
1 

 

                                                                                                                                                                                                               
หลักสตูรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 
 

ความน า 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความ 
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความเมตตาและมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการจัดหลักสูตรว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม 
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตันเองกับปริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้ก าหนดสะระต่างๆ ดังนี้ 
 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 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
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดจัดการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพและด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติใน
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยต้องสร้างความม่ันใจต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชนว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามก าหนดไว้ในหลักสูตร  เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าวโรงเรียนจึง
ต้องออกแบบหลักสูตรให้คลอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานอันเป็นความ
คาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกจากนั้นหลักสูตรโรงเรียนยังต้อง
สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการของชุมชน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเกิดความรักความผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอน  มีบทบาท
ในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส. 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
 มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ   
อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก 
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
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สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล

ต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                       

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรคว์ิถีการด าเนินชวีิต มจีิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
คุณภาพผู้เรียน 
 นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนทุ่ง
ทรายวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีคุณภาพดังนี้ 
 1.  ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 2.  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ 
 3.  ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึด
มั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4. ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม 
มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่น
และประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 
            5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้น าตนเองได้ และ 
สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้จัดโครงสร้างเวลาเรียนโดยใช้กรอบของ
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

การจัดโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในรายวิชาเพ่ิมเติม ทางโรงเรียน 
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และชุมชนก่อน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ที่จะเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
ให้ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ 
ชุมชน จะเห็นได้จาก รายวิชาเพ่ิมเติมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนได้จัดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2565-2567 
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจัดหลักสูตรทั้งหมด 4 แผนการเรียน คือ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
จ านวน 2 ห้องเรียน แผนศิลป์-ภาษา จ านวน 2 ห้องเรียน แผนศิลป์-สังคม จ านวน 1 หอ้งเรียน และ
แผนศิลป์-อาชีพ  จ านวน 1 หอ้งเรียน  โดยได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นตามแผนการเรียน เพื่อให้
นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และตามความถนัดของนักเรียน ดังโครงสร้างเวลาเรียน
ดังต่อไปนี้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 (3นก.) 
 

320 (8 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 (6นก.) 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS) 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละ 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ช่ัวโมง 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชัว่โมง 
 

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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หลักสตูรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2 นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม     
ฟิสิกส์   120 (3นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 400 (10 นก.) 
เคมี  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
ชีววิทยา  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 360 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 20 (0.5 นก) 80 (2 นก) - 100 (2.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ (จีน) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1นก) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2นก) 240 (6 นก.) 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 820 (20.5 นก.) 840 (21 นก.) 680 (17 นก.) 2,340 (58.5 นก.) 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 1,520 1,320 4,340 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2      = =565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวชิา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และ
ออกแบบ 1 

20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมวิชาพ้ืนฐาน 280/7.0 รวมวิชาพ้ืนฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค31205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1  80/2.0 ค31205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 80/2.0 
ว31201 ฟิสิกส์ 1  60/1.5 ว31202 ฟิสิกส์ 2 60/1.5 
ว31221 เคมี 1 60/1.5 ว31222 เคมี 2 60/1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1 60/1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 60/1.5 
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 40/1.0 ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

2 
40/1.0 

  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 40/1.0 
จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 20/0.5 จ31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 20/0.5 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2 การสื่อสารและการ
น าเสนอ (Communication  and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 400/10 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 420/10.5 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ   
 สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
  - I30903 IS3 การน าความรู้  
    ไปใช้บริการสังคม (Social      
    Service Activity)  

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 735 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 765 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3 40/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ   

             และออกแบบ 2  
20/0.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 20/0.5 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2 20/0.5 
ส32103 พุทธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พุทธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ค32205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 80/2.0 ค32206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 80/2.0 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 80/2.0 ว32202  ฟิสิกส์ 4 80/2.0 
ว32221 เคมี 3 60/1.5 ว32222 เคมี 4 60/1.5 
ว32241 ชีววิทยา 3 60/1.5 ว32242 ชีววิทยา 4 60/1.5 
ว32261 โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 40/1.0 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 40/1.0 
จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 20/0.5 จ32202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 20/0.5 
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ช่ัวโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พุทธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พุทธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ค33205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 80/2.0 ค33206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6  80/2.0 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 60/1.5 ว33202 ฟิสิกส์ 6 60/1.5 
ว33221 เคมี 5 60/1.5 ว33222 เคมี 6 40/1.0 
ว33241 ชีววิทยา 5 60/1.5 ว33242 ชีววิทยา 6 40/1.0 
ว33261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 6 40/1.0 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 40/1.0 
จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 20/0.5 จ33202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 20/0.5 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม     
ภาษาไทย 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 480 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 100 ( 2.5 นก.) 160 ( 4 นก.) 40 ( 1 นก.) 300 (7.5 นก.) 
พลศึกษา 40 (1 นก.) 40 ( 1 นก.) 80 ( 2 นก.) 160 (4 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 240 (6 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 720 (18นก.) 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 700 (17.5 นก.) 680 (17 นก.) 600 (15 นก.) 1,980 (49.5 นก.) 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,360 1,240 3,980 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน ศิลป-์ภาษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31203 วรรณคดีมรดก 80/2.0 ท31202 การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 80/2.0 
อ31201 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น1 40/1.0 อ31202 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น2 40/1.0 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 40/1.0 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 40/1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิต ิ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก  40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเล่ย์บอล 20/0.5 
จ31203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 1 40/1.0 จ31204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 2 40/1.0 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน ศิลป-์ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
- I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้   
  บริการสังคม(Social Service    
  Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 675 ชัว่โมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 705 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน ศิลป-์ภาษา 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 20/0.5 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2 20/0.5 
ส32103 พุทธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พุทธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32203 คีตวรรณกรรม 80/2.0 ท32204 ประวัติวรรณคด ี 80/2.0 
อ32201 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น 3 40/1.0 อ32202 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น 4 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 40/1.0 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 40/1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร4 40/1.0 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตระกร้อ 20/0.5 
จ32203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3 40/1.0 จ32204 ภาษาและวัฒนธรรม 4 40/1.0 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน ศิลป-์ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง 



21 

 

  
                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน ศิลป-์ภาษา 

 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พุทธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พุทธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33201 หลักภาษาไทย 80/2.0 ท33203 การแต่งค าประพันธ์ 80/2.0 
อ33201 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น 5 40/1.0 อ33202 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น 6 40/1.0 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 40/1.0 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  5 40/1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 6 40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์  40/1.0 
จ33203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 5 40/1.0 จ33204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 6 40/1.0 
พ33201 แฮนด์บอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33204 กรีฑา 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน ศิลป-์ภาษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป-์สังคม 

 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ปี 

ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม     
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 100 (2.5นก.) 160 (4 นก.) 40 (1 นก.) 340 (7.5 นก.) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
สังคมศึกษา 
 

360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 440 (11 นก.) 1160 (29 นก.) 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 660 (15นก.) 640 (16นก.) 640 (16นก.) 1,940 (48.5 นก.) 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-สังคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,340 1,320 1,280 3,940 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป-์สังคม 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ  

             และออกแบบ 1 
20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค31203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  40/1.0 ค31204 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 40/1.0 
ส31241 นิติศาสตร์เบื้องต้น 1 80/2.0 ส31242 นิติศาสตร์เบื้องต้น 2 80/2.0 
ส31243 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1 60/1.5 ส31244 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 2 60/1.5 
ส31245 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 40/1.0 ส31246 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ  40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and knowledge 
Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2  
การสื่อสารและการน าเสนอ  
(Communication and Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 - I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้    
   บริการสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 655 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 685 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป-์สังคม 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3 40/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 20/0.5 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2 20/0.5 
ส32103 พุทธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พุทธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค32203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 40/1.0 ค32204 คณิตศาสตร์ทั่วไป 4 40/1.0 
ส32241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส32242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส32243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส32244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส32245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส32246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ว32282  การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 40/1.0 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตะกร้อ 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 แผนการเรียน ศิลป-์สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป-์สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พุทธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พุทธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 5 40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทั่วไป  6 40/1.0 
ส33241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส33242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส33243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส33244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส33245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส33246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ส33239 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1 40/1.0  ส33240 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 2  40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์  40/1.0 
พ33201แฮนด์บอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33203 ฟุตบอล 20/0.5 พ33204 กรีฑา 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 300/7.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป-์สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ปี 

ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม     
คณิตศาสตร์  80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 100 (2.5นก.) 160 (4นก.) 40 (1นก.) 300 (7.5 นก.) 
การงานอาชีพ 400 (10นก) 400 (10นก) 320 (8นก) 1120 (28นก) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 780 (19.5 นก.) 760 (19 นก.) 600 (15 นก.) 2,140 (53.5 นก.) 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,460 1,440 1,240 4,140 ชั่วโมง 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป-์อาชีพ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค31203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 40/1.0  ค31204 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 40/1.0 
  ว31281 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
ง31271 งานก่อสร้าง 1  80/2.0 ง31272 งานก่อสร้าง 2  80/2.0 
ง31281 งานธุรกิจ 1 40/1.0 ง31282 งานธุรกิจ 2 40/1.0 
ง31268 เศรษฐกิจพอเพียง 1 40/1.0 ง31270 เศรษฐกิจพอเพียง 2 40/1.0 
ง31262 ขนมไทย 1 40/1.0 ง31266 ขนมไทย 2 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
ศ31201 วาดเส้น1(วิชาเลือกเสรี )  

40/1.0 
ศ31202 วาดเส้น 2 (เลือกเสรี)  

40/1.0 ศ31203 ขับร้องเพลงไทย-สากล (วิชาเลือกเสรี ) ศ31205 ดนตรีไทย (เลือกเสรี ) 
ศ31204 ดนตรีสากล1 (วิชาเลือกเสรี) ศ31206 ดนตรีสากล 2 (เลือกเสรี ) 
I30201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 
(Research and knowledge Formation) 

