระการเรียนรู และผู ที ่ร ับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะโดยมี

คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เปนองคคณะบุคคลที่คอยชวยเหลือคณะครู 

คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานรวมกับครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครูทานอื่นที่สนใจทำกรณีศึกษารวมกันโดยครูท่ี

ปรึกษารวมกับครูฝายปกครอง และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและนำเสนอผูบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหประเมินเปนรายภาค โดยสถานศึกษากำหนดแนวทางการประเมิน 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมดำเนินการประเมินตามจุดประสงคโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาใน 

การเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
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2.   ประเมินผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ชิ้นงานของผูเรียนโดยประเมินผลดวยวิธีการ 

ประเมินตามสภาพจริง คือการจากการสังเกต การปฏิบัติงาน ผลงาน/ชิ้นงาน  

   3.  ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานตามเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนหรือท้ังสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูสอนตองดำเนินการซอมเสริม

และประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดำเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของผูบิหาร

สถานศึกษา 

 การตัดสินผลการเรียน ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

หลักสูตรโรงเรียนทุงทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 กำหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 

1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

4) ผูเรียนท่ีไมไดวัดผลกลางภาคเรียน ไมไดวัดผลปลายภาคเรียน และไมไดสงงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี 

ผูสอนกำหนดเปนงานสำคัญ หรือเหตุสดวิสัย ทำใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดรับผลการเรียน “ร” 

  กรณีท่ีผูเรียนไดรับผลการเรียน “ร” เพราะไมสงงานนั้น ใหแจงเหตุผลตอผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี

ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  5) ผูเรียนท่ีประสงคจะเรียนสาระการเรียนรูใด โดยไมตองการหนวยกิต ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีจะอนุญาตใหเขาเรียนไดและถามีเวลาเรียนครบรอยละ 80ของเวลาเรียนท้ังหมดใหไดผลการเรียน “มก” 

6) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหการจัดการเรียนรูบังเกิดผลผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีกำหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอตอการพัฒนาดวย  

  7) กรณีท่ีผูเรียนมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด (0) ใหดำเนินการซอมเสริมปรับปรุงแกไขผูเรียนใน

สาระการเรียนรูรายภาค ท่ีไดระดับผลการเรียน “0” โดยกำหนดการในสวนท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูท่ีไมผาน

เกณฑการประเมินดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ จนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 

8) การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางปและปลายภาคตาม 

สัดสวนดังนี้  

  1. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวางเรียน 

กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 
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  2. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวน 

รอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  3. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  4.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  5. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  6.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูดนตรีและนาฏศิลป แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 



242 
 

                                                        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  7.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  8.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

 9.  การประเมินผลระหวางภาคคะแนนเก็บทุกประเภท นักเรียนสามารถท่ีจะทำคะแนนเพ่ิมไดหลังจากครูผูสอนได

ประกาศคะแนนใหรู และครูผูสอนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองจนกวาจะประเมินผล การเรียนรูปลายภาคเรียน 

 10.  ถาผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานไมผานใหครูผูสอนในรายสาระการเรียนรูนั้น

ทำการซอมเสริมใหผานเกณฑในแตละดาน 

 11.  การสรุปการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานตามขอกำหนดในขอ 3 ใหไดผลการประเมิน

เปนผาน (ผ) 

 12.  ถาผลการประเมินไมเปนไปตามขอ 3 ใหไดผลการประเมินเปนไมผาน (มผ) 

 13.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหทำการประเมินเปนรายภาค 

 14. การประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนใหประเมินเปนรายภาคการใหระดับผลการเรียน 

 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชระบบแสดงระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระการ

เรียนเปน 8 ระดับ 

  รายวิชาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตั้งแต 1 ข้ึนไป โดยมี 

แนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 
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ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 

3 ด ี 70-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 

2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช 55-59 

1 ผานเกณฑข้ันต่ำ 50-54 

0 ต่ำกวาเกณฑ 0-49 

   

 การประเมินการอานอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนผานและไมผาน ถากรณี 

