กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้ างหลักสู ตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น

ชั้น

รหัส

ม.1 ส21101
ส21161
ส21281

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปี การศึกษา 2552-2554
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
หน่วย
รายวิชา
ชัว่ โมง ชั้น รหัส
รายวิชา
ชัว่ โมง
กิต
กิต
สังคมศึกษา 1
1.5
60 ม.1 ส21102 สังคมศึกษา 2
1.5
60
ประวัติศาสตร์
0.5
20
ส21162 ประวัติศาสตร์ 0.5
20
รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาเพิ่มเติม
ท้องถิ่นของเรา
1.0
40
ส21282 ท้องถิ่นของเรา 1.0
40

ภาคเรียนที่ 1
ชั้น

รหัส

ม.2 ส22103
ส22163

รายวิชา
สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร์
รายวิชาเพิ่มเติม

ส22261 ประเพณีและวัฒนธรรม

ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชัว่ โมง ชั้น รหัส
กิต
1.5
60 ม.2 ส22104
0.5
20
ส22164
1.0

40

รหัส

ม.3 ส23105
ส23165

รายวิชา

สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร์
รายวิชาเพิ่มเติม

ส22262 ประเพณีและวัฒนธรรม

ภาคเรียนที่ 1
ชั้น

รายวิชา

หน่วย
ชัว่ โมง
กิต
1.5
60
0.5
20
1.0

40

ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชัว่ โมง ชั้น รหัส
กิต
1.5
60 ม.3 ส23106
0.5
20
ส23166

สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร์
รายวิชาเพิ่มเติม
ส23261 ประวัติบุคคลสาคัญ 1.0

40

หน่วย
ชัว่ โมง
กิต
สังคมศึกษา 2
1.5
60
ประวัติศาสตร์
0.5
20
รายวิชาเพิ่มเติม
ส23262 ประวัติบุคคลสาคัญ 1.0
40
รายวิชา

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาสั งคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส 21101 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้

1

ตัวช่วยสารวจโลก

2

มาตรฐานการ
เรียนร/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

เวลา
(ชม.)

นา้ หนัก
คะแนน

การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เส้น
แบ่งเวลา เวลามาตรฐาน
ภัยธรรมชาติ

10

10

ภัยพิบตั ิ

ส 5.1 ม.1/1
ส 5.1 ม.1/2
ส 5.1 ม.1/3

4

4

3

เปิ ดคลังมหาสมบัติ

ส 3.1 ม.1/1

ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์

4

4

5
6

ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ส 3.1 ม.1/2
ชีวติ สุ ขด้วยพอเพียง ส 3.1 ม.1/3

5
6

4
6

7

สิ ทธิมนุษยชน

ส 2.1 ม.1/1

หลักในการบริ โภค
หลักและความสาคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สิ ทธิมนุษยชน

4

4

8

รักแผ่นดินเกิด

บทบาทและหน้าที่ของ เยาวชนไทย

4

4

9

รักษ์ถิ่นไทย

ส 2.1 ม.1/2
ส 2.1 ม.1/4
ส 2.1 ม.1/3

วัฒนธรรมไทยและเพื่อนบ้าน

3

4

10

พุทธประวัติ

ส1.1 ม.1/1
ส1.1 ม1/2
ส1.1 ม.1/3
ส 1.1 ม.1/4

พุทธประวัติ

5

6

การประพฤติตนตามแบบอย่าง

4

8

ส 1.1 ม.1/5

หลักธรรมคาสอนศาสนาที่ตน
นับถือ
การพัฒนาจิตเพื่อการเรี ยนรู ้และการ
ดาเนินชีวติ
สวดมนต์แปลแผ่เมตตาบริ หารจิต

4

6

2

6

3

4

60

70

11
12

พุทธสาวก
พุทธสาวิกา
พระรัตนตรัย

13

โยนิโสมนสิ การ

14

สวดมนต์ แผ่เมตตา

ส 1.1 ม.1/6

ส 1.1 ม.1/7
ส 1.1 ม.1/8
รวมคะแนนระหว่างภาคเรี ยน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาสั งคมศึกษา 2
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ลาดับ

รหัสวิชา ส 21102
เวลา 60 ชั่วโมง

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

1

กฎ กติกาของประเทศ

2

มนุษย์ในสังคม

มาตรฐานการ
เรียนร ูู ู้/
ตัวชี้วดั
ส 2.2 ม.1/1
ส 2.2 ม.1/2
ส 2.2 ม.1/3

3
4

ศูนย์กลางเงินทอง
ถนนเศรษฐกิจ

ส 3.2 ม.1/1
ส 3.1 ม.1/2

5

ต้องการซื้ อ ต้องการขาย

ส 3.2 ม.1/3

6
7

ลิขสิ ทธิ์ ของใคร
เกิดการเปลี่ยนแปลง

ส 3.2 ม.1/4
ส 5.2 ม.1/1

8

รวมกันเราอยู่

ส 5.2 ม.1/2

9

สังคมเงิน สังคมคน

ส 5.2 ม.1/3

10

เลิศล้ าก้าวไกล

ส 5.2 ม.1/4

11

ศาสนาต่างๆ

12

ตัวอย่างบุคคลด้าน

ส 1.1 ม.1/9
ส 1.1 ม.1/10
ส 1.1 ม.1/11

กลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
สาระสาคัญ

เวลา
(ชม.)