40/1.0 I30202 IS 2 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and 

40/1.0 
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Presentation) 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/19.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 400/10 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 - I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้    
   บริการสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 715 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 745 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3 40/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ  และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 20/0.5 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2 20/0.5 
ส32103 พุทธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พุทธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค32203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 40/1.0 ค32204  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4 40/1.0 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 40/1.0 
ง32271 งานไม้ 1 80/2.0 ง32272 งานไม้ 2 80/2.0 
ง32285 งานบัญชีเบื้องต้น 1 40/1.0 ง32286 งานบัญชีเบื้องต้น 2 40/1.0 
ง322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 
ง32264 อาหารจานเดียว 1 40/1.0 ง32269 อาหารจานเดียว 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 ตะกร้อ 20/0.5 
ศ32201 ศิลปะประดิษฐ์   

40/1.0 
ศ32202  ภาพการ์ตูนประกอบเรื่อง  

40/1.0 ศ32203การขับร้องเพลงไทย–สากล 1 ศ32204 การขับร้องเพลงไทย–สากล 2 
ศ32205 ปฏิบัติดนตรีสากล 1  ศ32206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พุทธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พุทธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 5  40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทั่วไป 6   40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์  40/1.0 
ง33271 งานเชื่อม 1 80/2.0 ง33272 งานเชื่อม 2 80/2.0 
ง33281 งานบัญชี 1 40/1.0 ง33282 งานบัญชี 2 40/1.0 
ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 
ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 
พ33201 แฮนด์บอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33204 กรีฑา 20/0.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 
ศ33201 การวาดภาพด้วยสีน้ า 1  ศ33205 การวาดภาพด้วยสีน้ า 2  
ศ33202 การขับร้องเพลงไทย-สากล 3  ศ33206 การขับร้องเพลงไทย-สากล 4  
ศ33203 ปฏิบัติดนตรีสากล 3  ศ33207 ปฏิบัติดนตรีสากล 4  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาพื้นฐาน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ส31101 สังคมศึกษา 1   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส31103 พระพุทธศาสนา 1   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส31104 สังคมศึกษา 2   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส31106 พระพุทธศาสนา 2   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ส32101 สังคมศึกษา 3   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส32103 พระพุทธศาสนา 3   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส32104 สังคมศึกษา 4   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส32106 พระพุทธศาสนา 4   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ส33101 สังคมศึกษา 5   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 ส33102 พระพุทธศาสนา 5    จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกติ   
 ส33103 สังคมศึกษา 6   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต  
 ส33104 พระพุทธศาสนา 6   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   
       ส31235 ต้านทุจริต1   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
  ส31236 ต้านทุจริต 2   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
  ส31241 นิติศาสตร์เบื้องต้น1   จ านวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
  ส31242 นิติศาสตร์เบื้องต้น2   จ านวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
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  ส31243 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
  ส31244 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 2   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
  ส31245 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
  ส31246 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   
      ภาคเรียนที่ 1 ส32237 ต้านทุจริต3    จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 ส32238 ต้านทุจริต4   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   
 ภาคเรียนที่ 1 ส33239 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 ส33240 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 2 จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส 31101 วิชาสังคมศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต
...................................................................................................................................................... 
                ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความส าคัญของระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันผลเสีย
ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสียของตลาดประเภทต่าง 
การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทานการก าหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย การ
ก าหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทยบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัวการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบันวิวัฒนาการของสหกรณ์ใน
ประเทศไทยความหมายความส าคัญ และหลักการของระบบสหกรณ์ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์
ในประเทศไทยความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน 

โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้ กระบวนการกลุ่มของอภิปรายการแสดงความคิดเห็น
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียน มีความสามารถ 

ในการคิดเสนอ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 3.1    ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด 4  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา ส 31101 สังคมศึกษา 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ส 3.1  ม.4-6/1      
 

 การก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมนั้นผู้ที่เก่ียวข้อง
จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เพ่ือจะได้น าไปเป็น
แนวทางในการตัดสินใจในการผลิตและ
บริโภคให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

2 5 

2 ระบบเศรษฐกิจ 

ในโลกปัจจุบัน 

 

ส 3.1  ม.4-6/1  

           

 

ระบบเศรษฐกิจของโลกในโลกยุคปัจจุบันมี

ผลต่อการก าหนดราคาและค่าจ้าง โดย

รัฐบาลมีบทบาทในการแทรกแซงราคาและ

ควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรร

ในทางเศรษฐกิจ 

5 15 

3 เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ไทย 

ส 3.1  ม.4-6/2  

           

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญ 

ต่อการน าไปเป็นกรอบแนวทาง ในการ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน 

6 15 

4 สหกรณ์และการ

รวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา

ชุมชนของไทย 

ส 3.1  ม.4-6/3  

          ม.4-6/4 

           

สหกรณ์มีความส าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและประเทศ 

และมีส่วนในการแก้ปัญหาชุมชน 

5 15 

รวม 18 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส31102 วิชาประวัติศาสตร์ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1               เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่างการใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล โดยใช้ทักษะการสังเกต การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การ
เชื่อมโยง  ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของสังคมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
หรอืผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาและพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย คุณค่า และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอน 
อย่างเป็นระบบในการสืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจ เข้าใจประโยชน์และคุณค่าของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย จัดท าผลการศึกษาหรือโครงงาน 
ทางประวัติศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะการไต่สวน การตรวจสอบ  
การวิพากษ์ข้อมูล การตีความ การเปรียบเทียบการแปลความ การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล  
การสังเคราะห์ และการน าเสนอ ทั้งนี้เพ่ือฝึกฝนทักษะตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดส าคัญของประวัติศาสตร์ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมา 
ของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อสถาปนา 
และพัฒนาการของอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง 
การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5  
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของสตรีไทย การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทยในด้านต่าง ๆ  
เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการศึกษา  
และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อสังคมไทย 
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ความคิดความเชื่อ  
และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย 
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ  การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์แนวทาง
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วางแผนก าหนดแนวทางและการมี 
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ส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริม 
และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ 
 ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่าง ๆ เช่น พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง 
วงษาธิราชสนิท  ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศสมัยรัชกาลที่  5-7  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ สมเด็จเจ้าพระยามหา 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุญนาค)  ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี เป็นต้น  โดยใช้ทักษะการอ่าน การส ารวจ  
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ   การตีความ การสรุปความ การสังเคราะห์  
การน าเสนอผลงานประวัติศาสตร์ด้วยวธิีการต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย 
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
ของไทยทางด้านต่าง ๆ  ที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นแบบอย่างในการพัฒนาตน  
เห็นความมุ่งมั่น และความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษุไทยในการปกป้องเอกราช 
และวัฒนธรรมของชาติ ตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคม 
และประเทศชาติ เข้าใจเอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
มีความรักและภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป 
    
ตัวชี้วัด                           
ส 4.1              ม. 4-6/1   ม. 4-6/2 
ส. 4.3             ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4   ม. 4-6/5 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.1  
ม.4-6/1 
  

- เวลา ยุคสมัยและศักราชใน 
ประวัติศาสตร์ไทย 
- การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 
- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ไทย 

4 10 

2 การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางประวัติศาสตร์
ไทย 

ส 4.1  
ม.4-6/2 
 

- ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
- ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
- ตัวอย่างการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

4 10 

3 การสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย 

ส 4.2  
ม.4-6/1 
 

- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
- ภูมิปัญญาอ าเภอทรายทองวัฒนา 
- วัฒนธรรมอ าเภอทรายทองวัฒนา 

8 40 

4 การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมไทย 

ส 4.2  
ม.4-6/2 
 

- นโยบายคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ไทย 
- การด าเนินการอนุรักษ์และคุ้มครอง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 10 

รวม 18 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 20  100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส 31103 วิชาพระพุทธศาสนา 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน

พระพุทธเจ้า พระพุทธ ศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การ

พัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง

สูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหาร

และการธ ารงรักษาศาสนา ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 

(พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระ

นาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุภาพ) 

ชาดก (เวสสันดรชาดก) 
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมใน

กรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3) นิโรธ 

(ภาวนา 4) มรรค(พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์

บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ บัณฑิต

ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข การ

สังคายนาพระไตรปิฎก ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีตอพระภิกษุ  

เขาใจในกิจของพระภิกษุ เชน การศึกษา การปฏิบัติธรรม และ การเปนนักบวชที่ดี คุณสมบัติทายก

และปฏิคาหก   หนาที่และบทบาทของพระภิกษุ ในฐานะพระนักเทศก พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก 

พระวิทยากร   พระวิปสสนาจารย และพระนักพัฒนาการปกปองคมุครอง พระพุทธศาสนาของพุทธ

บริษัท ในสังคมไทยการปฏิบัติตนตอพระภิกษุทางกาย วาจา  และใจ  ที่ประกอบดวย เมตตาการ

ปฏิสันถารที่เหมาะสมตอ พระภิกษุ ในโอกาสตาง ๆ การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ ครอบครัว ตาม

หลักทิศเบื้องหลังในทิศ ๖ 

  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการ

ท างาน รักความเปน็ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 

 
ส 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/2 ม.4-6/14 ม.4-6/13 ม.4-6/15  ม.4-6/12 
ส 1.2  ม.4-6/1  

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส31103 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติพระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.4-6/1 
 ม.4-6/4 
 ม.4-6/5 

สังคมชมพูทวีปในสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า ประกาพระพุทธศาสนา 
มีคติความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลาย 
ซึ่งแตกต่างกับพระพุทธศาสนาที่มี
ทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล มีข้อ
ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางและเน้น
การพัฒนาศรัทธาและปัญญาทีถู่กต้อง 

