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ความน า 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มคีวามอดทน  
อดกลั้น ยอมรับในความเมตตาและมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการจัดหลักสูตรว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม 
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตันเองกับปริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระต่างๆ ดังนี้ 
 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ 
การเปน็พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝัง
ค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิต
อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   
 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดจัดการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพและด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติใน
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยต้องสร้างความม่ันใจต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชนว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามก าหนดไว้ในหลักสูตร  เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
โรงเรียนจึงต้องออกแบบหลักสูตรให้คลอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานอันเป็น
ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกจากนั้นหลักสูตรโรงเรียน  
ยังต้องสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการของชุมชน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดี 
ของชุมชน  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเกิดความรักความผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอน   
มีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 

สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส. 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภคการใช้ ทรัพยากร
ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิต 
อย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ   
อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 
 
 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                                                                                     
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด าเนินชวีิต มีจิตส านึกและมีส่วนรว่มในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในโลก 
ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
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ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  
ปีการศึกษา 2565 

การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้จัดโครงสร้างเวลาเรียนโดยใช้กรอบของ
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

การจัดโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในรายวิชาเพ่ิมเติม ทางโรงเรียน
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และชุมชนก่อน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ที่จะเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมให้
ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
จะเห็นได้จาก รายวิชาเพ่ิมเติมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้จัดหลักสูตรที่เปิด
รายวิชาเพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน ซึ่งการเปิด
รายวิชาเพ่ิมเติมจะเปิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังโครงสร้างเวลาเรียนต่อไปนี้ 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/ระดับชั้นเรียน  

รวม 3 ปี ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

480 (12นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 2,640 (66นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม  
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 

120 120 120  

รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 
IS (Independent Study) 

ปีละ 200 ชั่วโมง 600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง/ปี 3,600 ช่ัวโมง 
โครงสร้างเวลาเรียน 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนที่ 1-2 

ปีการศึกษา 2565 

 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร ์1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร ์2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 1 1.0/40/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานประดิษฐ์) 1.0/40/2 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงสุโขทัย 0.5/20/1 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ว21203 วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 1 1.5/60/3 ว21204 วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 2 1.5/60/3 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอ่าน 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  0.5/20/1 
อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนที่ 3-6 
ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร ์1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร ์2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 1 1.0/40/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานประดิษฐ์) 1.0/40/2 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงสุโขทัย 0.5/20/1 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอ่าน 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  0.5/20/1 

อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2 0.5/20/1 
ง21273 การเลี้ยงสตัว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 0.5/20/1 ง21274 การเลี้ยงสตัว์ปีก 0.5/20/1 
ง21281 งานธุรกิจ 1 0.5/20/1 ง21282 งานธุรกิจ 2 0.5/20/1 
ง21276 การร้อยมาลยั 1 0.5/20/1 ง21277 การร้อยมาลยั 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 



9 

 

                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

  โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2566 

 โครงสร้างเวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร ์3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร ์4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงธนบุร ี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ว22203 วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 3 1.5/60/3 ว22204 วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 4 1.5/60/3 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0/40/2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก229013 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนที่ 3-5  

ปีการศึกษา 2566 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร ์3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร ์4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงธนบุร ี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ค20201 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 ค20202 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสร ี 1.5/60/3 เลือกเสร ี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 

1.0/40/2 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนที่ 6 
ปีการศึกษา 2566 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที ่2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร ์3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร ์4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงธนบุร ี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ท22203 การพูดส าหรับเยาวชน 1.0/40/2 ท22204 เสริมทักษะภาษาไทย 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 

รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 

1.0/40/2 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร ์พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร ์5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร ์6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศลิปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ว23203 วิทยาศาสตร์เพิม่เตมิ 5 1.5/60/3 ว23204 วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 6 1.5/60/3 
ค20203 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 ค20204 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917 แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3-5 

ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร ์พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร ์5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร ์6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การ

อาชีพ) 
0.5/20/1 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุง
รัตนโกสินทร ์

0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ค20203 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 ค20204 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสร ี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร ์พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร ์5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร ์6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ท23205 นิทานพ้ืนบ้าน 1.0/40/2 ท23206 ภาษาไทยในเพลงลูกทุ่ง 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 
    ส21101 สังคมศึกษา 1    จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
    ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา   จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
    ส21103 พระพุทธศาสนา    จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 
  ส21104 สังคมศึกษา 2    จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
  ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงสุโขทัย  จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต  
  ส21106 พระพุทธศาสนา    จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

ภาคเรียนที่ 1 
    ส22101 สังคมศึกษา 3    จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
  ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต      
           ส22103 พระพุทธศาสนา    จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 
 ส22104 สังคมศึกษา 4    จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
   ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี  จ านวน 20 ชั่วโมง   0.5 หนว่ยกิต  
            ส22106 พระพุทธศาสนา   จ านวน 20 ชั่วโมง   0.5 หนว่ยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  

ภาคเรียนที่ 1 
 ส23101 สังคมศึกษา 5    จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  จ านวน 20 ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 
ส23103 พระพุทธศาสนา   จ านวน 20 ชั่วโมง   0.5 หนว่ยกิต 

ภาคเรียนที่ 2 
 ส23104 สังคมศึกษา 6     จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หนว่ยกิต 
 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย   จ านวน 20 ชั่วโมง   0.5 หนว่ยกิต     
 ส23106 พระพุทธศาสนา     จ านวน 20 ชั่วโมง   0.5 หนว่ยกิต 
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รายวิชาเลือกเสรี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ส22231 หน้าที่พลเมือง 1   จ านวน 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 ส22232 หน้าที่พลเมือง 2   จ านวน 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ส22231 หน้าที่พลเมือง 3   จ านวน 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 ส22232 หน้าที่พลเมือง 4   จ านวน 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 ส23233 ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 1  จ านวน 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 ส23234 ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 2  จ านวน 60 ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้(พื้นฐาน)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส21101 วิชาสังคมศึกษา 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเองและผู้ อ่ืน หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจ
น าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวน    การกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคน  ในสังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง      การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค    การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง     เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

รหัสตัวช้ีวัด 
 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 

 

รวมทั้งหมด 14 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส21101 สังคมศึกษา 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1  

บทบาทและหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

 

ส 2.1 ม.1/2 
        ม.1/4 

  เยาวชนที่ดีต้องรู้จักเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น ท าประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการ 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

4 
 

5 

2 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการ
ปกครองของไทย 

ส 2.2 ม.
1/1 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มีบทบัญญัติส าคัญเก่ียวกับหลักการ 
เจตนารมณ์ โครงสร้าง สาระส าคัญและ
การใช้อ านาจอธิปไตย ชาวไทย 
ทุกคนต้องปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 

4 
 

5 

3 กฎหมายคุ้มครอง 
สิทธิของบุคคล 

 

ส 2.1 ม.
1/1 

  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลมี
บทบัญญัติส าคัญที่ท าให้บุคคลเคารพสิทธิ
ของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติต่อกันอย่าง
เหมาะสม ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

5 
 

5 

4 วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมภิาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 

ส 2.1 ม.
1/3 

  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า การศึกษา
วิเคราะห์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ย่อมท าให้
เข้าใจแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

5 
 

5 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

 

5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ส 3.1 ม.1/1   เศรษฐศาสตร์มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ การศึกษาและท า
ความเข้าใจทรัพยากรมีจ ากัด ความ
ต้องการมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน     
การเลือก และค่าเสียโอกาส มีผลต่อ   
การตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า 

3 
 

5 

 