นา้ หนัก
คะแนน

กฎหมายสู งสุ ดของประเทศ

6

6

หน้าที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ
สถาบันทางการเงิน
การพึ่งพาอาศัยและการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ
ตัวชี้วดั ในการผลิตและการ
บริ โภค
ทรัพย์สินทางปัญญา
การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลียโอเชียเนีย
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
โอเชียเนีย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียโอ
เชียเนีย
ปัจจัยทางกายภาพและสังคม
ที่มีผลต่อเทคโนโลยี
ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม
ตามที่ตนนับถือศาสนา
ตัวอย่างบุคคล

4

4

6
2

6
2

3

6

3
4

2
4

4

4

3

6

3

4

6

6

4

6

ศาสนสัมพันธ์
ลาดับ

13
14

15

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

มาตรฐานการ
เรียนร ูู ู้/
ตัวชี้วดั
การบาเพ็ญประโยชน์
ส 1.2 ม.1/1
ต่อศาสนสถาน
ส 1.2 ม.1/2
การปฏิบตั ิตนอย่าเหมาะสม ส 1.2 ม.1/3
ต่อบุคคลตามศาสนาที่ตน
นับถือ
พิธีกรรม
ส 1.2 ม.1/4
ส 1.2 ม.1/5

สาระสาคัญ

เวลา
(ชม.)

การบาเพ็ญประโยชน์และ
บารุ งวัด
บทบาทของพระภิกษุใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

4

4

3

4

คาอาราธนาต่างๆ

3

6

60

100

รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

นา้ หนัก
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา ส 21103 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการ
เวลา นา้ หนัก
ลาดับ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
(ชม.) คะแนน
1. ย้อนเวลาสู่ อดีต
ส 4.1 ม.1/1
ความสาคัญของเวลาทาง
4
12
ประวัติศาสตร์
2. กาลเวลา
ส 4.1 ม.1/2
ที่มาและการนับศักราชต่างๆ
4
16
3.

เรี ยงอันดับ

ส 4.1 ม.1/3

วิธีการทางประวัติศาสตร์

4

16

4.

รอยอดีต

ส 4.3 ม.1/1

ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัย

6

26

20

70

รวมคะแนนระหว่างเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 หัสวิชา ส 21104 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

1.

เริ่ มต้นประวัติศาสตร์
ไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.
3.
4.

วิวฒั นาการเอเชีย
อาคเนย์
มรดกโลก

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ส 4.3 ม.1/2
อาณาจักรสุ โขทัย
ส 4.3 ม.1/3

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย
ส 4.2 ม.1/1
พัฒนาการของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส 4.2 ม.1/2
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมคะแนนระหว่างเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา นา้ หนัก
(ชม.) คะแนน
6
20
3

15

6

20

3

15

20

70

โครงสร้ างรายวิชาเพิม่ เติม
รายวิชาท้องถิ่นของเรา รหัสวิชา ส 21281 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1,2
ลาดับ

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้

1
2

สภาพทัว่ ไปของ
จังหวัดชลบุรี
ประวัติความเป็ นมา

3

เศรษฐกิจ

4

สังคมวัฒนธรรม

5

บุคคลสาคัญ

6

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม

7

สาระสาคัญ

ขนาด ที่ต้ งั อาณาเขต ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ การปกครอง ประชากร
ชลบุรีสมัยประวัติศาสตร์ และก่อน
ประวัติศาสตร์
สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากร อาชีพ
คมนาคม สื่ อสาร
ความหมาย โครงสร้าง และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุมชนจีน
ศิลปกรรม วัฒนธรรม หัตถกรรม
อาหารท้องถิ่น ปริ ศนาคาทาย
สมเด็จพุฒโฆษาจารย์ (เจริ ญ สุ ข
บท)
นายอธึก สวัสดีมงคล
สถานที่ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และการอนุรักษ์
ปั ญหาและแนวทางการแก้ไข

รวมคะแนนระหว่างเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน

เวลา
(ชม.)

นา้ หนัก
คะแนน

6

10

6

10

6

10

5

10

5

10

5

10

5

10

40

70

คะแนนการสอบปลายภาค

20

คะแนน

โครงสร้ างหลักสู ตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปี การศึกษา 2552-2554
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
หน่วย
ชั้น รหัส
รายวิชา
ชัว่ โมง ชั้น รหัส
รายวิชา
ชัว่ โมง
กิต
กิต
ม.4 ส31101
สังคมศึกษา 1
1.5
60 ม.4 ส31102 สังคมศึกษา 2
1.5
60
ส31161
ประวัติศาสตร์
0.5
20
ส31162 ประวัติศาสตร์ 0.5
20
รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาเพิ่มเติม
ส31281
ภูมิศาสตร์และ
1.0
40
ส31221 หน้าที่คนไทย 1.0
40
ประวัติศาสตร์ไทย

ภาคเรียนที่ 1
ชั้น

รหัส

ม.5 ส32103
ส32163

รายวิชา
สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร์
รายวิชาเพิม่ เติม