4 10 

2 ประวัติ พระสาวก  ส 1.1 ม.4-6/2 
 ม.4-6/14 

พระพุทธเจ้า เป็นผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุด ในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติสาวก 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก เรื่องเล่า 
จะได้ข้อคิดเพ่ือน าไปใช้เป็นแบบอย่าง 
ในการด าเนินชีวิต   

4 10 

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

ส 1.1 ม.4-6/13 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
กรอบอริยสัจ 4 เป็นหลักส าคัญที่ผู้
ปฏิบัติตามสามารถด าเนินชีวิตไป
ในทางที่ถูกต้อง ดังนั้นพุทธศาสนิกชน
พึงส านึกในคุณค่าของพระรัตนตรัย   

4 10 

4 พุทธศาสนสุภาษิต 
 

ส 1.1 ม.4-6/13 
 ม.4-6/15 
 

พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก  
มีหลักธรรมส าคัญท่ีเป็นคติเตือนใจ 
บุคคลให้น าไปเป็นแนวทางการ 
ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง 

4 10 

 



51 

 

  
                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 หน้าที่ชาวพุทธ  ส 1.2 ม.4-6/1 ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 
อย่างเหมาะสมทั้งกาย วาจา และใจ  
โดยรักษาศีลและปฏิบัติตนต่อ
สมาชิก ในครอบครัว 
และคนรอบข้างตามหลักทิศ 6 

4 10 

รวม 20 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส31104 วิชาสังคมศึกษา 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2              เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความส าคัญของบทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง 
ของรัฐบาลในด้านการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ   การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
รักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ  การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคารายรับและรายจ่ายของรัฐ
ที่มีผลต่องบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโยบาย
การเก็บภาษีประเภทต่าง ๆและการใช้จ่ายของรัฐแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานความหมาย 
สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อเงินฝืดตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลแนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงินการคลัง
วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีต่อภาค
การเกษตรภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บทบาท
ขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทยแนวคิดพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศบทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF ,ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆเขตสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขันการขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่น าไปสู่การพึงพาทางเศรษฐกิจผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพาการแข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
             โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้ กระบวนการกลุ่มของอภิปรายการแสดงความคิดเห็น 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียน มีความสามารถ
ในการคิดเสนอ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 3.2   ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3            
รวมทั้งหมด 3  ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 31104 สังคมศึกษา 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 เวลา 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 นโยบายการเงิน การคลัง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 

ส 3.2   

ม.4-6/1 

           

 

รัฐบาลมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้
นโยบายการเงิน การคลัง ในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รักษาดุลการค้าระหว่าง
ประเทศ แทรกแซงราคา ควบคุมราคา 
และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 

    8 20 

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

การร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่างๆ มีทั้งผลดีและ
ผลเสีย  ส่วนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อ
สังคมไทย  ทั้งด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม  การค้า และบริการ 

10 30 

รวม 18 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 20  100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส31105 วิชาประวัติศาสตร์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2             เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 
           ศึกษาความส าคัญของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทย พัฒนาการด้านสังคมก่อนการปฏิรูป
และสมัยปฏิรูป วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม  การ
อภิปราย การแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียน มีความสามารถในการคิดเสนอ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 4.3    ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5  
รวมทั้งหมด  5   ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 31105 ประวัติศาสตร์ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 บทบาทของสตรีไทยใน
ประวัติศาสตร์ 
 

ส 4.3   
ม.4-6/1  
 
 

1.บทบาทของสตรีไทยในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง 
2. ตัวอย่างสตรีไทยที่มีบทบาทใน
ประวัติศาสตร์ไทย 

4 10 

2 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

ส 4.3   
ม.4-6/3  
 

1.  วัฒนธรรมไทย 
2. ภูมิปัญญาไทย 
3. แนวทางการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาไทย 
4. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย 

6 20 

3 อิทธิพลของวัฒนธรรม
ภายนอกที่มีผลต่อสังคมไทย 

ส 4.3   
ม.4-6/3 
ส 4.3  
ม.4-6/5 

1.  วัฒนธรรมตะวันออกกับสังคมไทย 
2. วัฒนธรรมตะวันตกกับสังคมไทย 

2 15 

4 บุคคลส าคัญของไทย 
 

ส 4.3   
ม.4-6/3  
ส 4.3   
ม.4-6/4 

1. สมัยสุโขทัย 
2. สมัยอยุธยา 
3. สมัยธนบุร ี
4. สมัยรัตนโกสินทร์ 

6 15 

รวม 18 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส 31106 วิชาพระพุทธศาสนา 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2              เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบสืบสาว
เหตุปจจัย วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท) การสวด
มนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน- ประวัติพระพุทธเจา มุฮัม
มัด    
พระเยซู ประเภทของศาสนพิธีใน พระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมามกะ (ขั้นเตรียมการ ขั้น
พิธีการ)  
 การปฏิบัติตนที่ถูกตองในวันส าคัญ และเทศกาลที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืนการ
ปกปอง คมุครอง ธ ารงรักษา พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย  การปลูกจิตส านึก และ
การมีสวนรวม ในสังคมพุทธ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
  ส 1.1 ม.4-6/19  ม.4-6/20  ม.4-6/17 

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

รวม 7 ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส31106 พระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 วันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
 

ส 1.2 ม.4-6/2 
 ม.4-6/3 
 ม.4-6/4 

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตน
อย่างถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรม วัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาและแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

5 10 

2 การบริหารจิตและ                             
การเจริญปัญญา  

ส 1.1 ม.4-6/19 
 ม.4-6/20
  

การสวดมนต์ แผ่เมตตา และการ
เจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน และ
พัฒนา การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยสิ
โสมนสิการ ย่อมท าให้การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

5 10 

3 พระพุทธศาสนาสร้าง
ความสุข   

ส 1.1 ม.4-6/12 
ส 1.2 ม.4-6/5 

พระพุทธศาสนามีหลักส าคัญซึ่งเป็น 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ ท าให้บุคคลมีชีวิตอยู่ด้วย
ความสงบสุขและความสุข เมื่อพบ
ปัญหาก็สามารถแก้ได้อย่างราบรื่น 
ดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม 

5 15 

4 ศาสดาของศาสนา 
ส าคัญในประเทศไทย 

ส 1.1 ม.4-6/17 การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนา 
ส าคัญในประเทศไทยย่อมท าให้ได้
ข้อคิดจากแนวทางการปฏิบัติของท่าน
มาเป็นแบบอย่าง ส่งผลต่อการอยู่

5 15 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 

รวม 20 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ส31235 รายวิชาต้านทุจริต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที 1   เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................ 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความ ไม่ทนต่อการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการ เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพ่ือให้มี ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  

 
ผลการเรียนรู้   

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   
3. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
5. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต   

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส31235 รายวิชาต้านทุจริต 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. มคีวามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม   
3. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
 

การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การคิด
แยกแยะ ระบบคิดฐาน 2 
ระบบคิดฐาน 10  ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและ 
การทุจริต ประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ ส่วนรวม  
 

10 40 

2 ความละอายและ
ความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต   
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
5. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต   

ความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต การท าการบ้าน 
การท าเวร การสอบ  
การแต่งกาย กิจกรรมนักเรียน 
(ภายใน รร.) การเข้าแถว 

8 20 

รวม 18 60 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 
รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส31236 รายวิชาต้านทุจริต 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

 ศึกษาเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการ ต่อต้านการทุจริต   

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการ เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพื่อให้มี ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  

 
ผลการเรียนรู้   

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
4. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส31236 รายวิชาต้านทุจริต 2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 STRONG / จิต
พอเพียงต่อต้าน 
การทุจริต 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG / จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต  
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ 
STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต  

STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต  
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความโปร่งใส ความตื่นรู้ / 
ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไป
ข้างหน้า ความเอ้ืออาทร 

10 40 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม   
4. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เรื่องการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่นที่มี
ต่อครอบครัว ระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย - ความ
รับผิดชอบ  (ต่อชุมชน) ความ
เป็นพลเมือง 

8 20 

รวม 18 60 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 
รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส31241 วิชานิติศาสตร์เบื้องต้น 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                        เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานทาง
นิติศาสตร์ ความส าคัญและความสัมพันธ์ของวิชานิติศาสตร์กับสังคมศาสตร์ วิวัฒนาการของระบบ
กฎหมายสากล วิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย ที่มีผลต่อระบบกฎหมายในปัจจุบัน การสื่อสาร
เชิงนิติศาสตร์ มีทักษะในการใช้ค าศัพท์หรือส านวนในวงการกฎหมายได้ รู้จักบุคคลและองค์กรต่างๆ
ในระบบกฎหมายและมีความเก่ียวข้องกับวงการนิติศาสตร์  
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะที่
เป็นพื้นฐานในการต่อยอดด้านนิติศาสตร์ต่อไป 
 ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของวิชานิติศาสตร์ เกิดแรงบันดาลใจในการต่อ
ยอดความรู้ไปสู่การเรียนและการน าองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและอนาคต ไม่
ว่าจะเป็นการศึกษาต่อตลอดจนการประกอบอาชีพ รวมทั้งเห็นความส าคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมได้ 
 
ผลการเรียนรู้  
1. รู้ เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างนิติศาสตร์กับสังคมศาสตร์ และตระหนักถึงความส าคัญของ
นิติศาสตร์ที่มีต่อสังคม 
2. รู้ เข้าใจ หลักการพื้นฐานของวิชานิติศาสตร์และระบบกฎหมาย 
3. วิเคราะห์วิวัฒนาการของระบบกฎหมายสากลและกฎหมายไทยที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายใน 
ปัจจุบันได ้
4. รู้ เข้าใจ มีทักษะในการใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาในวงการนิติศาสตร์ 
5. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ขององค์กรและบุคคลต่างๆในระบบกฎหมายได้ 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา นิติศาสตร์เบื้องต้น 1 (ส31241) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 นิติศาสตร์กับสังคม ข้อที ่1 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมศาสตร์ 