6 พฤติกรรมการบริโภค ส 3.1 ม.1/2 
ส 3.2 ม.1/3 
        ม.1/4 

  ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ   
คนในสังคม มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ 
และอุปทาน มีผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ ในปัจจุบันมีกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีผลดีต่อผู้บริโภค 

4 
 

5 

 

7 สถาบันการเงิน ส 3.2 ม.1/1   สถาบันการเงินแต่ละประเภทย่อมมี 
บทบาท หน้าที่แตกต่างกัน และมี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

4 
 

5 

 

8 เศรษฐกิจประเทศไทย ส 3.2 ม.1/2 
  

  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
ทั้งการพ่ึงพาอาศัยกันและการแข่งขันกัน 

4 
 

5 

 

9 เศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ม.1/3   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่
ส าคัญที่ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถ 
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างยั่งยืน 

5 
 

10 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนกลางภาค ส 2.1 
ม.1/1,1/2, 
1/3, 1/4, 
ส 2.2 ม.
1/1,1/2,ม.
1/3 

 1 20 

คะแนนปลายภาค ส 3.1 ม.
1/1,1/2, 
1/3 
ส 3.2 ม.
1/1,1/2, 
1/3,1/4 

 1 30 

รวม 14  40 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็น
อาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาคที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
 ส 4.3  ม.1/1   
รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส21102 ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เวลาและการแบ่งยุคสมัย 
ทางประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.1/1 
 ม.1/2 

เวลา ช่วงเวลา และการเทียบ
ศักราชตามระบบต่างๆ มี
ความส าคัญต่อ 
การศึกษาประวัติศาสตร์  
ท าให้เห็นความสัมพันธ์ และ
ความส าคัญของอดีต 
ที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต 

6 20 

2 วิธีการทางประวัติศาสตร์  ส 4.1  
ม.1/3 

การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
มาใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจะท าให้
ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ   

6 20 

3 สมัยก่อนสุโขทัย 
ในดินแดนไทย  

ส 4.3  

ม.1/1 

การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยใน
ดินแดนไทย  
จะท าให้เราเข้าใจพัฒนาการจาก
ชุมชนโบราณมาสู่รัฐโบราณ 
ก่อนที่จะสถาปนาเป็นอาณาจักร
สุโขทัย  
และการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ของอาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย   

6 10 

 

 

 

 

กลางภาค -  1 20 
ปลายภาค -  1 30 

รวม   20 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

     ค าอธิบายรายวิชา  
ส 21103 พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1          เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ
ตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา 
พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกใน
เรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความจ าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนต่อศา
สนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 
(ธาตุ 4) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 
(กายิก-เจตสิก) คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 
มงคล 38 (ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ย  เว เสวติ ตาทิโส (คบ
คนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น)อตฺตนาโจทยตฺตาน   
(จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม  กรณ  เสยฺโย (ใคร่ครวญก่อนจึงท าดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือนที่
ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนและครอบครัวใน
การด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาจิต
เพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก) สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักธรรมของศาสนา
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  เพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5  
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส 21103 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
 

 ส 1.1 ม.1/1 
         ม.1/2 

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศ
ไทยท าให้พระพุทธศาสนา 
เป็นศาสนาประจ าชาติไทย  
เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย และ 
มีผลต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย
รวมทั้งการพัฒนาตน และครอบครัว 

5 10 

2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก 

ส 1.1 ม.1/3
 ม.1/4 

การศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ 
จนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชน
ตัวอย่างย่อมท าให้ได้ข้อคิดส าคัญ
เกี่ยวกับการประพฤติตนและคุณธรรม
อันเป็นแบบอย่างของท่าน ซึ่งทุกคน
ควรน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต   

4 15 

3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ส 1.1 ม.1/5 ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  
เป็นหลักส าคัญในการด าเนินชีวิตที่
น าไปสู่ความพ้นทุกข์ หรือหมด
ปัญหาซึ่งชาวพุทธทุกคนควรมี
จิตส านึกในพุทธคุณ และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการพัฒนา แก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว   

5 15 

4 พุทธศาสนสุภาษิต ส 1.1 ม.1/5 
 

พุทธศาสนสุภาษิต เป็นข้อธรรม
ส าคัญที่มีข้อคิดเตือนใจบุคคลให้
น าไปเป็นหลักในการปฏิบัติตนใน
การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม  

4 10 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 21103 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนกลางภาค   
ส 1.1 ม.1/1 
1/2 1/3  

 1 20 

คะแนนปลายภาค 
ส 1.1 ม.1/4 
1/5  

 1 30 

รวม 5  20 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส21104 วิชาสังคมศึกษา 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล  อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา 
และเปรียบเทียบวัน เวลา ของโลก  วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม   ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม   วิเคราะห์ปัจจัย
ทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม   สืบค้น 
อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดข้ึน  วิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

  โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา และ กระบวนการกลุ่ม 
           เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 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 

 

รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส21104 สังคมศึกษา 2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

 
 
 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มฐ/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 

1 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ และการ
แบ่งเขตเวลา 
ของโลก 

 

ส 5.1 
ม.1/2 

  การศึกษาเรื่องราวต่างๆบนโลก        ทั้งลักษณะทางด้าน
กายภาพของโลกและด้านสังคมของมนุษย์ มีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากมีข้อมูลการส ารวจ การศึกษา
พ้ืนที่ต่างๆ  ไว้อย่างละเอียด โดยจ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่
นั้นๆ ก็สามารถเรียนรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากเครื่องมือดังกล่าวได้ 
ส่วนการศึกษาเวลาของโลกจะท าให้    เข้าใจความต่างแตกของ
เวลา และสามารถเปรียบเทียบวัน เวลา ในบริเวณต่างๆของโลกได้ 

6 10 

 

2 ภูมิศาสตร์ทวีป
เอเชีย 

ส 5.1 
ม.1/1 
ส 5.2 
ม.1/1 
       ม.
1/2     

  ทวีปเอเชียเป็นแผ่นดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มี
สภาพแวดล้อม         ทางกายภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      ที่หลากหลาย มีประชากร
ที่มีเชื่อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ         ที่แตกต่างกัน
มาก การศึกษาภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียโดยเลือกใช้เครื่องมือ        
ทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ลักษณะ     ทางกายภาพและสังคม
ช่วยให้เข้าใจภาพรวมของทวีปเอเชีย และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงของโลก  ยุคปัจจุบัน 

12 10 

3 ทวีปออสเตรเลีย
และ 

โอเชียเนีย 

ส 5.1 
ม.1/1 
ส 5.2 
ม.1/1 
       ม.
1/2     

  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็นทวีปที่มีลักษณะเป็นเกาะ
ขนาดใหญ่  และมีหมู่เกาะเป็นจ านวนมาก ตั้งอยู่ในมหาสมุทร
แปซิฟิกเป็นที่ตั้งของประเทศของต่างๆ 14 ประเทศ  การศึกษา
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เพ่ือให้เข้าใจลักษณะ
ทางกายภาพและสังคม และการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร  
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทวีปเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ใกล้และบางประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีระดับสูง 

12 10 



34 

 

                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลียและ 

โอเชียเนีย 

ส 5.1  
ม.1/3 
ส 5.2 
 ม.1/4 

  ภัยธรรมชาติเป็นภัยที่ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์และความ
เป็นอยู่ สามารถเกิดได้หลาย
รูปแบบในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือหา
วิธีจัดการภัยพิบัติย่างยั่งยืน 
หากเรารู้จักแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติท่ีถูกต้องแล้ว
จะท าให้เราเตรียมพร้อมใน
การรับมือ เพ่ือลดความเสี่ยง
และความสูญเสียที่จะเกิดจาก
ภัยพิบัติได้ 