ส32221 กฏหมายที่ประชนควรรู้

ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชัว่ โมง ชั้น รหัส
กิต
1.5
60 ม.5 ส32104
0.5
20
ส32164
1.0

40

รหัส

ม.6 ส33105

รายวิชา
สังคมศึกษา 1
รายวิชาเพิ่มเติม

สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร์
รายวิชาเพิม่ เติม

ส32281 ภูมิศาตร์และการ

ภาคเรียนที่ 1
ชั้น

รายวิชา

ท่องเที่ยว

หน่วย
ชัว่ โมง
กิต
1.5
60
0.5
20
1.0

40

ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชัว่ โมง ชั้น รหัส
กิต
1.5
60 ม.6 ส33106

หน่วย
ชัว่ โมง
กิต
สังคมศึกษา 2
1.5
60
รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา

ส33261
ส33262

ประวัติศาสตร์
เหตุการณ์ปัจจุบนั

0.5
1.0

20
40

ส33281
ส23262

ประวัติศาสตร์

0.5
1.0

เศรษฐศาสตร์กชั ี
วิตประจาวัน

20
40

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาสั งคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส 31101 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ
1.

ชื่ อหน่ วยการ
เรียนรู้
โครงสร้างของ
สังคม

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ส 2.1 ม.4/2

2.

การเปลี่ยนแปลง ส 2.1 ม.4/2
และ
ส 2.1 ม.4/3
ปัญหาสังคมไทย

3.

วัฒนธรรม

ส 2.1 ม.4/5

สาระสาคัญ
มนุษย์มาอยูร่ วมกันเป็ นสังคมเพราะ
ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานซึ่ งการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับลักษณะสังคมและโครงสร้าง
ของสังคมจะช่วยทาให้เราเข้าใจ
พฤติกรรม
ต่าง ๆ ของผูค้ นในสังคม สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
ในสังคมได้
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปั จจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ทาให้มีสิ่งที่ไม่ปรารถนาติดตามมา
เช่น ปั ญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม
ปัญหาการเมือง ปั ญหาสิ่ งเสพติด
ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาทุจริ ต
คอรัปชัน่ ซึ่ งมีผลกระทบต่อคนไทย
ส่ วนใหญ่ การทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงและปั ญหาจะช่วยให้
เราได้ปรับตัวและวางแผนการ
ดาเนินชีวติ ที่ดีในอนาคตได้
มนุษย์ตอ้ งอยูร่ ่ วมกันเพื่อสร้างสรรค์
วัฒนธรรมในการดาเนินชีวติ และ

เวลา นา้ หนัก
(ชม.) คะแนน
8
8

6

6

8

8

พัฒนาให้เหมาะสมขึ้นตามลาดับ
เพื่อให้สังคมมนุษย์เจริ ญก้าวหน้า
มาตรฐาน
สาระสาคัญ
การ เรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
กฎหมาย
ส 2.1 ม.4/1
กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
ส 2.1 ม.4/3
แม่บท เพื่อกาหนดหลักการ
ส 2.2 ม.4/4
ปกครองของประเทศและปกป้อง
คุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของ
ประชาชน
กฎหมายใน
ส 2.1 ม.4/1
กฎหมายเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ชีวติ ประจาวัน
ในการรักษาความยุติธรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้เกิด
ความสงบเรี ยบร้อยในสังคม
พระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.4/4
ทฤษฎีและวิธีการที่เป็ นสากล
สาคัญไฉน
ข้อปฏิบตั ิที่เป็ นสากล
การพัฒนา
ส 1.1 ม.4/5
การพัฒนาศรัทธาและปัญญา
ศรัทธาและ
ปัญญา
พระรัตนตรัย
ส 1.1 ม.4/13
พระรัตนตรัย
- วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ
อริ ยสัจ 4
ส 1.1 ม.4/13
หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ 4
พุทธศาสน
ส 1.1 ม.4/13
- จิตฺต ทนฺ ต สุ ขาวห
สุ ภาษิต
จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุ ขมาให้
- น อุจจาวจ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ
สาวกและศาสนิก ส 1.1 ม.4/14
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
ชนตัวอย่าง
- พระอัสสชิ
- พระกีสาโคตมีเถรี

ลาดับ หน่ วยการเรียนรู้
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

เวลา นา้ หนัก
(ชม.) คะแนน
8
8

8

8

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

3

5

ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระนาคเสน-พระยามิลินท์
- สมเด็จพระวันรัต(เฮง เขมจารี )
ลาดับ หน่ วยการเรียนรู้
12.

13.

14.

15.