2. นิติศาสตร์กับการจัดระเบียบ
ทางสังคม 

3. นิติศาสตร์กับสถาบันทาง
สังคม 

4. นิติศาสตร์กับโครงสร้างทาง
สังคม 

5. ความส าคัญของนิติศาสตร์ที่
มีต่อสังคม 

14 10 

2 หลักนิติศาสตร์เบื้องต้น ข้อที่ 2 1. ธรรมชาติของระบบ
นิติศาสตร์ 
2. กระบวนการทางนิติศาสตร์ 
3. ประเภทของกฎหมายที่
ปรากฏ 

14 10 

ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 1 - 
3 วิวัฒนาการของนิติศาสตร์ ข้อที่ 3 1. วิวัฒนาการของระบบ

กฎหมายสากล 
2. วิวัฒนาการของระบบ
กฎหมายไทย  

15 10 

4 การสื่อสารเชิงนิติศาสตร์ ข้อ 4 1. ค าศัพท์ที่ควรรู้ในวงการ
นิติศาสตร์ 
2. ส านวนภาษาท่ีควรรู้ในระบบ
กฎหมาย 
3. ทักษะการสื่อสารในฐานะ

16 10 
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บุคลากรทางกฎหมาย 

5 องค์กรและบุคคลในระบบ
กฎหมาย 

ข้อ 5  1. หน่วยงานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับระบบกฎหมาย 
2. หน่วยงานระดับรัฐที่
เกี่ยวข้องกับระบบกฎหมาย 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายในประเทศไทย 
4. บุคคลของรัฐในวงการ
นิติศาสตร์ 
5. บุคคลของรัฐในวงการ
นิติศาสตร์ 
6. บุคคลเอกชนในวงการ
นิติศาสตร์ 

16 10 

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 2 - 
คะแนนสอบกลางภาค ข้อ 1 , 2  1 20 
คะแนนสอบปลายภาค ข้อ 3 , 4 , 5  1 30 

รวม 5 ข้อ  80 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส31242 วิชานิติศาสตร์เบื้องต้น 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2             เวลา 80 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย อภิปราย และวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง มี
ทักษะกระบวนการเชิงกฎหมายขั้นพ้ืนฐาน รู้จักและเข้าใจลักษณะอาชีพด้านกฎหมาย หลักวิชาชีพ
ส าหรับนักกฎหมาย เรียนรู้จรรยาบรรณส าหรับนักกฎหมาย สามารถปฏิบัติตนด้านกฎหมายได้อย่าง
เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะที่
เป็นพื้นฐานในการต่อยอดด้านนิติศาสตร์ต่อไป 
 ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของวิชานิติศาสตร์ เข้าใจลักษณะอาชีพด้าน
กฎหมาย มีพ้ืนฐานจรรยาบรรณของนักกฎหมาย รู้แนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เกิดแรงบันดาล
ใจในการต่อยอดความรู้ไปสู่การเรียนและการน าองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
อนาคต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อตลอดจนการประกอบอาชีพ รวมทั้งเห็นความส าคัญที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมได้ 
 
ผลการเรียนรู้  
1. รู้ เข้าใจ หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
2. รู้ เข้าใจ หลักกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ 
3. รู้ เข้าใจ กฎหมายระหว่างประเทศที่ส าคัญ 
4. มีทักษะกระบวนการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาคด ี
ปกครอง 
5. ตระหนักถึงจรรยาบรรณส าหรับนักกฎหมาย สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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โครงสร้างรายวิชา นิติศาสตร์เบื้องต้น 2 (ส31242) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ช่ัวโมง จ านวน 2 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

ข้อที่ 1 1. กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการกระท า

ความผิดของเด็กและเยาวชน 
3. อาชญากรรมไซเบอร์ 
4. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
5. กฎหมายยาเสพติด 
6. อาชญาวิทยาและทัณฑ-

วิทยา 
7. กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา 

16 10 

2 กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายธุรกิจ 

ข้อที่ 2 1. กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ 
2. กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 
3. นิติกรรมและสัญญา 
4. กฎหมายธุรกิจประกันภัย 
5. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ 
6. กฎหมายภาษี 
7. กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
และการธนาคาร 
8. กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 
9. กฎหมายพาณิชย์ 

16 10 

ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 1 - 
3 กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อที่ 3 1. กฎหมายว่าด้วยองค์การ

ระหว่างประเทศ 
2. กฎหมายอาเซียน 
3. กฎหมายระหว่างประเทศว่า

16 10 
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ด้วยทะเล 

4. กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

5. กฎหมายอากาศ 

6. สิทธิมนุษยชน 

7. กฎหมายการฑูตและ
ความสัมพันธ์ทางกงสุล  

4 กฎหมายวิธีสบัญญัติ ข้อ 4 1. กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
3. กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

14 10 

5 จรรยาบรรณนักกฎหมาย ข้อ 5  1. ลักษณะอาชีพด้านกฎหมาย 
2. หลักวิชาชีพส าหรับนัก 
3. จรรยาบรรณส าหรับนัก
กฎหมาย 
4. การปฏิบัติตนส าหรับ
บุคลากรด้านกฎหมาย 

14 10 

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 2 - 
คะแนนสอบกลางภาค ข้อ 1 , 2  1 20 
คะแนนสอบปลายภาค ข้อ 3 , 4 , 5  1 30 

รวม 5 ข้อ  80 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส31243 วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 

ความส าคัญของขอบเขตการศึกษาทางรัฐศาสตร์ นักคิดทางรัฐศาสตร์คนส าคัญๆ 
ความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง ระบบการปกครอง
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มาและ
ความหมายของวิชาปรัชญาการเมือง ประเด็นที่ส าคัญๆในปรัชญาการเมือง เช่น อะไรคือจุดมุ่งหมาย
ปลายทางของมนุษย์ รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรม ฯลฯ ความคิดและ
ปรัชญาการเมืองสมัยคลาสสิก สมัยใหม่ จนถึงปรัชญาการเมืองร่วมสมัย  

พัฒนาการทางการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เช่น การรัฐประหาร พ.ศ.2490 การรัฐประหาร พ.ศ.2501 เหตุการณ์ 
14 ตุลาคม พ.ศ.2516 การรัฐประหาร พ.ศ.2557 ปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การเมืองไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ บทบาทของชนชั้นน าไทยและการเคลื่องไหวของ
ขบวนการภาคประชาชน พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง หลักเกณฑ์การใช้อ านาจปกครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับรัฐธรรมนูญ ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งของไทยและการณี
ตัวอย่างในบางประเทศ 
ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายความส าคัญของการเมืองการปกครองอย่างถูกต้อง 
 2.อธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
 3.สามารถแสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยได้ 
 4.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองได้ 
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โครงสร้างรายวิชา รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1  (ส31243)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์ 

อธิบายความส าคัญ
ของการเมืองการ
ปกครองอย่างถูกต้อง 

ความส าคัญของขอบเขต
การศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
นักคิดทางรัฐศาสตร์คน
ส าคัญๆ ความสัมพันธ์กับ
ศาสตร์สาขาอ่ืนๆ แนวคิด
เกี่ยวกับรัฐ อุดมการณ์ทาง
การเมือง ระบบการ
ปกครองสถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง
การปกครองและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

28 20 

2 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
การเมือง 

อธิบายความรู้
เกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางการเมืองไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันได้ 

ที่มาและความหมายของ
วิชาปรัชญาการเมือง 
ประเด็นที่ส าคัญๆใน
ปรัชญาการเมือง เช่น อะไร
คือจุดมุ่งหมายปลายทาง
ของมนุษย์ รูปแบบการ
ปกครองที่ดีท่ีสุด จุดหมาย
ของรัฐ ความยุติธรรม ฯลฯ 
ความคิดและปรัชญา
การเมืองสมัยคลาสสิก 
สมัยใหม่ จนถึงปรัชญา

28 30 
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การเมืองร่วมสมัย 

คะแนนกลางภาค     1 20 

คะแนนปลายภาค   1 30 
รวม   20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส31244 วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ความส าคัญของขอบเขตการศึกษาทางรัฐศาสตร์ นักคิดทางรัฐศาสตร์คนส าคัญๆ 
ความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง ระบบการปกครอง
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มาและ
ความหมายของวิชาปรัชญาการเมือง ประเด็นที่ส าคัญๆในปรัชญาการเมือง เช่น อะไรคือจุดมุ่งหมาย
ปลายทางของมนุษย์ รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรม ฯลฯ ความคิดและ
ปรัชญาการเมืองสมัยคลาสสิก สมัยใหม่ จนถึงปรัชญาการเมืองร่วมสมัย  

พัฒนาการทางการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เช่น การรัฐประหาร พ.ศ.2490 การรัฐประหาร พ.ศ.2501 เหตุการณ์ 
14 ตุลาคม พ.ศ.2516 การรัฐประหาร พ.ศ.2557 ปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การเมืองไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ บทบาทของชนชั้นน าไทยและการเคลื่องไหวของ
ขบวนการภาคประชาชน พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง หลักเกณฑ์การใช้อ านาจปกครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับรัฐธรรมนูญ ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งของไทยและการณี
ตัวอย่างในบางประเทศ 
ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายความส าคัญของการเมืองการปกครองอย่างถูกต้อง 
 2.อธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
 3.สามารถแสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยได้ 
 4.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองได้ 
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 โครงสร้างรายวิชา รัฐศาสตร์เบื้องต้น 2  (ส31244)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การเมืองไทยสมัยใหม่ สามารถแสดงล าดับ
เหตุการณ์ส าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของไทยได้ 