4 10 

5 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลียและ 

โอเชียเนีย 

ส 5.1  
ม.1/3 
ส 5.2 
 ม.1/4 

  การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของ
จ านวนประชากรและความ
เจริญทางด้านอุตสาหกรรมใน
ทวีปเอเชียและออสเตรเลีย ท า
ให้ความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
และการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิด
ปัญหา สิ่งแวดล้อมตามมา 
หลายประเทศได้ตระหนักถึง
ปัญหานี้ จึงได้ก าหนด 
กฎระเบียบ สร้างวินัยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนนกลางภาค 

ส 5.1 ม.1/1 
        ม.1/2 
ส 5.2 ม.1/1 
       ม.1/2   
  

 1 20 

คะแนนปลายภาค 

ส 5.1 ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/3 
        ม.1/4 
 

 1 30 

รวม 7  40 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็น
อาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาคที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2  ม.1/1  ม.1/2   
 ส 4.3  ม.1/2  ม.1/3 
รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงสุโขทัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัย 

ส 4.3ม1/2 
ม.1/3 
 

พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่างๆ เกิดจาก
ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของอาณาจักร
หลายประการ และมี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่
ส่งผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  

6 20 

2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ส 4.2 

ม.1/1 
 

พัฒนาการของประเทศต่างๆ  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีปัจจัยส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการในแต่ละ
สมัย ซึ่งนอกจากนั้นยังมี 
ความร่วมมือกันในภูมิภาค 
ก่อให้เกิดความเข็มแข็งและ
ความเจริญรุ่งเรืองเช่นใน
ปัจจุบัน 

6 20 

3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส 4.2 ม.1/2 
 

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และสังคมไทยในปัจจุบัน  

6 10 

 

คะแนนกลางภาค   ส 4.3 ม.1/1 1/2   1 20 

คะแนนปลายภาค 
ส 4.3 ม.1/1 1/2 
1/3 1/4   

 1 30 

รวม 4  20 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส 21106 พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

 วิเคราะห์และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัด
โต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมใน
เรื่องค าอาราธนาต่างๆ ประวัติ ความส าคัญ และการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง สันติสุข 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 1.1 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   

รวมทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส 21106 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาท 

ชาวพุทธ   

ส 1.2 ม.1/1 
ม.1/2 ม.1/3 
  

ชาวพุทธทุกคนควรบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศา
สนสถานของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนต่อ
สาวกของพระพุทธ-ศาสนาและบุคคลต่างๆ 
ตามหลัก พระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม 
โดยยึดถือพระจริยวัตรของพระสงฆ์สาวก
เป็นแบบอย่าง 

5 15 

2 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี  

ส 1.2 ม.1/4 
ม.1/5 

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีความ 
ส าคัญต่อศาสนิกชนทุกคน ซึ่งชาวพุทธจะต้อง
กล่าวค าอาราธนาต่างๆ เข้าร่วมพิธีกรรม และ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี และพิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง 

5 15 

3 การบริหารจิตและ                             
การเจริญปัญญา  

ส 1.1 ม.1/6
ม.1/7  

การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ และการคิด
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ-โทษ และทางออกนั้น เป็นส่วนส าคัญ
ของการพัฒนาจิตเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง 

4 10 

4 ศาสนสัมพันธ์   ส 1.1 ม.1/8 
ม.1/9 ม.1/10 
ม.1/11 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตน
นับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนต่อศาสนิก
ชนอื่นได้ อย่างเหมาะสม การเรียนรู้ศาสนา
อ่ืนๆ และการกระท าของบุคคลที่เป็น 
แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ย่อมส่งผล 
ต่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

4 10 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส 21106 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนนกลางภาค   
ส 1.1 ม.1/6 1/7 1/8 
1/9 1/10  1/11 

 1 20 

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

 1 30 

รวม 11  20 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้(พื้นฐาน)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส22101 สังคมศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณ
การผลิตและราคาสินค้าปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค   
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน
ในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 
 ส 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4       ส 2.2 ม.2/1 ม.2/2 
 ส 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 
 รวม  14  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 พลเมืองดีตาม 
วิถีประชาธิปไตย 

ส 2.1 ม.2/2
  

การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ย่อมส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อย 
และการพัฒนาประเทศให้เจริญ ก้าวหน้า
อย่างมั่นคง 

4 5 

2 กฎหมายกับการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ส 2.1 ม.2/1 
ส 2.2 ม.2/1 
 

การตรากฎหมายนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกระบวนการตรากฎหมาย
และประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ชุมชน และประเทศชาติ 

4 5 

3 เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองไทย 

ส 2.2 ม.2/2 การใช้หลักการเลือกรับข้อมูล ข่าวสาร
อย่างถูกต้องนั้น ย่อมส่งผลดีต่อการ
วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองการ
ปกครองไทยได้ถูกต้อง 

4 5 

4 สถาบันทางสังคม ส 2.1 ม.2/3 สถาบันทางสังคมต่างก็มีบทบาท
ความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
สมาชิกในสังคมและมีความสัมพันธ์กัน 

4 5 

5 วัฒนธรรมของไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย 

ส 2.1 ม.2/4 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมใน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีทั้งความ
คล้ายคลึงกันและความแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน 

4 5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 การออมและการลงทุน ส 3.1 ม.2/1 ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการลงทุนและการ
ออมมีหลายประการ ซึ่งการลงทุนและ
การออมล้วนมีความส าคัญต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ 

4 5 

7 การผลิตสินค้าและ
บริการ 

ส 3.1 ม.2/2 การผลิตสินค้าและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ย่อมมีหลักการผลิต
และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
ซึ่งปัจจัยการผลิตและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
มีหลายประการ 

4 5 

8 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การผลิตสินค้าและ
บริการ 

ส 3.1 ม.2/3 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
หลักการและเป้าหมายส าคัญที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิต
สินค้าและบริการ 
ในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ 
ของชุมชนและวิถีการด าเนินชีวิต 
ของสมาชิกในชุมชน 

4 5 

9 การคุ้มครองผู้บริโภค ส 3.1 ม.2/4 การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิ
และผลประโยชน์ตามกฎหมาย 
ในฐานะผู้บริโภค  

4 5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

10 ระบบเศรษฐกิจ การ
พึ่งพา การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 

ส 3.2 ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ม.2/4 

การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปตาม
ระบบเศรษฐกิจ ประเทศใน 
ภูมิภาคเอเชียล้วนมีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
และแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ มีการ
กระจายทรัพยากร ซึ่งส่งผลดีต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ คุณภาพสินค้า การผลิต  
และราคาสินค้า 

4 5 

รวม 40 50 
คะแนนกลางภาค - 20 
คะแนนปลายภาค - 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

...................................................................................................................................................... 
ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญ

ของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความ
จริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย  ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อ
การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความ
ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
 ส 4.2   ม.2/1  ม.2/2   
 ส 4.3  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา ส22102 ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความส าคัญของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม2/1  
ม.2/2ม.2/3 
 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์มี
ความส าคัญต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ซึ่งจะต้องใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่
น่าเชื่อถือ  

 
6 

 
20 

2 พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา 

ส 4.3 ม.2/1  
ม.2/2ม.2/3 
 

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
เกิดจากปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
หลายประการ และมีภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติไทยในยุคปัจจุบัน  

 
6 

 
20 

3 พัฒนาการของอาณาจักร
ธนบุรี  

ส 4.3 ม.2/1  
ม.2/3 
 

พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีเกิด
จากปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรหลาย
ป ร ะ ก า ร  มี ภู มิ ปั ญ ญ า แ ล ะ
วัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชาติไทยในยุคปัจจุบัน 

6 10 
 

รวม 38 50 
คะแนนกลางภาค 1 20 
คะแนนปลายภาค 1 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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อธิบายรายวิชา  

ส22103 พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา  วิเคราะห์   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน   ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เป็นรากฐานของวัฒนธรรม  
เอกลักษณ์ของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตนผจญมาร การตรัสรู้  การ
สั่งสอน  ประวัติพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  นางขุชชุตตรา  พระเจ้าพิมพิสาร  ราโชวาทชาดก  พระ
มหาธรรมราชาลิไทย  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา วชิรญาณวโรรส  โครงสร้างและสาระสังเขปขง
พระวินัยปิฎก  พระสุตันตปิฎก  และพระอภิธรรมปิฎก 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ด ารงชีวิตแบบพอเพียง เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติพุทธประพฤติประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและใช้ทักษะในการแก้ปัญหา ให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
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   
 

รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา ส22103 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ส1.1 ม.2/1    การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้านและการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศ
เพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 

2 8 

2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.2/2    ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

2 8 

3 พุทธประวัติ ส 1.1 ม.2/3 
ม.2/4 

 ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็น 
           รากฐานของ
วัฒนธรรม 
           เอกลักษณ์และ 
มรดกของชาติ 
   ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชนและ 
การจัดระเบียบสังคม 

4 10 

4 ประวัติศาสดา ส 1.1 ม.2/5    สรุปและวิเคราะห์  
พุทธประวัติการผจญมาร, การ
ตรัสรู้ , การสั่งสอน  

4 8 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ส 22103 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 หลักธรรมทางศาสนา ส 1.1 ม.2/8  พระรัตนตรัย 
   ธรรมคุณ 6 

 อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
 -   อายตนะ 

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 

-   สมบัติ 4              
-   วิบัติ 4 

o อกุศลกรรมบถ 10 
o อบายมุข 6 

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
สุข 2  (สามิส,  นิรามิส) 

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o บุพพนิมิตของ

มัชฌิมาปฏิปทา 
o ดรุณธรรม 6 
o กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
o กุศลกรรมบถ 10  
o สติปัฏฐาน 4 
o มงคล 38 

                     - ประพฤติธรรม    
                     - เว้นจากความชั่ว 
                    -  เว้นจากการดื่ม
น้ าเมา 

2 8 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนนกลางภาค   
ส 1.1 ม.2/1 
ม.2/2 ม.2/3 
ม.2/4 

 1 20 

คะแนนปลายภาค 
ส 1.1 ม.2/5 
ม.2/6 ม.2/7 
ม.2/8 

 1 30 

รวม 8  20 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส22104 สังคมศึกษา 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ส ารวจ สืบค้น มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ลักษณะ
ทางกายภาพ ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่
มีผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์  รวมถึง
แนวทางการจัดการภัยพิบัติ  การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา  
 โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพ้ืนฐาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีส่วนร่วมในการจัดการ ภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  

 
ตัวช้ีวัด 
ส 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
ส 5.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4    
รวม 7  ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส 22104 สังคมศึกษา 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

มโนทัศน์ส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 มาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ในแผนที ่

 

ส 5.1  
   ม.2/2 
 

มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณเ์ปน็องค์ประกอบของแผนที่ท่ี
ท าให้เราทราบต าแหน่ง ระยะทางและทิศทางของสิ่งต่าง ๆ 
ที่ปรากฏบนผิวโลก 

4 10 

2 ทวีปยุโรป ส 5.1  
   ม.2/1 
ส 5.2  
   ม.2/1 
   ม.2/2 
    
 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการสืบค้น 
   ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
    และทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา         
2. ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป 
    ยุโรป และทวีปแอฟริกา มีความสัมพันธ์กับลักษณะ 
    ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการ 
    เปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ 
    วัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

14 10 

3 ทวีปแอฟริกา ส 5.1  
   ม.2/1 
ส 5.2  
   ม.2/1 
   ม.2/2 
    
 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการสืบค้น 
   ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
    และทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา         
2. ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป 
    ยุโรป และทวีปแอฟริกา มีความสัมพันธ์กับลักษณะ 
    ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการ 
    เปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ 
    วัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  

14 10 

4 ภัยพิบัติและ 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 

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

1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
   ส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบที่แตกต่างกัน 
2. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของมนุษย์  
   ขณะเดียวกันกิจกรรมของมนุษย์ก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
   ทางกายภาพ และก่อให้เกิดปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อม 
   ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

8 10 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

มโนทัศน์ส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 3. การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ 
   สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา จะช่วยให้ 
   มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

สอบกลางภาค - 30 
สอบปลายภาค - 20 

รวม 40 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

...................................................................................................................................................... 
ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญ

ของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความ
จริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย  ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อ
การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก   
ความภูมิใจและธ ารงความ เป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2   ม.2/1  ม.2/2   
 ส 4.3  ม.2/3   
รวมทัง้หมด 3 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส22105 ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 
 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 

ส 4.3 ม.2/3 ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีได้แสดงให้
เห็นถึงภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุค
ปัจจุบัน 

4 10 

2 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผล 
ต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย 

ส 4.2 ม.2/1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง มีอิทธิพลส าคัญ
ต่อพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของภูมิภาคเอเชีย 

8 20 

3 แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย ส 4.2 ม.2/2 ทวีปเอเชีย เป็นแหล่ง 
อารยธรรมตะวันออก และ
แหล่งมรดกโลกซึ่งมีอิทธิพล
ส าคัญต่อภูมิภาคเอเชียใน
ปัจจุบัน 

8 20 

 20 50 

กลางภาค - 20 

ปลายภาค - 30 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ส22106 พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ 
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ  สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ   

วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการด ารงตนอย่างเหมาะสมใน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี วิเคราะห์คุณค่าของศาสน
พิธี อธิบายค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา  อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม 
ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ  และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง   โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  วิเคราะห์เหตุผล  และแก้ปัญหา   

เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถ
น าไปปฏิบัติและด าเนินชีวิต  น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 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 
 

รวมทั้งหมด   8  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา ส22106 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญา  สวดมนต์  แผ่เมตตา 

ส 1.1 ม.2/9 
ม.2/10 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วย 
วิธีคิดแบบโยนิโสนสิการ ๒ วธิี คือ  วิธี
คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธี
คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   รู้และเขา้ใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ 
ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ 
   น าวิธีการบริหารจิต  และ เจริญ
ปัญญา ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4 10 

2 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1ม.
2/11 
ส 1.2 ม.2/1 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา   

    การเป็นลูกที่ดีตามหลัก  
 ทิศเบื้องหน้า  ในทิศ ๖ 

4 10 

3 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ส 1.2 ม.2/2  การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
 มรรยาทของผู้เป็นแขก 
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อ 
พระภิกษุ  การยืน  การให้ที่นั่ง   
การเดินสวน   การสนทนา  การรับ
สิ่งของ 
 การแต่งกายไปวัด การแต่งกาย 
ไปงานมงคล  งานอวมงคล 

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ศาสนพิธี ส 1.2 ม.2/3,ม.2/5  การท าบุญตักบาตร 
 การถวายภัตตาหาร 
สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามส าหรับ
พระภิกษุ 
  การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
 การถวายผ้าอาบน้ าฝน 

   การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่อง
ไทยทาน 

 การกรวดน้ า  การทอดกฐิน การ
ทอดผ้าป่า 
 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติ 
ของศาสนาอื่น ๆ 