พระไตรปิ ฎก

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4/15

สาระสาคัญ

วิธีการศึกษาและค้นคว้า การ
สังคายนาและการเผยแพร่
พระไตรปิ ฎกความสาคัญและ
คุณค่าของพระไตรปิ ฎก
วิธีคิดแบบ
ส 1.1 ม.4/19
พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ
โยนิโสมนสิ การ
- วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ
- วิธีคิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบนั
ชาวพุทธที่ดี ชีวมี ี ส 1.2 ม.4/1
ปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที่ดีต่อ
สุ ข
พระภิกษุ
- การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ
เช่น การศึกษา การปฏิบตั ิ
ธรรมและการเป็ นนักบวชที่ดี
- คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก
ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม
- การรักษาศีล 8
- การเข้าร่ วมกิจกรรมและ เป็ น
สมาชิกองค์กรชาวพุทธ
- การเป็ นชาวพุทธที่ดีตามหลัก
ทิศเบื้องบนในทิศ 6
วันสาคัญและ
ส 1.2 ม.4/4
หลักธรรม คติธรรมในวันสาคัญ
เทศกาลทาง
และเทศกาลในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
และการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้อง
รวมคะแนนระหว่างเรียน

เวลา นา้ หนัก
(ชม.) คะแนน
2
2

2

2

2

2

1

1

60

60

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาสั งคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 31102
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 60 ชั่วโมง
ลาดับ

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

1.

พลเมืองดีของสังคม

2.

สิ ทธิมนุษยชน

3.

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการ
เวลา นา้ หนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
(ชม.) คะแนน
ส 2.1 ม.4/3
สังคมจะสงบสุ ขได้เพราะสมาชิก
4
4
ปฏิบตั ิตนที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของการเป็ นพลเมืองดี
กล่าวคือ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีเหตุผลรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่นเคารพกฎหมาย
และกติกาสังคม เคารพสิ ทธิ
เสรี ภาพของตนเองและบุคคลอื่น
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคมชุมชน และประเทศชาติ
ส 2.1 ม.4/1
ตามหลักสิ ทธิมนุษยชน ถือว่า
4
4
ส 2.1 ม.4/4
มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระ
และมีความเท่าเทียมกันไม่มีการ
แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
ฯลฯ ทุกคนมีสิทธิ อยูร่ ่ วมกันใน
สังคมภายใต้กฎระเบียบของสังคม
ส 2.2 ม.4/3
การปกครองระบอบ
6
7
ประชาธิปไตยถือเป็ นระบอบ
การปกครองที่แพร่ หลาย
ประเทศที่มีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุขซึ่งเป็ นสถาบันที่
เก่าแก่ที่สุด เป็ นศูนย์รวมจิตใจ

ของประชาชนและเป็ นเอกลักษณ์
ของประเทศ เมื่อเปลี่ยนมาใช้
ระบอบประชาธิ ปไตยก็ยงั คงไว้ซ่ ึ ง
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ลาดับ
4.

5.

6.

มาตรฐานการ
เวลา นา้ หนัก
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
(ชม.) คะแนน
สถานการณ์การเมือง ส 2.2 ม.4/1
สถานการณ์การเมืองโลกใน
4
5
การปกครองของโลก
ปั จจุบนั ได้มีการมุ่งแสวงหา
และของประเทศ
สันติภาพและให้ความสาคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจเป็ นส่ วนใหญ่
จะมีปัญหาอยูบ่ า้ งในเรื่ องของเชื้อ
ชาติ และการก่อการร้ายในบาง
ประเทศ ส่ วนการเมืองไทยยังคง
ขาดเสถียรภาพและไม่มีความ
มัน่ คงเพราะความคิดเห็นที่ขดั แย้ง
กันของคนไทย และการขาด
คุณธรรมจริ ยธรรมของ
นักการเมือง
การประสาน
ส 2.2 ม.4/2
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกต่างมุ่ง
4
4
ประโยชน์ร่วมกัน
สร้างสันติภาพและความมัน่ คง
ระหว่างประเทศ
ทางเศรษฐกิจ มีการติดต่อ
แลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน ทั้งด้านการทูต การค้า
การศึกษา วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่ งประเทศไทยก็มี
การร่ วมมือแลกเปลี่ยน
ช่วยเหลือและส่ งเสริ มด้าน
ต่าง ๆ กับนานาประเทศ เพื่อ
เป็ นการประสานประโยชน์
ร่ วมกัน
ศาสนากับการอยู่
ส 1.1 ม.4/17
ในสังคมปัจจุบนั มีผคู ้ นนับถือ
6
6
ร่ วมกันอย่างสันติสุข ส 1.1 ม.4/18
ศาสนาแตกต่างกันไป การมีหลาย
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

ส 1.1 ม.4/21
ส 1.1 ม.4/22

ลาดับ

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั

7.

สังคมชมพูทวีป
สมัยก่อนพุทธกาล

ส 1.1 ม.4/1

8.

พุทธประวัติ

ส 1.1 ม.4/2

9.

หลักธรรมในกรอบ
อริ ยสัจ 4

ส 1.1 ม.4/13

10.

พุทธศาสนสุ ภาษิต

ส 1.1 ม.4/13

11.