พัฒนาการทางการ
เมืองไทยตั้งแต่การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์ส าคัญทาง
การเมือง เช่น การ
รัฐประหาร พ.ศ.2490 การ
รัฐประหาร พ.ศ.2501 
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2516 การรัฐประหาร 
พ.ศ.2557 ปัจจัยต่างๆที่
สัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
การเมืองไทยในบริบท
โลกาภิวัตน์ บทบาทของ
ชนชั้นน าไทยและการเค
ลื่องไหวของขบวนการภาค
ประชาชน 

28 20 

2 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง 

อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐธรรมนูญ
และสถาบันทาง
การเมืองได้ 

พัฒนาการและแนวคิด
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐธรรมนูญและสถาบัน
ทางการเมือง หลักเกณฑ์

28 30 
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การใช้อ านาจปกครองที่
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม
กับรัฐธรรมนูญ ปัญหา
ส าคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ทั้งของไทยและการณี
ตัวอย่างในบางประเทศ 

สอบกลางภาค  1 20 
สอบปลายภาค  1 30 

รวม  40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส31245 วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ 
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาใน
เรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอ่ืนที่ส าคัญ ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ผลการเรียนรู 

1.วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
2.ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืน ประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก                                   
3.วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ 

   เลือกรับวัฒนธรรมสากล 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู  
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โครงสร้างรายวิชา 
ส31245 วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

ผลการเรียนรู 
 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สังคมมนุษย์  ข้อที่ 1 โครงสร้างทางสังคมมีสถาบันทางสังคม
เป็นส่วนส าคัญท่ีท าหน้าที่ในการขัดเกลา
ทางสังคม และมีส่วนในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม  

12 10 

2 วัฒนธรรมไทย  ข้อที่ 3 วัฒนธรรมไทย มีคุณค่าและความส าคัญ 
ต่อการด าเนินชีวิตของชาวไทย ซึ่ง
จะต้องรู้จักการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม  

12 20 

3  พลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 
และสังคมโลก 

ข้อที่ 2 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ 
ชาติและสังคมโลกนั้น ย่อมส่งผลต่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

14 20 

คะแนนกลางภาค     1 20 

คะแนนปลายภาค   1 30 
รวม   20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส31246 วิชารัฐธรรมนูญ 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง 
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติ
กรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
กฎหมายอื่นที่ส าคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ผลการเรียนรู 
ข้อที ่4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนารวม

ทั้งหมด  
ข้อที ่5 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนว

ทางแก้ไข   
ข้อที ่6 เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ และการประสาน

ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ    
ข้อที ่7 วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ข้อที ่5 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู  
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา 
ส31246 วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2                      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 สิทธิมนุษยชน ข้อที ่4 ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ 
และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ให้
ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิทธิ
มนุษยชนให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน 

12 10 

5 ระบอบการเมือง 
การปกครอง  

ข้อที ่5 
ข้อที ่6 
ข้อที ่7 

การร่วมมือกันแก้ปัญหาการเมืองการ
ปกครอง และประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ เป็นส่วนส าคัญในการ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

12 20 

6 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย 

ข้อที ่8 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยนั้น สามารถตรวจสอบ
ได้โดยองค์กรอิสระและตรวจสอบโดย
ประชาชน ดังนั้นประชาชน 
ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐ  

14 20 

สอบกลางภาค  1 20 
สอบปลายภาค  1 30 
รวม  40 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5             
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ส32101 วิชาสังคมศึกษา 3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาเรียนรู้แนวทางวิธีการ ฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี  

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านแผนที่  

การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก การรับรู้

ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษา วิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่

ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในประเทศ

ไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ศึกษา วิเคราะห์ วิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างไรภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ทักษะภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน

ในการท างาน มีส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รหัสตัวช้ีวัด 
  ส 5.1 ม.4-6/1   ม.4-6/3       
 ส 5.2 ม.4-6/1    

รวมทั้งหมด  3 ตัวช้ีวัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 32101 สังคมศึกษา 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1  
  ม.4-6/3 

- แผนที่และองค์ประกอบ 
- การอ่านแผนที่เฉพาะเรื่อง 
- การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียม 
- การน าภูมิสารสนเทศไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 15 

2 การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของโลก 

ส 5.1  
 ม.4-6/1 
 

- ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ก า ย ภ า พ 
(ประกอบด้วย 1. ธรณีภาค 2. บรรยากาศ
ภาค 3. อุทกภาค 4. ชีวภาค)  
- ของพ้ืนที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ 
- การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ภู มิ อ า ก า ศ  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

9 20 

3 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับประชากรและการตั้ง
ถิ่นฐาน 

ส 5.2  
  ม.4-6/1 
 

- ปฏิ สั ม พั นธ์ ระหว่ างสิ่ งแวดล้ อมทาง
กายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิต ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก่ ประชากรและการ
ตั้ ง ถิ่ น ฐ า น  (ก า ร ก ร ะ จ า ย แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงประชากร ชุมชนเมืองและ
ชนบท และการกลายเป็นเมือง) 

5 15 

รวม 18 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32102 วิชาประวัติศาสตร์ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
............................................................................................................................................................  

     ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์สากลท าให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

 โดยใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ 
สากล โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการกลุ่มโดยประยุกต์ใช้
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต   การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  เรื่อง อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ 
และอารยธรรมกรีกโรมัน และวิเคราะห์การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก มีอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมต่อกัน และมีผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของโลกวางแผนก าหนดแนวทาง และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย 
 เพ่ือให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ       
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1  ม.4-6/1,ม.4-6/2 
ส 4.2  ม.4-6/1 
 

รวม  3  ตัวช้ีวัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลาและการแบ่งยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์สากล 

ส4.1 ม.5/1 
 

ศึกษาเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สากลท าให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
 

4 10 

2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์สากล 

ส4.1 ม.5/2 
 

ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์สากล โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
 ย่อมท าให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่า 
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

5 10 

3 อารยธรรมยุคโบราณ ส4.2 ม.5/1 
 

ศึกษาอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-

ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และ

อารยธรรมกรีกโรมัน  

-วิเคราะห์การติดต่อระหว่างโลก

ตะวันออกและตะวันตก มีอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมต่อกัน และมีผลต่อการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

9 30 

รวม 18 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 20     100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32103 วิชาพระพุทธศาสนา 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ............................... 

 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต 
สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น   
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 
 พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญพระพุทธศาสนา เรื่องลักษณะประชาธิปไตย     
ในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัด
อบรมตน การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ พุทธประวัติ  วิเคราะห์พุทธประวัติ ด้านวิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ตามแนวพุทธจริยา    

พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัย(วิเคราะห์ความหมาย
และคุณค่าของธรรมะ)  อริยสัจ 4   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ 5 – โลกธรรม 8,  สมุทัย(ธรรมที่ควร
ละ) : กรรมนิยาม – กรรม 12  มิจฉาวณิชชา 5,   นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) : วิมุตต ิ5,  มรรค(ธรรมที่
ควรเจริญ) : อปริหานิยธรรม 7  ปาปณิกธรรม 3  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  โภคอาทิยะ 5  
อริยวัฑฒิ 5  มงคล 38  ในเรื่องเมื่อถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม  

พระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่องพระอนุรุทธะ พระองคุลิมาล  
พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี ชาวพุทธตัวอย่าง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์ 
(พุทธทาสภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)  ดร. เอ็มเบดการ์   หน้าที่ชาวพุทธ เรื่องการ
บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของการบรรพชาอุปสมบท การบวชเป็นแม่ชี  
ธรรมจาริณี หรือเนกขัมมนารี คุณค่าและประโยชน์พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชา
อุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์และธรรมศึกษา การปลูกจิตส านึก 
และการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง  
ตามหลักทิศเบื้องล่างในทิศ 6 การเข้าค่ายคุณธรรม เข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพ่ือให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิต
ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 

รหัสตัวชี้วัด   

ส 1.1 ม.4-6/1 ,ส 1.1 ม.4-6/4, ส 1.1 ม.4-6/5,ส 1.1 ม.4-6/12 
ส 1.1 ม.4-6/13,ส 1.1 ม.4-6/14, ส 1.1 ม.4-6/20 
ส 1.2 ม.4-6/1,ส 1.2 ม.4-6/2,ส 1.2 ม.4-6/3,ส 1.2 ม.4-6/4,ส 1.2 ม.4-6/5 

รวมท้ังหมด  12  ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 32103 พระพุทธศาสนา 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและความส าคัญ 
ของพระพุทธศาสนา 

มฐ. ส1.1 
ม4-6/9-11 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
*ลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 
*หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 
*พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรม 
ตนเอง 
*พระพุทธศาสนามุ่งอิสรภาพ 

 
1 
 
1 
 
1 
 
 

 
30 

2 พุทธประวัติ พระสาวก  
ศาสนิกชนตัวอย่าง  
และชาดก 

มฐ. ส1.1 
ม 4-6/14 

*พุทธประวัติ 
*พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
*ศาสนิกชนตัวอย่าง  
*นิทานอีสป 
*ทศชาติชาดก 

1 
1 
2 
1 
1 

50 

3 หลักธรรมทาง  
พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ. ส1.1 
ม 4-6/13 ,16 

* หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
*อริยสัจ 4 และพระรัตนตรัย 
*พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

1 
1 
1 

40 

4  พระไตรปิฎก 
และพุทธศาสนสุภาษิต 
หลักธรรมทางศาสนาในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มฐ. ส1.1 
ม 4-6/15 

ม 4-6/13 ,16 

*พระไตรปิฎก 
*พุทธศาสนสุภาษิต 
* มงคล 38 
*ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
*หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของ
ศาสนาคริสต์ 
*หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของ
ศาสนาอิสลาม 

1 
1 
1 
3 

80 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา  พระพุทธศาสนา 3 รหัสวิชา ส32103    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

ที ่ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

  

 *หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของ 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
*หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของ
ศาสนาสิข  

  

รวม 18 200(70) 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 1 - 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 1 30 

รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32104 วิชาสังคมศึกษา 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ............................... 