ท่ีผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

  ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

ผาน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ 

ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  

และเขียนหรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ใหคะแนนโดยแบงเปน 3 ดาน คือ 

   อาน  25 คะแนน 

   การคิดวิเคราะห 50 คะแนน 

   การเขียน 25 คะแนน 

 รวมเปน 100 คะแนน ซ่ึงผลการเรียนแบงเปน 4 ระดับ และแบงชวงคะแนนในแตละดานดังนี้ 

  

ระดับผล

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 25 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 50 คะแนน) 

ชวงคะแนนเปนรอยละ

(เต็ม 100 คะแนน) 

3 20-25 42-50 80-100 

2 17-19 36-41 70-79 

1 13-16 24-35 50-69 

0 1-12 1-23 1-49 
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 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทุกคุณลักษณะและเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา เปนผานและ

ไมผาน ในการผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน และความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิต 

ประจำวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  

จำนวน 5-8คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับ 

ของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1 ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะ 

ใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 

 

2. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

3. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผานผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ี 

สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 

 

1. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

 

ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษา 

กำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะการประเมินกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

 

 โดยแบงชวงคะแนนในแตละดานของคุณลกัษณะอันพึงประสงคดังนี้ 

 

ระดับผล 

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 15 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 20 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

เปนรอยละ 

3 8-10 12-15 16-20 80-100 

2 7 10-11 13-14 70-79 

1 5-6 7-9 10-12 50-69 

0 1-4 1-6 1-9 1-49 
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  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  จะตองพิจารณาท้ังเวลาเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนดและใหผลการประเมินเปนผาน และไมผาน 

  “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 80 ปฏิบัติติกิจกรรม  

และมีผลงานไมนอยกวารอยละ 80  

  “มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมถึงรอยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไมถึง 

รอยละ 80 

 ในกรณีท่ีผูเรียนได “มผ” ครูผูดูแลกิจกรรมตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือ

ไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ”  

ไดท้ังนี้ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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                  ภาคผนวก 
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คณะผูจัดทำ 

 

ท่ีปรึกษา 

 1.นายณรงค   กิตติวงศตระกูล ผูอำนวยการโรงเรยีนศรีราชา  

 2.นางเพราพิลาส  สวรรครัตน ผูชวยผูอำนวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ  

3.นางชุติมา    ปณะราช หัวหนาฝายวิชาการ 

4.นางปานรนี  คุณพิทักษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.นายสมภพ  ศรีวงศา  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6.นายวุฒิชัย  อภัยจิตร รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.นางพรรณภัทร   พานทอง หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

8.นางจารุ  บริบูรณ  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

9.นางสาวภารินี  วงษจินดามณี เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

 

คณะทำงาน 

1.นางปานรนี คุณพิทักษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.นายสมภพ ศรีวงศา  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.นายวุฒิชัย อภัยจิตร รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 4.นางสาวพภัสสรณ กระจกเหลี่ยม  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.นางนันทนภัส วิกรานตวงษ  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6.นางสาวกัลยา เหลือธิ   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.นายทรงพล  วงศพระราม  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8.นางทวิชา เขียวรักษา   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9. นายพูลทรัพย  สุตะโท  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. นายนพรัตน  ศรีดาวงษ ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

11. นายศรประกฤษฎ   หมูสะแก ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

12. นายวุฒิชัย   อภัยจิตร ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

13. นางสาวรุงฤดี  สิงหสุพรรณ  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

14. นายณัฐภัทร  รอตเอ่ียม ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

15. นายอดิศร  เกตุนาค  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

16. นางสุนิศา  คณะภักดิ์  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

17. นางดรุณี ฉานุรักษ  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

18. นางสาวอรสา  ศรีภา  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

19. นายกวี  ผึ่งฉาย  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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เรียบเรียง จัดรูปเลม 

1.นางพรรณภัทร  พานทอง   หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

2.นางจารุ  บริบูรณ   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

3.นางสาวภารินี  วงษจินดามณี   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

4.นายวุฒิชัย อภัยจิตร   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.นางทวิชา       เขียวรักษา   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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