สาวกและศาสนิกชน

ส 1.1 ม.4/14

ศาสนาอยูใ่ นสังคมเดียวกัน เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้สมาชิกเข้าถึง
ความสุ ขอันแท้จริ งด้วยวิถีทางที่
เหมาะสมที่สุด ดังนั้นการศึกษาถึง
สาระสาคัญ
ความเป็ นมา หลักธรรมคาสั่งสอน
คุณธรรม จริ ยธรรมของแต่ละ
ศาสนาจะทาให้เราเข้าใจ มีเจต
คติที่ดีต่อการดาเนิ นชีวติ ของ
แต่ละบุคคลได้วา่ ทุกคนสามารถ
เป็ นคนดีได้ถา้ เขาปฏิบตั ิตนให้
สอดคล้องกับหลักคาสอนของ
ศาสนาอย่างแท้จริ ง โลกและ
สังคมจะสงบสุ ขได้
- สมัยสังคมชมพูทวีปก่อน
พุทธกาล
- คติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า
พุทธประวัติในเรื่ องการตรัสรู ้
การก่อตั้ง วิธีการสอนและ
การเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา
มงคล 38
- สงเคราะห์บุตร
- สงเคราะห์ภรรยา
- สันโดษ
พุทธศาสนสุ ภาษิต
- นตฺ ถิ โลเก อนินฺทิโต
คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
- โกธ ฆตฺ วา สุ ข เสติ
ฆ่าความโกรธได้ยอ่ มอยูเ่ ป็ นสุ ข
พุทธสาวก พุทธสาวิกา

เวลา นา้ หนัก
(ชม.) คะแนน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ตัวอย่าง

ลาดับ
12.
13.

14.

15.

16.

- พระนางมัลลิกา
- หมอชีวก โกมารภัจ
ศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระอาจารย์มนั่ ภูริทตฺ โต

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

- สุ ชีพ ปุญญานุภาพ
ชาดก
ส 1.1 ม.4/14
พระเวสสันดรชาดก
การบริ หารจิตเจริ ญ ส 1.1 ม.4/20
- สวดมนต์ แผ่เมตตา
ปัญญา
-ฝึ กสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน
สามารถนาไปปฏิบตั ิตนใน
ชีวติ ประจาวัน
พุทธศาสนิกชนที่ดี
ส 1.2 ม.4/1
- ปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที่ดี
ต่อพระภิกษุ
- ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและสังคม
พุทธมามกะ
ส 1.2 ม.4/3
การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขั้นเตรี ยมการ
- ขั้นพิธีการ
สัมมนา
ส 1.2 ม.4/5
- การปกป้อง คุม้ ครอง ธารงรักษา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริ ษทั
ในสังคมไทย
- การปลูกจิตสานึกและการมี
ส่ วนร่ วม ในสังคมพุทธ
รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา นา้ หนัก
(ชม.) คะแนน
3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

60

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา ส 31105 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
เวลาและยุคสมัยทาง ส 4.1 ม.4/1
เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์
การนับและการเทียบ ส 4.1 ม.4/1
การนับและการเทียบ
ยุคประวัติศาสตร์ไทย
ยุคประวัติศาสตร์ไทย
การแบ่งยุคทาง
ส 4.1 ม.4/1
ยุคทางประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย
ความสาคัญและ
ส 4.1 ม.4/1
ความสาคัญและประโยชน์ของ
ประโยชน์ของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
หลักฐานทาง
ส 4.1 ม 4/1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย
แนวคิดความเป็ นมา ส 4.3 ม.4/1
ความเป็ นมาของชนชาติไทย
ของชนชาติไทย
ส 4.3 ม.4/2
อาณาจักรโบราณใน ส 4.3 ม.4/1
อิทธิพลอาณาจักร
ดินแดนไทย
โบราณในดินแดนไทย
ที่มีต่อสังคมไทย
รวมคะแนนระหว่างเรียน
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน

เวลา นา้ หนัก
(ชม.) คะแนน
3
10
2

6

2

8

2

8

2

8

3

10

4

10

20

60

คะแนนการสอบปลายภาค

20

คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา ส 31106 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

1.

ราชอาณาจักรไทย

2.
3.
4.

สยามเรเนอซองค์
การปฏิรูปสังคม
ราชาเป็ นสง่าแห่ง
แคว้น

5.

สยามใหม่

6.

บทบาทสตรี ไทย

7.

ภูมิปัญญาไทย

มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ส 4.3 ม.4/2
ปั จจัยที่มีผลต่อการ
สถาปนาอาณาจักรไทย
ส 4.3 ม.4/3
สยามยุคปฏิรูป
ส 4.3 ม.4/3
การเลิกทาส และการเลิกไพร่
ส 4.3 ม.4/3
บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริ ยใ์ นการพัฒนา
ชาติไทย
ส 4.3 ม.4/3
แนวคิดประชาธิ ปไตยตั้งแต่สมัย
ส 4.3 ม.4/4
รัชกาลที่ 6จนถึงการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475
ส 4.3 ม.4/3
บทบาทสตรี ไทย
ส 4.3 ม.4/4
ส 4.3 ม.4/3
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ส 4.3 ม.4/5
และวัฒนธรรมไทย
รวมคะแนนระหว่างเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา นา้ หนัก
(ชม.) คะแนน
3
8
3
2
3

8
8
10

3

10

2

8

2

8

20

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา ส31281
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรร
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1 หน่ วยกิต
ลาดับ

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้

1

ความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติกบั ชีวิต

2

ปัญหา

3

เศรษฐกิจ

4

สังคมไทย

5

ศิลปวัฒนธรรมไทย

6

ภูมิใจในความเป็ น
ไทย

สาระสาคัญ

ภูมิศาสตร์ กายภาพแต่ละภาคของ
โลกในเรื่ อง ลักษณะที่ต้ งั
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กับชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ ปั ญหาของ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพอันเกิดจาก
การกระทาของมนุษย์
เห็ นความจ าเป็ นในการปรั บ ตั ว
ปรับใช้และเสริ มสร้างสภาพ
แวดล้อมมี ส่วนในการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
สภาพแวดล้อม
สังคมไทยในเรื่ อง โครงสร้าง
ลักษณะทัว่ ไป พัฒนาการ
โดยสังเขปจนถึงปัจจุบนั
ศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่ องรากฐาน
เอ ก ลั ก ษ ณ์ พั ฒ น าก าร แ ล ะ
แนวโน้มที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
ไทย
เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย เห็น
คุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจ

ภาคเรียนที่ 1,2
เวลา
(ชม.)