4 10 

5 วันส าคัญทางศาสนา ส 1.2 ม.2/4 
 

 หลักธรรมเบื้องต้นที่เก่ียวเนื่อง 
ในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา   
วันอาสาฬหบูชา 
 วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม-
สวนะ วันเข้าพรรษา   วันออกพรรษา  
วันเทโวโรหณะ                 

2 10 

คะแนนกลางภาค   
ส 1.1 ม.2/9 
ม.2/10  ม.2/11 

 1 20 

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

 1 30 

รวม 8  20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู ้
วิชาเลือกเสรี ม.2 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
ส 20231 หน้าที่พลเมือง 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2        ภาคเรียนที่ 1   เวลา 60 ช่ัวโมง / ภาคเรียน
จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การ
แต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมี
สติ ความขยัน อดทน หลักการทรงงานในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไรและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้า
หาญทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย
ค านึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกัน
และกัน ไม่แสดงกิริยา 
และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใช้ของส่วนรวมด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจา
ต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
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 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
 4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 5. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรม ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 
โครงสร้างรายวิชา 

ส 20231 หน้าที่พลเมือง 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกติ 
...................................................................................................................................................... 
หน่วย 
ที1่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1. ความเป็นไทย 
ลักษณะที่ดีของคนไทย(มารยาทไทย 
กตัญญูกตเวที เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ) 

10 10 
 
 

2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย(การแต่งกาย ภาษา  ภูมิปัญญา 
ประเพณี 

10 8 

3. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

10 8 

4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

10 8 

5. วินัยในตนเอง 
-ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

10 8 
 
 
 

6. ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 8 8 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 

                                                 รวม 60 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
ส 20232 หน้าที่พลเมือง 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                                      ภาคเรียนที่2 
เวลา 60 ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
**************************************************************************** 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้า
หาญทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรม  ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
 3. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 4. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 
โครงสร้างรายวิชา 

ส 20234 หน้าที่พลเมือง 4          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                             ภาคเรียนที่ 2 
เวลา 60 ชั่วโมง /ภาคเรียน                                จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา ( ช่ัวโมง ) น้ าหนักคะแนน 

1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
การเห็นคุณค่าความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

10 8 
 
 
 

2. การแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

10 8 

3. ความปรองดอง   10 8 
4. การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ

หลากหลาย 
10 8 

5. สมานฉันท์ 10 8 
6. การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 8 10 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 

รวม 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส23101 สังคมศึกษา 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข อธิบายความแตกต่างของ
การกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลัก
สิทธิมนุษยชน วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง และ
เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลกตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้ง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยควบคู่กับการศึกษาวัฒนธรรมสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
และสงบสุข 

วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ระบบสหกรณ์ อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์และอภิปรายนโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีผลต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา อภิปรายบทบาท
ความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศตระหนักถึงความเข้าใจในกลไกราคาทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการก าหนดราคา
สินค้าและบริการ เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับระบบ
สหกรณ์ เพ่ือการด ารงชีพอย่างมีดุลยภาพ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจและ
นโยบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศทีมีผลกระทบท าให้
เกิดปัญหาการว่างงาน เข้าใจถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศท่ีมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการ 
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ส 2.1   ม.3/1,   ม.3/2,   ม.3/3,   ม.3/4,   ม.3/5   
ส 2.2   ม.3/1,   ม.3/2,   ม.3/3,   ม.3/4 
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    
 รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ระบอบการเมืองการ
ปกครองในโลกปัจจุบัน 

ส 2.2  
ม.3/1 

ระบอบการปกครองหลักท่ีใช้อยู่ในโลก
ปัจจุบัน ได้แก่ ระบอบประชาธิปไตย และ
ระบอบเผด็จการ ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
เรื่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมทางการเมือง ปัจจุบันมีแนวโน้มว่า
ประเทศต่าง ๆ  

4 5 

2 วิเคราะห์ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ของประเทศไทย  

ส 2.2  
ม.3/2 
ม.3/4 

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ซึ่งรูปแบบลักษณะ ย่อมมีทั้งความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างกับประเทศอื่น 
ๆ ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็น
การให้อ านาจแก่ประชาชน ซึ่งย่อมมีทั้ง
ปัญหาและส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย ประเด็นส าคัญจึงอยู่ท่ีการ
พัฒนา ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศ
ไทย ด้วยการตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ
อ านาจประชาธิปไตยพร้อมกับการ ยอมรับ
และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อสันติ
สุขในสังคมประชาธิปไตยของประเทศไทย 

4 5 

3 กฎหมายกับชีวิต ส 2.1  
ม.3/1 
ม.3/2 
ส2.2 
ม.3/3 

กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดระเบียบ
และควบคุมสังคมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และน ามาซึ่งความสงบสุขในสังคม 
 
 
 

5 7 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 วัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาไทย  

และวัฒนธรรมสากล 

ส 2.1  
ม.3/3  
 

ในปัจจุบันได้มีการรับวัฒนธรรมสากลมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ต้องรู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
เพ่ือรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามไว้
ตราบชั่วลูกหลาน 

4 6 

5 ร่วมกันสร้างสังคมสันติ
สุข 

ส 2.1 
ม.3/4 
ม.3/5 

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดในสังคมไทย ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมาย 
ดังนั้นประชาชนทุกคนในสังคม จึงควรเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

3 4 

6 กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 
 

ส3.1 
ม.3/1 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทร่วมกับรัฐ จึงท าให้
กลไกราคามีส่วนส าคัญในการก าหนดราคา
สินค้าและบริการในตลาด อย่างไรก็ตามหาก
ราคาสินค้าที่เป็นไปตามกลไกราคาสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่  
ประชาชนในระบบ ภาครัฐก็สามารถมีส่วน
ร่วมในการก าหนดราคาเป็นบางครั้งเพ่ือ
ความเป็นธรรมของคนในสังคม 
 

4 5 

7 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาท้องถิ่นและ
ระบบสหกรณ์ 

ส 3.1  
ม.3/2,ม3/3 
 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
รวมถึงการน าไปใช้ 
ในระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คน
ในท้องถิ่น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

5 6 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มฐ/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

8 รัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ และนโยบาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล 

ส 3.2  
ม.3/1 
ม.3/2 

รัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ในระบบเศรษฐกิจ คือ 
ด าเนินการสนองนโยบายและดูแลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง รวมถึง
ผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่ส าคัญ ๆ 
และมีการเก็บภาษีเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3 4 

9 ปัญหาเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ 

ส 3.2  
ม.3/4 
ม.3/5 

ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ท าให้เกิดการผันผวนทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบ
กิจการจ านวนมาก 
ปิดตัวลง มีผลกระทบให้เกิดการเลิกจ้าง
แรงงาน และเกิดปัญหาการว่างงานในสังคม 

3 4 

10 การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและการกีดกัน
ทางการค้าระหว่าง
ประเทศ 

ส 3.2  
ม.3/3 
ม.3/6 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศล้วนมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศดีขึ้น และเกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 

3 4 

    38 50 

คะแนนกลางภาค   

ส2.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 
ม.3/4 
ม.3/5 
ส2.2 
ม.3/1 
ม.3/2  

 1 20 
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ม.3/3 
ม.3/4 

คะแนนปลายภาค 

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 

 1 30 

รวม 18  40 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1      เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความม่ันคง
ของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆเหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย พัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัด
ปัญหาความขัดแย้ง 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ท้องถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข  

 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2   
 ส 4.2 ม.2/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา ส23102 ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 วิธีการทางประวัติ-ศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติ-
ศาสตร์ 

ส 4.1 ม.3/1  
ม.3/2     
         

การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเหตุการณ์ส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผลจะท าให้เหตุการณ์นั้นๆ 
มีความน่าเชื่อถือ 