 ศึกษา  วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง

ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้ งใน

ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของ

มนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา

กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง การ

ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิค

และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ใช้สถิติพ้ืนฐาน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่า

ทันสื่อ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ทักษะภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน

ในการท างาน มีส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 5.1 ม.4-6/2    
 ส 5.2 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 32104 สังคมศึกษา 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

ส 5.2  
  ม.4-6/1 

-   วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง  
กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้ 
กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
วิถ ีการด าเนินชีวิต 

5 6 

2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ส 5.1  
 ม.4-6/2 
ส 5.2  
 ม.4-6/2 

- ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้เกิดปัญหา และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
แตกต่างกันทั้งในด้านประเภท ความถี่ และ
ความรุนแรง 
- กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท า
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่ง
อาจส่ งผลกระทบทั้ งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และโลก 

7 8 

3 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

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

-ก า ร แ ก้ ไ ข ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้อง
อาศัยการบังคับใช้กฎหมายการก าหนด
นโยบายและ  ความร่วมมื อทั้ ง ในและ
ระหว่างประเทศ 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการ

6 7 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

มีส่วนร่วมของทุกคนในฐานะสมาชิกของ
พลเมืองโลก 

รวม 18 50 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32105 วิชาประวัติศาสตร์ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2          เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 

 ศึกษา เหตุการณ์ส าคัญในโลกตะวันตกและตะวันออก การขยายและการล่าอาณานิคมของ
ประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชียส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน  

 โดยใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มโดยประยุกต์ใช้
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันมีปัญหาทั้งทางด้านการเมือง การขาด
แคลนทรัพยากร การก่อการร้าย และการต่อต้านการก่อการร้าย ความขัดแย้งทางศาสนา ส่งผลกระทบต่อ
สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลก 
      เพ่ือให้เกดิความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ       
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.2  ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

  
                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
โครงสร้างรายวิชา ส 32105 ประวัติศาสตร์ 4   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อ
โลกปัจจุบัน 

ส4.2 ม.5/2 
       ม.5/3 
 

วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในโลกตะวันตก

และตะวันออก การขยายและการล่าอาณา

นิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา 

แอฟริกา และเอเชียส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน เช่น-ระบอบ

ศักดินาสวามิภักดิ์ 
-สงครามครูเสด  
-การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ 
-การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 
-การส ารวจทางทะเล 
-การปฏิรูปศาสนา   
-การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
-แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม  
แนวคิดชาตินิยม   
-ศึกษาการขยาย  การล่าอาณานิคม  และ
ผลกระทบ 
-ความร่วมมือและความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

14 70 

2 สถานการณ์ส าคัญของ
โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 
21 

ส4.2 ม.5/4 
 

วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันมี
ปัญหาทั้งทางด้านการเมือง การขาดแคลน
ทรัพยากร การก่อการร้าย และการต่อต้าน
การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางศาสนา 
ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของ

4 30 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

มนุษยใ์นโลก  
รวม 18 50 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 30 
รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32106 วิชาพระพุทธศาสนา 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2          เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................ ............................................. 
 ศึกษา วิเคราะห์  ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น 
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธี
ปวารณาศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ 
ความหมาย ความส าคัญ คติธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี คุณค่าและประโยชน์ 
พิธีบรรพชนอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ
บรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธีคุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี สภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม การปกป้อง คุ้มครอง ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย การปลูก
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ 
 ฝึกปฏิบัติสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบและแบบวิภัชชวาท) 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 
  ส 1.1 ม.4-6/6  ม.4-6/19  ม.4-6/22  ม.4-6/21   

ส 1.2 ม.4-6/2 ม.4-6/4  ม.4-6/5    
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส 32106 พุทธศาสนา 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศาสนพิธี ส 1.1 ม.4-6/20          
ส 1.2 ม.4-6/2          
        ม.4-6/4   

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมศา
สนพิธี พิธีกรรม สวดมนต์อย่างถูกต้อง 

5 10 

2 การสวดมนต์แปล ส 1.1 ม.4-6/19          
        ม.4-6/20   
 

การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา การบริหาร
จิตตามหลักสติปัฏฐาน การเจริญปัญญา
ด้วยการคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
การคิดแบบวิภัชชวาท ย่อมท าให้การ
ด าเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

5 15 

3 พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา 
 

ส 1.1 ม.4-6/22          
ส 1.2 ม.4-6/5          
 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่มี
ความส าคัญต่อการน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ซึ่งบุคคล
ควรมีส่วนร่วม           ในการธ ารง
รักษา ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา 

5 15 

4 หลักธรรมทางศาสนา 
ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ส 1.1 ม.4-6/21          
         
 

หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ของทุกศาสนานั้น มีความสอดคล้องกัน 
ศาสนิก-ชนทุกคนพึงร่วมมือกัน และ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเห็นความส าคัญของ
การท าความดีต่อกัน 

5 10 

รวม 20 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาค  100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                  
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32237 รายวิชาต้านทุจริต 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความ ไม่ทนต่อการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการ เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพื่อให้มี ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  

 
ผลการเรียนรู้   

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   
3. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
5. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต   

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส32237 รายวิชาต้านทุจริต 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 STRONG / จิต
พอเพียงต่อต้าน 
การทุจริต 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG / จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต  
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ 
STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต  

STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต ความ
พอเพียง ความโปร่งใส  ความ
ตื่นรู้และความรู้ ต่อต้านทุจริต 
มุ่งไปข้างหน้า   
ความเอ้ืออาทร 

10 40 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม   
4. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  การเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น  
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม แนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี ความเป็น
พลเมืองของประเทศ ความ
เป็นพลเมืองของโลก   

8 20 

รวม 18 60 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 
รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32238 รายวิชาต้านทุจริต 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  2  เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

 ศึกษาเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการ ต่อต้านการทุจริต   

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงาน
กระบวนการ เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพื่อให้มี ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  

 
ผลการเรียนรู้   

1. มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
4. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา ส32238 รายวิชาต้านทุจริต 4  



102 

 

  
                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 STRONG / จิต
พอเพียงต่อต้าน 
การทุจริต 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG / จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต  
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ 
STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต  

STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต ความ
พอเพียง ความโปร่งใส  ความ
ต่ืนรู้และความรู้ ต่อต้านทุจริต 
มุ่งไปข้างหน้า   
ความเอ้ืออาทร 

10 40 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม   
4. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  การเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น  
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม แนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี ความเป็น
พลเมืองของประเทศ ความ
เป็นพลเมืองของโลก   

8 20 

รวม 18 60 
สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 
รวมตลอดภาค 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



104 

 

  
                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส33101 สังคมศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1      เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………….. 
ศึกษากระบวน ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม 

และการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทางพัฒนา
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก  

ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
เสนอแนวทางและ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบอ านาจรัฐ ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารง
รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสืบค้น การมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยี ในการ
เรียนรู้กระบวนการ กลุ่ม และการน าเสนอ เพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้
ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติและสังคมโลก การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และการธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ส 2.1 ม. 4-6/2  
ส 2.1 ม. 4-6/5  
ส 2.1  ม. 4-6/3 
ส 2.1  ม. 4-6/4 
รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส33101 สังคมศึกษา 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ  

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 สังคมมนุษย์ ส 2.1 ม. 4-6/2  
 

โครงสร้างทางสังคมมีสถาบัน
ทางสังคมเป็นส่วนส าคัญท่ีท า
หน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคม 
และมีส่วนในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม  

5  

2 วัฒนธรรมไทย  ส 2.1 ม. 4-6/5  วัฒนธรรมไทย มีคุณค่าและ
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
ของชาวไทย ซึ่งจะต้องรู้จักการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่าง
เหมาะสม 

5  

3 พลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 
และสังคมโลก 

ส 2.1  ม. 4-6/3 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลกนั้น 
ย่อมส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

5  

4 สิทธิมนุษยชน ส 2.1  ม. 4-6/4 ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญ
กับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
สิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

5  

สอบระหว่างภาค 70 
สอบปลายภาค 30 

                รวม 20 100 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส33102 วิชาพระพุทธศาสนา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1       เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ............................... 
  ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหาโดยหลักการของพระพุทธศาสนา พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา(พระอานนท์ - พระปฏาจาราเถรี - จูฬสุภัททา – สุมนมาลาการ) ชาดก-มหาชนก
ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)- อนาคาริก ธรรมปาละ) พระรัตนตรัย วิเคราะห์ความหมายและ
คุณค่าของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ อริยสัจ 4 (ทุกข์ ขันธ์ จิต เจตสิก สมุทัย (ธรรมนิยาม ปฏิจจสมุปบาท 
นิวรณ์ 5 

อุปาทาน 4) นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) นิพพาน มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6
ทศพิธราชธรรม 10 วิปัสสนาญาณ 9 มงคล 38 ความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ   
บรรลุนิพพาน พุทธศาสนสุภาษิต(ราชา มุข  มนุสฺสาน  : พระราชาเป็นประมุขของประชาชน สติ โลกสฺ
มิ ชาคโร : สติเป็นเครื่องตื่นในโลก นตฺถิ สนฺติปร  สุข  : สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี นิพฺพาน  ปรม  สุข  : 
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎกและคัมภีร์ของศาสนาอื่นๆ การ
สังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิฎก ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก  

  ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของพุทธ
บริษัทในสังคมไทย ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน ประเทศชาติ และโลก การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.4-6/6 ม.4-6/10  ม.4-6/2 ม.4-6/14  ม.4-6/13 ม.4-6/15 

ส 1.2 ม.4-6/1  ม.4-6/3    

รวม 8 ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส33102 พระพุทธศาสนา 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 

ส 1.1  ม. 4-6/9 
         ม. 4-6/10     
         

พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาท่ีเน้นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา เพื่อ
การพัฒนาตนได้ถูกต้อง 
พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ประมาท             
มุ่งประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคล 
สังคม และโลก 

4 10 

2 ชาดก  ส 1.1  ม. 4-6/2 
         ม. 4-6/14     
 

พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด ตรัสรู้ได้ด้วยตนเอง ทรง
ก่อตั้ง และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และมีวิธีการสอนหลากหลายวิธี 
การศึกษาประวัติสาวก ชาดก 
และศาสนิก-ชนตัวอย่างท าให้ได้
แบบอย่างและข้อคิดที่ดี เพ่ือการ
ด าเนินชีวิต 

4 10 

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

ส 1.1  ม. 4-6/13 
          
 

หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
และมรรค เป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตที่น าไปสู่ความพ้นทุกข์
หรือหมดปัญหา เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองไปในทางที่ดีงาม 

4 10 

4 ค าศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1  ม. 4-6/13 
         ม. 4-6/15     
 

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่บันทึก
หลักธรรมค าสอนขอพระพุทธศาสนา 
พระไตรปิฎกมีการสังคายนาสืบทอด
กันมาหลายครั้ง จึงเป็นคัมภีร์ที่

4 10 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

เชื่อถือได้อีกท้ังยังมีพุทธศาสน
สุภาษิตปรากฏอยู่เป็นจ านวนมาก ผู้
ที่ศึกษาและปฏิบัติตามสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ดี 

รวม 20 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส33103 วิชาสังคมศึกษา 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................. ............................................................ 

ศึกษากระบวน ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของรูปแบบของรัฐ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ระหว่างกัน การเมืองการปกครองของไทย อิทธิพลของระบบการเมือง การปกครองที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย 
        ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
เสนอแนวทางและ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบอ านาจรัฐ ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารง
รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสืบค้น การมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยี ในการ
เรียนรู้กระบวนการ กลุ่ม และการน าเสนอ เพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้
ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติและสังคมโลก การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และการธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการท างาน มีความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 2.1 ม. 4–6/3 
 ส 2.2 ม. 4–6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส33103 สังคมศึกษา 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
  

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ส 2.2 ม.4-6/1  
ม.4-6/3 ม.4-6/4  
 

รัฐ อธิปไตย เทวสิทธิ์ทศพิธราชธรรม 
พุทธมามกะ กฎมณเฑียรบาล  
ทุนนิยม ระบบอุปถัมภ์  
อ ามาตยาธิปไตยรัฐมีองค์ประกอบ 4 
ประการ ได้แก่ ประชากร ดินแดน 
รัฐบาล และอธิปไตย 

8 20 

2 ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ 

ส 2.2 ม.4-6/2  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็น
การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดข้ึนข้ามพรมแดนของประเทศ
เพ่ือประโยชน์ทั้งทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์
และเอกราชของชาติรวมทั้งรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันของนานาชาติ   

4 10 

3 การเมืองการปกครอง
ของไทย 

ส 2.2 ม.4-6/1  
ม.4-6/3  
 

 สถานการณ์ปัญหาการเมืองาการ
ปกครองที่เกิดข้ึนภายในประเทศไทย
มีสาเหตุจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
ความไม่เข้าใจกันของฝ่ายต่างๆ 
ตลอดจนการขาดเสถียรภาพทาง
การเมือง 

4 10 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 พลเมืองดี ส 2.1 ม.4-6/3  
 

การเป็นพลเมืองดีนอกจากจะเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ศาสนาและสังคมแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่
มีจิตส านึกและเสียสละเพ่ือส่วนรวม
ชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก 

4 10 

รวม 20 50 
ปฐมนิเทศ - - 

สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ส33104 วิชาพระพุทธศาสนา 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2      เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ............................... 
  ศึกษา วิเคราะห์  บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธีคุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี หลักธรรม  
คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธี
คิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ 
และทางออก และวิธีคิดแบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรม) สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม คุณค่าและ
ความส าคัญของค่านิยมและจริยธรรมการขจัดความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   ฝึก ปฏิบัติสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน  น าวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตและสังคม 
   โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.4-6/19  ม.4-6/20  ม.4-6/22  ม.4-6/18   
ส 1.2   ม.4-6/2 ม.4-6/4 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

โครงสร้างรายวิชา ส33104 พระพุทธศาสนา 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 
ช.ม. 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักธรรมในวันส าคัญ ส 1.2  ม. 4-6/2 
         ม. 4/6-4 
 

การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี พิธีกรรม 
หลักธรรมที่เก่ียวเนื่องในวันส าคัญ
และเทศกาลส าคัญของ
พระพุทธศาสนาย่อมท าให้เกิด
ความสุขสงบและเข้าถึงพระรัตนตรัย 

5 10 

2 การเจริญปัญญา ส 1.1  ม. 4-6/19 
         ม. 4-6/20     
 

การสวดมนต์ แผ่เมตตา การบริหาร
จิตตามหลักสติปัฏฐานอย่าง
สม่ าเสมอ และการใช้วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ย่อมส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตและการคิดอย่างถูกต้อง
และยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไปในทางท่ีดีงาม 

5 15 

3 พระพุทธศาสนากับการ 
การพัฒนา 

ส 1.1  ม. 4-6/22 
 

การจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์มี
ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาในแต่
ละสังคมและพัฒนาสังคม 
ให้ดีขึ้น 

5 10 

4 หลักธรรมทางศาสนา
กับการอยู่ร่วมกัน                   
อย่างสันติสุข 

ส 1.1  ม. 4-6/18 
 

ค่านิยมและจริยธรรมเป็นสิ่ง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกศาสนา 
ซึ่งมีความเชื่อเป็นของตนเอง มีผล
ต่อการร่วมมือกันในการขจัดความ
ขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

5 15 

รวม 20 50 
สอบกลางภาค - 20 
สอบปลายภาค - 30 
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
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                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส33239 วิชากฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รู้หน้าที่
ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต บอกอธิบาย จ าแนก ยกตัวอย่าง สรุป 
เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญท่ีมา และลักษณะส าคัญของกฎหมาย ระบบ
กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กระบวนการจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และการบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมาย  
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถที่
จะตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของกฎหมาย รวมทั้งเห็นความส าคัญที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมเพ่ือให้มีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้  
1. ตระหนักในความส าคัญของกฎหมายว่ามีประโยชน์และจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของสังคม 
2. รู้เข้าใจเก่ียวกับที่มากฎหมายและระบบกฎหมาย อันเป็นพื้นฐานส าคัญมนการศึกษาวิชากฎหมาย 
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายประเภทต่างๆ ที่จะน ามาบังคับใช้ในสังคม ทั้งสังคม
ภายในประเทศ   
    และสังคมนานาประเทศ 
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ของการร่างและการประกาศใช้
กฎหมาย  
    ลายลักษณ์อักษร 
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย 
6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบแห่งอ านาจรัฐและ
ก าหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีฐานะเหนือกว่าบรรดา
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท้ังปวงที่มีการตราออกมาใช้บังคับ 
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โครงสร้างรายวิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ส33239)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความหมายและลักษณะ
ส าคัญของกฎหมาย 

ข้อที่ 1 1. ความหมายของกฎหมาย 
2. ลักษณะส าคัญของกฎหมาย 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา 

ศีลธรรม จารีตประเพณี และ
กฎหมาย 

4. ความส าคัญของกฎหมาย 
5. ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายกับศาสตร์แขนงอ่ืน 

6 7 

2 ที่มาของกฎหมายและระบบ
กฎหมาย 

ข้อที่ 2 1. ที่มาของกฎหมาย 
1.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
1.2 กฎหมายที่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
2. ระบบกฎหมาย 
2.1 ระบบกฎหมายลายลักษณ์
อักษร 
2.2 ระบบกฎหมายที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

5 6 
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3 ประเภทของกฎหมาย ข้อที่ 3 1. ประเภทของกฎหมาย 
แบ่งตามลักษณะแห่งการใช้ 
กฎหมาย 
1.1 กฎหมายสารบัญญัติ 
1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
2. ประเภทของกฎหมายแบ่ง

ตามความสัมพันธ์ของคู่กรณี
ที่เก่ียวข้องกับ  

4 5 

4 กระบวนการจัดท ากฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร 

ข้อที่ 4 1. ที่มาของร่างกฎหมาย 
และการยกร่างกฎหมาย 
2. การพิจารณาและ 
ขั้นตอนในการจัดท า 
กฎหมาย 
2.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษร
ที่บัญญัติข้ึนโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
2.2 กฎหมายลายลักษณ์อักษร
ที่บัญญัติข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
2.3 กฎหมายลายลักษณ์อักษร
ที่บัญญัติข้ึนโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. ล าดับชั้นของกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรหรือล าดับศักดิ์
ของกฎหมาย 

7 8 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 1 - 
5 การบังคับใช้กฎหมายและการ

สิ้นผลการบังคับใช้กฎหมาย 
ข้อที่ 5 2.3 การยกเลิกกฎหมายโดย

ศาลรัฐธรรมนูญ 
2.4 การยกเลิกกฎหมายโดย
ค าพิพากษาของศาล 
2.5 ผลบางประการของ 
การยกเลิกกฎหมาย 