นา้ หนัก
คะแนน

12

10

4

10

6

10

6

10

5

10

5

10

ในเอกลักษณ์ของชาติ และมีส่วน
ร่ วมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

40

60

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสั งคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส 21101 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ ระบุ ยกตัวอย่าง บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคม
และประเทศโดยปฏิบตั ิตนตามกฎหมายและการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน โดยมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบใน
กิจกรรมทางสังคมการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสาธารณประโยชน์ และเห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมซึ่งเป็ นปั จจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชากรในสังคม
ศึกษา วิเคราะห์ ความรู ้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการผลิต การบริ โภคตลอดจนบอกแนว
ปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
ศึกษา วิเคราะห์การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการหาข้อมูลลักษณะทางกายภาพ และสังคมของ
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยการใช้เส้นแบ่งเวลา ความแตกต่างของเวลา
มาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น และตระหนักถึงการป้ องกันภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติโดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสื บค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่ อสารและเห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน โดย มีจิตสาธารณะและ รักความเป็ นไทย
ศึกษาวิเคราะห์ อธิ บายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศไทย ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย พุทธประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก พุทธคุณ หลักธรรมสาคัญใน
กรอบอริ ยสัจสี่ พุทธศาสนสุ ภาษิต วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ การสวดมนต์แผ่เมตตา การบริ หารจิตและ
เจริ ญปั ญญา ด้วยอานาปานสติ
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์กระบวนการกลุ่มการสื บค้นข้อมูล และการบันทึกข้อมูล การ
ประพฤติปฏิบตั ิตนและวิถีการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและพัฒนาสังคม
เพื่อให้เกิดความรู ้และเห็นคุณค่าของหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาในการทานุบารุ ง
ศาสนา ให้เกิดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน
และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วดั
ส 2..1 ม.1/2
ส 3.1 ม.1/2
ส 5.1 ม.1/1
ส 1.1 ม.1/1
ส 1.1 ม.1/7

ส 2.1 ม.1/2
ส 3.1 ม.1/2
ส 5.1 ม.1/2
ส 1.1 ม.1/2
ส 1.1 ม.1/8

ส 2.1 ม.1.2
ส 3.1 ม.1/3
ส 5.1 ม.1/3
ส 1.1 ม.1/3

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ส 2/1 ม.1/4

ส 1.1 ม.1/4

ส 1.1 ม.1/5

ส 1.1 ม.1/6

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสั งคมศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

วิชา ส 21102
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ระบบการเมืองการปกครองของไทย เกี่ยวกับ การแบ่งอานาจ และการถ่วงดุลของ
อานาจอธิปไตย คือ นิติบญั ญัติ บริ หาร ตุลาการ และสามารถปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ เกี่ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพและหน้าที่ตามวิถีแห่งประชาธิ ปไตย
ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการเลือกการบริ โภค เข้าใจเรื่ อง อุปสงค์ อุปทาน การแลกเปลี่ยนสิ นค้า การ
พึ่งพาสถาบันการเงิน รวมทั้งนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสภาพทาเลที่ต้ งั และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม
ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่ องประชากร
และสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการดาเนินชีวิต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสื บค้นข้อมูลและ การ
บันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมีทกั ษะในการใช้
เทคโนโลยีการใช้ในการนาความรู ้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ทกั ษะชีวติ โดยมีจิตสานึกรู ้ คุณค่า
ของอนุรักษ์ทรัพยากร
ศึกษาวิเคราะห์ อธิ บายศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย บุคคลสาคัญที่เป็ นแบบอย่างด้านศาสน
สัมพันธ์
รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนาสถานของศาสนาที่ตนนับถือ จริ ยวัตรของสาวก จัดพิธีกรรม
ตามศาสนาพิธีที่ตนนับถืออย่างถูกต้องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์กระบวนการกลุ่มการสื บค้นข้อมูล และการบันทึก
ข้อมูล การประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนาและวิถีการดาเนิน
ชีวติ อย่างมีคุณค่าและพัฒนาสังคม
เพื่อให้เกิดความรู ้และเห็นคุณค่าของหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาในการทานุบารุ ง

ศาสนา ให้เกิดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน และ
มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วดั
ส 2.2 ม.1/1
ส 3.2 ม.1/1
ส 5.2 ม.1/1
รวม 10 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม 1/9
ส 1.2 ม.1/1
รวม 7 ตัวชี้วดั