3 20 

2 พัฒนาการทางประวัติ-ศาสตร์
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ส 4.3 ม.3/1 
ม. 3/2     
 

พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นในด้าน
ต่างๆ นั้น มีปัจจัยส าคัญท่ี
ส่งผลต่อความม่ันคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทย 
ท าให้ราชธานีมีความมั่นคง
และเจริญรุ่งเรือง และส่งผล
ความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองมาจนถึง
ปัจจุบัน 

7 20 

3 พัฒนาการทางประวัติ-ศาสตร์
ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูป
ประเทศ 

ส 4.3 ม.3/1 
ม.3/2ม.3/3 

พัฒนาการของไทยในสมัย
ปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่างๆ ท าให้ราชธานี
มีความม่ันคงและ
เจริญรุ่งเรือง และส่งผล
ความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

5 5 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ไทยสมัยประชาธิปไตย 

ส 4.3 ม.3/1 
ม.3/2 

พัฒนาการของไทยในสมัย
ประชาธิปไตยในด้านต่างๆ 
ท าให้ราชธานีมีความมั่นคง 
และเจริญรุ่งเรือง และส่งผล
ต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน 

5 5 

 20 50 
กลางภาค - 20 
ปลายภาค - 30 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ส23103 พุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ กับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ  การพัฒนาอย่างยั่งยืนสังฆคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด  

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลกประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามท่ีก าหนดการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการพัฒนา เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการท างาน และการมีครอบครัว 

เพ่ือให้เกิดคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวธิีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่อย่าง
พอเพียง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส .1.1 ม.1/ ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส23103 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.3/1 
ม.3/2 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และการ
นับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารย
ธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก 

4 10 

2 ความส าคัญขอ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.3/3 
ม.3/4 

สัมมนาพระพุทธศาสนา 
กับปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (ที่สอดคล้อง 
กับหลักธรรมในสาระการ 
เรียนรู้ ข้อ 6 )ศึกษาพุทธ 
ประวัติจากพระพุทธรูป 
ปาง ต่าง ๆ  เช่น ปาง 
มารวิชัยปางปฐมเทศนา 
ปางลีลาปางประจ าวันเกิด 
สรุปและวิเคราะห์พุทธ 
ประวัติปฐมเทศนา 
โอวาทปาฏิโมกข์ 

4 10 

3  
 

ส 1.1 ม.3/5 พระอัญญาโกณฑัญญะพระ 
มหาปชาบดีเถรีพระเขมา 
เถรีพระเจ้าปเสนทิโกศล 
นันทิวิสาลชาดก 
สุวัณณหังสชาดก 

2 5 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.3/6 พระรัตนตรัยสังฆคุณ 9 
อริยสัจ 4ทุกข์ (ธรรมที่ควร
รู้)ขันธ์ 5ไตรลักษณ์สมุทัย 
(ธรรมที่ควรละ)หลักกรรม 
วัฏฏะ 3ปปัญจธรรม 3 
(ตัณหา  มานะ ทิฎฐิ)นิโรธ 
(ธรรมที่ควรบรรลุ)อัตถะ 3 

4 10 

5 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม   ส 1.1 ม.3/7 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบ  โยนิโสมนสิการ   
2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย 

4 10 

6 คุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการ
เรียนรู้ 

ส 1.1 ม.3/8 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบ โยนิโสมนสิการ  2 วิธี 
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 

2 5 

คะแนนกลางภาค   
ส 1.1 ม.3/1 
ม.3/2  
ม.3/3ม.3/4 

 - 20 

คะแนนปลายภาค 
ส 1.1 ม3/5 
ม.3/6 ม3/7 
ม.3/8 

 - 30 

รวม 8  20 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส23104 สังคมศึกษา 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส ารวจและ
อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผล
ต่อประเทศไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมี
จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 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  
 รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส23104 สังคมศึกษา 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

 

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1  

  ม.3/1 
 
  

   การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ             
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้นั้น จะต้องรู้จักเลือกใช้              
ให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล และ
สามารถใช้เครื่องมือ และสามารถใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย 

ผสมกัน 

5 10 

 

2 ภูมิศาสตร์ทวีป อเมริกาเหนือ (1) ส 5.1   

  ม.3/1 
  ม.3/2 
ส 5.2  

  ม.3/1  

  ม.3/2 

   ท าเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศของ             
ทวีปอเมริกาเหนือมีความสัมพันธ์กับ
ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ และมีผล
ต่อเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 

9 10 

3 ภูมิศาสตร์ทวีป อเมริกาเหนือ (2) ส 5.1   

  ม.3/1 
  ม.3/2 
ส 5.2  
  ม.3/1  
  ม.3/2 
  ม.3/4 

การเปลี่ยนแปลงของประชากร 
สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม      
มีผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของทวีป 

อเมริกาเหนือ และส่งผลกระทบต่อมนุษย์
ทั่วโลก ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังใน
ระดับประเทศและ   ในภาคเอกชน   

8 10 

 



81 

 

                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ภูมิศาสตร์ทวีป อเมริกาใต้ (1) ส 5.1   

  ม.3/1 
  ม.3/2 
ส 5.2  

  ม.3/1 

  ม.3/2 

ลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อ 
ลักษณะทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ของประชากร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาใต้ 

9 10 

5 ภูมิศาสตร์ทวีป อเมริกาใต้ (2) ส 5.1   

  ม.3/1 
  ม.3/2 
ส 5.2  
  ม.3/1  
  ม.3/2 
  ม.3/4 

การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ          
ทางสังคมก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ข้ึนใน
ทวีปอเมริกาใต้ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การ
ด าเนินชีวิตของประชากรในทวีปรวมถึง
ประเทศไทย จึงต้องร่วมมือ      เพ่ือหา
แนวทางป้องกันแก้ไขและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 10 

คะแนนกลางภาค   

ส 5.1  
  ม.1/1 
  ม.1/2 
ส 5.2  
  ม.1/1 
  ม.1/2    

  20 

คะแนนปลายภาค 

ส 5.1 
  ม.1/3 
ส 5.2 
  ม.1/3 
  ม.1/4 

  30 

รวม 6  40 100 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความม่ันคง
ของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายาม
ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ท้องถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข  
รหัสตัวช้ีวัด 
  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 
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส23105 ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การสร้างสรรค์ภูมิ-ปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร ์

ส 4.3 ม.3/1 
ม.3/2ม.3/3 
ม.3/4 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์มี 
อิทธิพลต่อการพัฒนาชาติ 
ไทย ท าให้คนไทยเกิดความ 
ภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า และ 
ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 

6 20 

2 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.3/1 
ม.3/2 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก นอกจากนั้นอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตกยังมีผลส าคัญ
ต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

6 20 

3 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20  
ถึงปัจจุบัน 

ส 4.2 ม.3/1 
ม.3/2 
 

โลกในศตวรรษท่ี 20 มนุษย์มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน แต่ก็มีความ
ขัดแย้งกันมากขึ้น ท าให้มนุษย์หา
หนทางร่วมมือขจัดความขัดแย้ง 
โดยการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือ
ต่างๆ ขึ้น เพื่อให้มนุษย์ทุกคนบน
โลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

6 10 

 18 50 
กลางภาค 1 20 
ปลายภาค 1 30 

รวม 20 100 
 
 

 



84 

 

                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา  
ส23106 พุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาการแผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนใน
ศาสนาอื่นๆหน้าที่และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้องและการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามท่ีก าหนดหน้าที่ของศาสนิกชน 
ที่ดีในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้องการน าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 
 เพ่ือให้เกิด ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ศาสนิกชนที่ดี 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 1.1 ม.1/9 ม.1/10 
ส 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