3 4 

6 รัฐธรรมนูญ ข้อที ่6 1. ความเป็นมาของ 
รัฐธรรมนูญไทย 
2. ความแตกต่างของ 
รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักร 
ไทยแต่ละฉบับที่ได้มีการ 
ประกาศใช้ 
3. สาระส าคัญขอรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 
4. หลักเกณฑ์ส าคัญท่ี 
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง 
เป็นหลักในการจัดการ 
ปกครองประเทศ 
4.1 ฐานะของ
พระมหากษัตริย์ 
4.2 รัฐสภา 
4.3 คณะรัฐมนตรี 
4.4 ตุลาการ 
4.5 สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
ของปวงชนชาวไทย 
5. สรุปโครงสร้างและอ านาจ 

10 12 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

   

หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 
5.1 โครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ 
5.2 คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
5.3 สรุปโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
5.4 สรุปโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายตุลา
การ 

  

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 2 - 
คะแนนกลางภาค   ข้อที่ 1,2,3,4  1 20 
คะแนนปลายภาค ข้อที่ 5,6  1 30 
รวม 6 ข้อ  40 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส33240 วิชากฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

บอกอธิบาย จ าแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ
ที่มา และลักษณะส าคัญของกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 
กฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
คุ้มครองผู้บริโภค การรับราชการทหาร ยาเสพติดให้โทษและปัญหาใช้กฎหมายในสังคมไทยและแนว
ทางการป้องกันแก้ไข 
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถที่
จะตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของกฎหมาย รวมทั้งเห็นความส าคัญที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมเพ่ือให้มีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้  
7. รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายแพ่ง รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์
ส าหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างถูกต้อง 
8. รู้และเข้าใจในหลักกฎหมายอาญาว่ามีความส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ประพฤติฝ่าฝืน 
กฎหมาย ซึ่งจะมีความผิดและถูกลงโทษ 
9. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว 
ประชาชน  รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
10. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  รวมทั้งสามารถน าไป 
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
11. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสามารถ 
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
12. รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของการรับราชการทหาร  รวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
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การรับราชการทหารได้อย่างถูกต้อง 
13.รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและแนะแนวทาง 
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในสังคมไทย 
และสังคมโลก 
14.ตระหนักถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย และสามารถหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้  
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โครงสร้างรายวิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ส33240)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 หลักกฎหมายแพ่ง ข้อที่ 7 1. การใช้กฎหมายแพ่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคม 

2. กฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่อง
บุคคล 

2.1 บุคคลธรรมดา 
2.2 นิติบุคคล 

3. นิติกรรม 
3.1 ความหมายของนิติ 
กรรม 
3.2 ประเภทของนิติกรรม 
3.3 สัญญา 
3.4 โมฆะกรรมและ 
โมฆียกรรม 

4. กฎหมาย “หนี้” 
4.1 ความหมายของหนี้ 
4.2 วัตถุแห่งหนี้ 
4.3 บ่อเกิดแห่งหนี้ 
4.4 การบังคับช าระหนี้ 
4.5 ความระงับแห่งหนี้ 

5. เอกเทศสัญญา 
5.1 ซื้อขาย 
5.2 เช่าทรัพย์ 
5.3 เช่าซื้อ 
5.4 กู้ยืมเงิน 

5 6 
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5.5 ค้ าประกัน 
6. ทรัพย์ 

6.1 ความหมายของค าว่า 
ทรัพย์และทรัพย์สิน 
6.2 ลักษณะส าคัญของ 
ทรัพย์และทรัพย์สิน 
6.3 ประเภทของทรัพย์สิน 
6.4 บุคคลสิทธิ์และทรัพย์ 
สิทธิ์ 
6.5 ทรัพย์สินของแผ่นดิน 

7. ครอบครัว 
7.1 การหมั้น 
7.2 การสมรส 
7.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สามีและภริยา 
7.4 ทรัพย์สินระหว่างสามี 
ภริยา 
7.5 การสิ้นสุดแห่งการ 
สมรส 
7.6 บิดามารดากับบุตร 
7.7 สิทธิหน้าที่ของบิดา 
มารดาและบุตร 
7.8 บุตรบุญธรรม 

8. มรดก 
8.1 ผู้มีสิทธิได้รับมรดก 
8.2 การแบ่งมรดกระหว่าง 
ทายาทโดยธรรม 
8.3 ทายาทเสียสิทธิในการ 
รับมรดก 

8.4 พินัยกรรม 
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2 หลักกฎหมายอาญา ข้อที่ 8 1. ความหมายของกฎหมาย
อาญา 

2. ลักษณะส าคัญของ
กฎหมายอาญา 

3. โทษทางอาญาและความ
รับผิดทางอาญา 

3.1 โทษทางอาญา 
3.2 ความรับผิดทางอาญา 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา
โทษทางอาญา 

4.1 ต้องมีการกระท า 
4.2 ต้องเข้าองค์ประกอบที่ 
กฎหมายก าหนด 
4.3 ไม่มีอ านาจตาม 
กฎหมายที่ให้กระท า 
ได้ 
4.4 ผู้กระท าบังคับตนเอง 
ได้ 
4.5 ผู้กระท าได้กระท าโดย 
เจตนา 
4.6 ผู้กระท าได้กระท าโดย 
ประมาท 
4.7 การกระท านั้นไม่มีเหตุ 
ที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ 

5. การพยายามกระท า
ความผิด 

6. บุคคลผู้กระท าความผิด
ในทางอาญา 
6.1 ตัวการ 
6.2 ผู้ใช้ให้กระท าความผิด 

5 6 
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6.3 ผู้สนับสนุนการกระท า 
ความผิด 

7. ความผิดอาญาบาง
ลักษณะที่ประชาชนควรรู้ 

7.1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
และร่างกาย 
7.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
7.3 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

8. ความผิดลหุโทษ 
9. อายุความ 

3 กฎหมายเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

ข้อที่ 9 1. การแจ้งเกิด 
1.1 หลักเกณฑ์ของการแจ้ง 

เกิด 
1.2 ความส าคัญของสูติ 

บัตร 

3 4 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

   1.3 การเก็บรักษาสูติบัตร 
2. การแจ้งตาย 
3. การย้ายที่อยู่ 
4. ทะเบียนบ้าน 
5. การสร้างบ้านและการรื้อ 
บ้าน 
6. กฎหมายเกี่ยวกับบัตร 
ประจ าตัวประชาชน 
6.1 คุณสมบัติของผู้ขอมีบัตร
และหลักเกณฑ์ในการขอมี
บัตรประจ าตัวประชาชน 
6.2 การท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนในกรณีที่ไม่ทราบ
วันเกิด 
6.3 การท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของบุคคลผู้มีแต่ชื่อ
ตัว แต่ไม่มีชื่อสกุล 
6.4 ความผิดและโทษ 

  

4 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
เด็ก 

ข้อที่10 1. การปฏิบัติต่อเด็ก 
2. การสงเคราะห์เด็ก 
3. การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
4. การส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 
5. บทก าหนดโทษ 

5 6 

5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ข้อที่ 11 1. พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

1.1 การคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้บริโภค 
1.2 คณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค 
1.3 การคุ้มครองผู้บริโภค 

5 6 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

   

1.4 การอุทธรณ์ 
1.5 บทก าหนดโทษ 
2. พระราชบัญญัติวิธี 
พิจารณาคดีผู้บริโภค 

 พ.ศ. 2551 

  

6 กฎหมายเกี่ยวกับการรับ
ราชการทหาร 

ข้อที่ 12 1. ขั้นตอนการเข้ารับราชการ
ทหาร 

1.1 การลงบัญชีทหาร
กองเกิน 

1.2 การตรวจคัดเลือก
ทหารกองเกินให้เป็น
ทหารกองประจ าการ 

2. บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องไปแสดงตนเพ่ือ
ลงบัญชีทหารกองเกิน 

3. บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องรับราชการทหารกอง
ประจ าการ 

4. บุคคลผู้ได้รับการผ่อนผัน
ไม่ต้องเข้ารับการตรวจ
เลือกเป็นทหารกอง
ประจ าการ 

5. บุคคลผู้ได้รับการผ่อนผัน
ไม่ต้องเข้ารับการตรวจ
เลือกเป็นทหารกอง
ประจ าการ 

6. การเปลี่ยนแปลงต าบลที่
อยู่ ชื่อตัว หรือชื่อสกุล 

5 6 
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7 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษ 

ข้อที่ 13 1. ความหมายของยาเสพติด
ให้โทษ 

2. ประเภทของยาเสพติดให้
โทษ 

3. การขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยา
เสพติดให้โทษ 

4. บทก าหนดโทษ 
5. บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพ

ติดให้โทษที่ส าคัญ 
6. วิธีสังเกตอาการของผู้ใช้ยา

เสพติดให้โทษ 
7. สาเหตุของการติดยาเสพ

ติดให้โทษ 
8. โทษและพิษภัยของยาเสพ

ติดให้โทษ 
9. การบ าบัดรักษาผู้ติดยา

เสพติดให้โทษ 
10. การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
     ให้โทษ  
11. การป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 6 

8 ปัญหาการใช้กฎหมายใน
สังคมไทยและแนวทางป้องกัน
แก้ไข 

ข้อที่ 14 1. ปัญหาการใช้กฎหมายที่
เกิดจากประชาชนผู้ใช้
กฎหมาย 

2. ปัญหาการใช้กฎหมายที่
เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้
กฎหมาย 

5 6 



129 

 

  
                  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย โรงเรยีนทุง่ทรายวิทยา (ปีการศึกษา 2565) 

 

 
 
 
 
 
 

3. ปัญหาที่เกิดจากตัวบท
กฎหมาย 

คะแนนกลางภาค   ข้อที่ 7,8,9,10  1 20 

คะแนนปลายภาค 
ข้อที่ 
11,12,13,14 

 1 30 

รวม 8 ข้อ  40 100 