ส2.2 ม.1/2
ส 3.2 ม.1/2
ส 5.2 ม.1/2

ส 2.2 ม.1/3
ส 3.2 ม.1/3
ส 5.2 ม.1/3

ส 5.2 ม.1/4

ส 1.1 ม. 1/10
ส 1.2 ม. 1/2 ส 1.2 ม 1/3

ส 1.2 ม 1/4

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ส 1.2 ม 1/5

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาประวัติศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

วิชา ส 21103
เวลา 20 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความหมาย ความสาคัญของประวัติศาสตร์ ความสาคัญของเวลาในทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงการเทียบศักราชตามระบบต่างๆ การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ ของชาติ อีกทั้ง
ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัย ซึ่ งได้แก่ รัฐโบราณในดินแดนไทย รัฐไทยในดินแดนไทย ในด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสื บค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูลรวมทั้งใช้การแสดงบทบาทสมมติ
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชีวติ ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน รักในความเป็ นชนชาติไทยและนาความรู ้ที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
รหัสตัวชื้วดั
ส 4.1 ม.1/1
ส 4.1 ม.1/2
ส 4.1 ม.1/3
ส 4.3 ม.1/1
รวมตัวชี้ วดั 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาประวัติศาสตร์ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา ส 21104 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ ระบุ อธิบาย การพัฒนาการของประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัยและของประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรวมถึง
ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ วรรณกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสื บค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูลรวมทั้งใช้การแสดงบทบาทสมมติ
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ใฝ่ เรี ยนรู ้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รักในความเป็ นชนชาติไทย มีจิตสาธารณะ มีวนิ ยั และนาความรู ้ที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
รหัสตัวชื้วดั
ส 4.2 ม.1/1
ส 4.2 ม.1/2
ส 4.3 ม.1/2
ส 4.3 ม.1/3
รวมตัวชี้ วดั 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน

7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
รายวิชาท้องถิ่นของเรา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา ส 21281
เวลา 40 ชั่ วโมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวน 1 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1,2

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่น ทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่น ด้านความเป็ นมา บุคคลสาคัญ วิวฒั นาการของ
ท้องถิ่นศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น การประกอบอาชีพ รายได้ของท้องถิ่น
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่น ตระหนักในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น ปฏิบตั ิตนในการอนุรักษ์วฒั นธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสั งคมศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ส 31101
เวลา 60 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและฒนธรรม
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหา และแนวทางการพัฒนาทางสังคม ความหมาย
ความสาคัญของวัฒนธรรม ลักษณะ และความสาคัญลักษณะของวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ ความจาเป็ นที่ตอ้ ง
มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
สากล และการเลือกรับวัฒนธรรมสากล ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชุมชน
และประเทศชาติ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น การซื้ อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ มื เงิน
จานา จานอง กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่ างกาย กฎหมายการรับ
ราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบนั
โดยใช้ กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการ
เลือกรับ กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดความรู ้ ความ
เข้าใจ ความคิด การปฏิบตั ิตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
เห็นความสาคัญ ความจาเป็ นในการปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย การอนุรักษ์วฒั นธรรมที่ดีงามของ
ไทย มีส่วนร่ วมใน การแก้ไขปั ญหาสังคม และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม
ศึกษา ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา วิเคราะห์พุทธประวัติ ด้านการตรัสรู ้ และการ
ก่อตั้งพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธศาสนา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง การบริ หารจิตและการ
เจริ ญปั ญญาศึกษาศึกษาหลักธรรม อริ ยสัจสี่ พุทธศาสนสุ ภาษิต พระไตรปิ ฎก คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
การปฏิบตั ิศาสนพิธีในวันสาคัญต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิตนที่ดีงาม ตามหลักชาวพุทธที่ดี เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ ในความคิด ความเชื่อ ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และนางาน และ
คุณธรรมของชาวพุทธ ตัวอย่างมาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดสันติสุข
พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสาคัญพระพุทธศาสนา เรื่ องพระพุทธศาสนามีทฤษฎี
และวิธีการที่เป็ นสากลและมีขอ้ ปฏิบตั ิที่ยดึ ทางสายกลาง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา
และปัญญาที่ถูกต้อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันสาคัญทาง

พระพุทธศาสนา ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ ศึกษา วิเคราะห์ คุณค่า
ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนา มุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถานในท้องถิ่น