โครงสร้างรายวิชา ส23106 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การบริหารจิตและเจริญปัญญา ส 1.1 ม.3/9 สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตารู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน
เน้นอานาปานสติน าวิธีการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

2 8 

2 วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิก
ชนศาสนาอื่น 

ส 1.1  
ม.3/10 

วิถีการด าเนินชีวิตของศา
สนิกชนศาสนาอ่ืนๆ 

2 8 

3 หน้าที่และบทบาทของสาวก ส 1.2 ม3./1 
ม.3/2 

หน้าที่ของพระภิกษุในการ
ปฏิบัติ ตามหลักพระธรรม
วินัย และจริยวัตรอย่าง
เหมาะสมการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุในงาน ศาสนพิธีที่
บ้าน การสนทนา การแต่ง
กาย มรรยาทการพูดกับ
พระภิกษุตามฐานะ 
การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลัก
ทิศเบื้องขวา ในทิศ 6 ของ
พระพุทธศาสนา 

4 10 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชน
ที่ด ี
 

ส 1.2 ม.3/3 
ม.3/4 

การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธ
ตามพุทธปณิธาน 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตรพิธีท าบุญ 
งานมงคล งานอวมงคล 
การนิมนต์พระภิกษุ การ
เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและ
เครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาด
อาสนะ  การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน ข้อ
ปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การ
ถวายข้าวพระพุทธ การ
ถวายไทยธรรมการกรวดน้ า 

4 8 

5 วันส าคัญทางศาสนา ส 1.2 ม.3/5 ประวัติวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย  วันวิสาขบูชา  (วัน
ส าคัญสากล)วันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญหลัก
ปฏิบัติตน :  การฟังพระ
ธรรมเทศนา  การแต่งกาย
ในกาประกอบ ศาสนพิธีที่
วัด การงดเว้นอบายมุข   
การประพฤติปฏิบัติในวัน
ธรรมสวนะและเทศกาลส าคญั 

4 8 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 

ส 1.2 ม.3/6 
ม.3/7 

การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะขั้นเตรียมการขั้นพิธีการ
การศึกษาเรียนรู้เรื่อง
องค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา  น าไป
ปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาสการศึกษาการ
รวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธการปลูกจิตส านึก
ในด้านการบ ารุงรักษาวัด
และพุทธสถานให้เกิด
ประโยชน์ 

4 8 

คะแนนกลางภาค   

ส 1.1 ม.3/9 
ม.3/10  
ส1.2 ม.3/1 
ม.3/2 

 - 20 

คะแนนปลายภาค 

ส 1.2 ม.3/3 
ม.3/4  
ม.3/5 
ม.3/6 
ม.3/7 

 - 30 

รวม 9  20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 
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                                                          หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส23231 หน้าที่พลเมือง 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน    1.5 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 
มีส่วนร่วม  แนะน าผู้ อ่ืนให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก น าผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการ
เสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แกปัญหาที่จุดเล็ก 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรม
ของห้องเรียนและ โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็ นคุณ ค่าของการอยู ร่วมกัน ในภู มิภ าคเอเชี ยอย่ างสันติและพ่ึ งพาซึ่ งกันและกัน 
ท่ามกลาง  ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยูร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพ
ซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและ
เสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการ แกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
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 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีส่วนร่วม  แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 
๔. เป็นแบบอย่าง  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล  เพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
๘. เห็นคุณค่าของการอยูร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู  
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        โครงสร้างรายวิชา หน้าที่พลเมือง3  (ส23231) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 มารยาทไทย  
- การแสดงความเคารพ 

ข้อที่1 -มีส่วนร่วม  แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยก
ย่องผู้มีมารยาทไทย 

6 6 
 
 

2 มารยาทไทย 
- การสนทนา 

ข้อที่1 -มีส่วนร่วม  แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยก
ย่องผู้มีมารยาทไทย 

6 6 

3 มารยาทไทย 
- การแต่งกาย 

ข้อที่1 -มีส่วนร่วม  แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยก
ย่องผู้มีมารยาทไทย 

6 6 

4 มารยาทไทย 
- การมีสัมมาคารวะ 

ข้อที่1 -มีส่วนร่วม  แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยก
ย่องผู้มีมารยาทไทย 

 6 

5 การร่วมอนุรักษ์มารยาท
ไทย 
   -ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม 

ข้อที่2 -แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละ 
 

6 6 

6 เห็นคุณค่า รู้รักษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
และ ภูมิปัญญาไทย 

ข้อที่3 -เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และ
ประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 

6 6 
 
 
 
 

7 ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

ข้อที่3 -เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และ
ประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

6 7 
 
 
 

8 ภูมิปัญญาไทย ข้อที่3 -เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และ
ประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

6 7 
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 สอบกลางภาค   1 20 
 สอบปลายภาค   1 30 
 รวม   60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส23232 หน้าที่พลเมือง 4       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน    1.5 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 
 มีส่วนร่วม  แนะน าผู้ อ่ืนให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก น าผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ย วกับ
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการ
เสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แกปัญหาที่จุดเล็ก 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรม
ของห้องเรียนและ โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็ นคุณ ค่าของการอยู ร่วมกัน ในภู มิภ าคเอเชี ยอย่ างสันติและพ่ึ งพาซึ่ งกันและกัน 
ท่ามกลาง  ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยูร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพ
ซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและ
เสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู สาว ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  ใฝ่หาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการ แกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
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 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีส่วนร่วม  แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 
๔. เป็นแบบอย่าง  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล  เพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
๘. เห็นคุณค่าของการอยูร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 -เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ความรักชาติ 

ข้อที่4 -เป็นแบบอย่าง  และมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

8 7 

2 -เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- การยึดมั่นในศาสนา 

ข้อที่4 -เป็นแบบอย่าง  และมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

8 7 

3 -เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ข้อที่4 -เป็นแบบอย่าง  และมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

8 7 

4 -ประยุกต์ และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  มีเหตุผล 
-  รอบคอบ 

ข้อที่5 -ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

8 7 
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        โครงสร้างรายวิชา หน้าที่พลเมือง4  (ส23232) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชัว่โมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

5 -หลักการทรงงาน 
   - การใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ 
   - การปลูกป่าในใจคน 

ข้อที่5 -ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

8 7 

6 -ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 
    -มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของสังคม 

ข้อที่6,7 -ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
-มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบ
การท าหน้าที่ของบุคคล  เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ 

9 7 

7 -ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 
    - การตัดสินใจโดยใช้
เหตุผล 

ข้อที่8,9,10 -เห็นคุณค่าของการอยูร่วมกันในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน 
- มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

9 8 

 กลางภาค   1 20 

 ปลายภาค   1 30 
 รวม   60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส23234 ประวัติศาสตร์ใน1       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน    1.5 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาความส าคัญเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถานโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์การ
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดย
ระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของ
ชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง บอกสถานที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ระบุสิ่งที่ตนรัก
และภาคภูมิใจในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
เพ่ืออธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

การแสดงถึงมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มี
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏ  ิบัติตนตามหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ และตระหนักและปฏิบัติตนเป็นเป็นศาสนิกชนที่ดีและ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อย่างง่ายๆ 
 2.อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
 3.สามารถแสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 4.แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
 5.มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
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        โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น1  (ส23234) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ผ่านแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

อธิบายความส าคัญ
ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
อย่างง่ายๆ 

สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น ที่
มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา พัฒนาการของ
สถานที่ บุคคล ฯลฯ ให้
เห็นเป็นการเฉพาะ และ
สามารถสืบค้นได้ เช่น 
โรงเรียน วัด มัสยิด โบสถ์ 
อนุสาวรีย์ ตลาด ย่าน
การค้า แหล่งชุมชนโบราณ 
ป้ายจารึก พิพิธภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น การประกอบ
อาชีพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ หรือ
อาจหมายถึง ปราชญ์ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 10 

2 วัดและพระสงฆ์ส าคัญที่เป็น
ที่เคารพนับถือ 

-อธิบายความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในศาสนสถานและ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 
-แสดงออกถึง
มารยาทไทยได้
เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 

ชุมชนทุกแห่งของไทยมีวัด
เป็นศูนย์กลาง บางแห่งวัด
และโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่
บริเวณเดียวกันหรือในบาง
แห่ง วัดมีบทบาทเป็นผู้
อุปถัมภ์การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ดังนั้น วัดจึง
เป็นสถานที่ส าคัญของขุม
ชน ในมิติเป็นแหล่งให้

14 10 
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-มีมารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี 
 

ความรู้ เป็นพื้นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ และเป็นที่รักษาไว้ซึ่ง
ความภาคภูมิใจของท้องถิ่น 

3 โบราณสถาน -อธิบายความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในศาสนสถานและ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 
-แสดงออกถึง
มารยาทไทยได้
เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 
-มีมารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี 

สถานที่ อาคาร หรือ
สิ่งก่อสร้าง ที่มีคุณค่าใน
ด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม วิชาการ 
สังคม หรือชาติพันธุ์วิทยา 
ซึ่งมีความส าคัญผูกพันเป็น
พิเศษต่อชุมชนหรือท้องถิ่น
ใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ 

10 10 

4 โบราณวัตถ ุ -อธิบายความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในศาสนสถานและ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 
-แสดงออกถึง
มารยาทไทยได้
เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 
-มีมารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี 

วัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ที่เกิดจากการ
ประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน หรือ
เกิดจากการดัดแปลงจาก
วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ตามภูมิปัญญา ความรู้ของ
กลุ่มคนในยุคสมัยต่างๆ 
หรืออาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ มีการใช้
ประโยชน์เพื่อการด ารงชีวิต 
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทุกมิติ 
บ่งบอกถึงพัฒนาการและ
ความเจริญการได้รับ
อิทธิพลทางอารยธรรม 
ความเสื่อมถอยล่มสลาย
ของผู้คนและชุมชนนั้นๆ 

10 10 
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5 เมืองเก่าและชุมชนโบราณ สามารถแสดงล าดับ
เหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชน
โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

เมืองเก่าและชุมชนโบราณ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใกล้ตัวมี
ความส าคัญ ควรค่าแก่การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเป็นพื้นที่
สะท้อนให้เห็นถึง
พัฒนาการของกลุ่มคนใน
พ้ืนที่ มีความเป็นพลวัต 
ปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
เกิดความรุ่งเรืองเสื่อมถอย
ของความเป็นชุมชนตาม
กาลเวลา 

10 10 

คะแนนกลางภาค     1 20 
คะแนนปลายภาค   1 30 
รวม   20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส23235 ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น2       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน    1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถานโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์การ
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดย
ระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของ
ชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง บอกสถานที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ระบุสิ่งที่ตนรัก
และภาคภูมิใจในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
เพ่ืออธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

การแสดงถึงมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มี
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏ  ิบัติตนตามหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ และตระหนักและปฏิบัติตนเป็นเป็นศาสนิกชนที่ดีและ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของประวัติศาสตร์โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 2.อธิบายความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 3.บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
 4.ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น2 (ส23235)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 บุคคลส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

แสดงล าดับ
เหตุการณ์ส าคัญของ
ประวัติศาสตร์โดย
ระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

บุคคลที่สร้างสมคุณงาม
ความดี ก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
ขุมชน สังคม 
ประเทศชาติ อาจเป็นผู้ที่
มีวีรกรรมอันพึงเคารพ
ยกย่อง พลีชีพเพ่ือ
ปกป้องรักษาผืนแผ่นดิน
ไทย หรืออาจเป็นผู้ที่
อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถเพ่ือ
สร้างความเจริญงอกงาม 
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ศิลปวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี ฯลฯ ให้แก่
ส่วนรวม โดยที่ผลงาน
นั้นอาจได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือใน
ระดับท้องถิ่น และบุคคล
นั้นอาจจะมีชีวิตอยู่
หรือไม่ก็ได้ 

15 10 
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2 ภูมิปัญญาไทย -อธิบายความหมาย
และความส าคัญของ
สัญลักษณ์ของชาติ
ไทยและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 
-บอกสถานที่ส าคัญ
ซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 
-ระบุสิ่งที่ตนรักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

องค์ความรู้ ทักษะ 
เทคนิค หรือแบบ
แผนการด าเนินชีวิตของผู้
ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ที่
ช่วยแก้ไขปัญหาหรือ
อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนในท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นถูกเผยแพร่
สืบทอดเฉพาะในท้องถิ่น
นั้น จึงมีอัตลักษณ์หรือ
ความแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละ
พ้ืนที่ เพราะในแต่ละ
ท้องถิ่น มีสภาพแวดล้อม 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
สภาพสังคมท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลให้มีปัญหาและ
วิธีการจัดการกับปัญหาที่
แตกต่างกัน  

15 20 

3 ประเพณี พิธีกรร ความเชื่อ อธิบายความหมาย
และความส าคัญของ
สัญลักษณ์ของชาติ
ไทยและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

มนุษย์ซึ่งความคิด ความ
เชื่อ ที่แตกต่างกัน อยู่
ร่วมกันในสังคมนั้น อาจ
เกิดปัญหาความขัดแย่ง 
ความเห็นต่าง ก่อให้เกิด
ความวุ่นวายไม่เกิดความ
เจริญ เพ่ือให้เกิดความ
สงบสุขผาสุกแก่สังคม 
เป็นสังคมที่สามัคคี 
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน เคารพ
นับถือกันและกัน กลุ่มคน

14 10 
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ที่อยู่รวมกันเป็นสังคม จึง
ต้องก าหนด กฎ กติกา 
ในการอยู่ร่วมกัน โดย
อาจก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
เช่น เอกสารตัวบท
กฎหมาย หรือเป็นเพียง
รูปแบบการกระท า แนว
ทางการปฏิบัติของผู้คน
ในสังคมท ี่นิยมยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็น
บรรทัดฐานในการด าเนิน
ชีวิต แนวทางการปฏิบัติ
ที่คนในสังคมให้การ
ยึดถือร่วมกันนี้ เรียกว่า 
ประเพณี 

4 สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีประวัติศาสตร์ 

-อธิบายความหมาย
และความส าคัญของ
สัญลักษณ์ของชาติ
ไทยและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 
-บอกสถานที่ส าคัญ
ซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 
-ระบุสิ่งที่ตนรักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

การศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ น้องจาก
เป็นตัวช่วย บ่งบอกว่า
เคยเกิดเหตุการณ์ใด ที่
สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติแห่งนั้น ให้
ข้อมูลบรรยายสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ 
สภาพแวดล้อม รวมถึง 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ความเชื่อ ภูมิปัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมของ
ผู้คนยุคสมัยนั้น เป็น
หลักฐานส าคัญท่ีช่วยให้
เข้าใจเรื่องราวทาง

14 10 
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ประวัติศาสตร์ ที่เกิดข้ึน
ในสถานที่ ท้องถิน่ อย่าง
ชัดเจน ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 