พระธรรม เกี่ยวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่ องพระรัตนตรัย (วิเคราะห์ความหมายและ
คุณค่าของพุทธะธรรมะ สังฆะ) อริ ยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู ้) : ขันธ์ 5 - นามรู ป สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)
: หลักกรรม - นิยาม 5 วิตก 3 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : ภาวนา 4 มรรค(ธรรมที่ควรเจริ ญ) : พระสัทธรรม
3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5
พุทธศาสนสุ ภาษิตจิตฺต ทนฺ ต สุ ขาวห (จิตที่ฝึกดีแล้ว นาสุ ขมาให้) น อุจฺจาวจ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ
(บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระไตรปิ ฎก วิธีการศึกษา และค้นคว้าพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์รอง อื่นๆ
เรื่ องน่ ารู้ จากพระไตรปิ ฎก การครองตนเป็ นพลเมืองที่ดี
การบริหารจิตและเจริญปัญญา นาวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
คุณภาพชีวติ และสังคม พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ 2 วิธีคือ วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ
และวิธีคิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะปั จจุบนั ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนาหลักธรรมไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
พระสงฆ์ เกี่ยวกับ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่ อง พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี ศาสนิก
ชนตัวอย่าง พระนาคเสน – พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ) หน้ าทีช่ าวพุทธเรื่ องการเข้าใจใน
กิจของพระภิกษุ การศึกษาเรื่ องคุณสมบัติของปฏิคาหกและทายก การรักษาศีล 8 การเข้าร่ วมกิจกรรมและ
เป็ นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ การปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบื้องบนในทิศ 6 การเข้าร่ วม
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิง่ ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิตน
เป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนาหลักธรรมไปใช้
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ทางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
รหัสตัวชี้วดั
ส 2.1 ม.4/1 ส 2.1 ม.4/2 ส 2.1 ม.4/3 ส 2.1 ม.4/5
ส 2.2 ม.4/4
รวม 5 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4/4 ส 1.1 ม.4/5 ส 1.1 ม.4/13 ส 1.1 ม.4/14 ส 1.1 ม.4/15 ส 1.1 ม.4/19
ส 1.2 ม.4/1 ส 1.2 ม.4/4
รวม 8 ตัวชี้วดั

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาสั งคมศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ส 31102 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและหลักการของสิ ทธิมนุษยชน บทบาท
องค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทย สาระสาคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปั จจุบนั เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน ประเมิน
สถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาและพัฒนา ความสาคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข เสนอแนวทางแก้ปัญหาทางการเมือง
การปกครองที่นาไปสู่ ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ ประวัติของศาสดา
หลักธรรมสาคัญในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ของศาสนาฮินดูพุทธ คริ สต์ และอิสลาม ตระหนักในคุณค่า
และความสาคัญของค่านิยม จริ ยธรรมที่เป็ นตัวกาหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน พร้อมทั้ง
ชักชวน สนับสนุน ส่ งเสริ ม เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมความร่ วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการ
ปฏิบตั ิ กระบวนการในการใช้เทคโนโลยี และกระบวนการในการใช้ทกั ษะชีวติ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความ
เข้าใจ ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมอันดีงาม ยึดมัน่ ศรัทธาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และสามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขเห็น
คุณค่า และความสาคัญในการเป็ นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันดีงาม
ศึกษา ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา วิเคราะห์พุทธประวัติ ด้านการตรัสรู ้ และการ
ก่อตั้งพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธศาสนา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง การบริ หารจิตและการ
เจริ ญปั ญญาศึกษาศึกษาหลักธรรม อริ ยสัจสี่ พุทธศาสนสุ ภาษิต พระไตรปิ ฎก คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
การปฏิบตั ิศาสนพิธีในวันสาคัญต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิตนที่ดีงาม ตามหลักชาวพุทธที่ดี เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ ในความคิด ความเชื่อ ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และนางาน และ
คุณธรรมของชาวพุทธ ตัวอย่างมาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดสันติสุข
พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสาคัญพระพุทธศาสนา วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติ
ความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า พุทธประวัติ สรุ ปและวิเคราะห์พุทธประวัติ ด้านการตรัสรู ้
และการก่อตั้งพระพุทธศาสนา ชาดก เรื่ องเวสสันดรชาดก วิเคราะห์ คุณค่า ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านพระพุทธศาสนา มุ่งอนุ รักษ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถานในท้องถิ่น
พระธรรม เกี่ยวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มงคล 38 ในเรื่ องสงเคราะห์บุตร
สงเคราะห์ภรรยา สันโดษ พุทธศาสนสุ ภาษิต นตฺ ถิ โลเก อนินฺทิโต (คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มี ในโลก)
โกธ ฆตฺ วา สุ ข เสติ (ฆ่าความโกรธได้ยอ่ มอยูเ่ ป็ นสุ ข) ศัพท์ ทางพระพุทธศาสนา คือ ภพ - ภูมิ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา วิธีปฏิบตั ิและประโยชน์
ของการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน นาวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาไปใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้คุณภาพชีวติ และสังคม ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นใน การนาหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
พระสงฆ์ เกี่ยวกับ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่ อง พระนางมัลลิกา หมอชีวก โกมารภัจจ์
ศาสนิกชนตัวอย่าง พระอาจารย์มนั่ ภูริทตั โต สุ ชีพ ปุญญานุภาพ มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตน
ต่ อพระภิกษุ เรื่ องการปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุสงฆ์ การปฏิสันถารต่อพระภิกษุสงฆ์ ศาสนพิธี ประเภท
ของพุทธศาสนพิธี ศาสนาพิธีี เนื่องด้วยพุทธบัญญัติ พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ พิธีถวายผ้าอาบน้ าฝนและ
ผ้าจานาพรรษา พิธีทอดกฐิน พิธีทาบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สั มมนาและเสนอแนะแนวทางใน
การธารงรักษาศาสนาทีต่ นนับถือ อันส่ งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก
เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิง่ ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิตน
เป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนาหลักธรรมไปใช้เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการทางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
รหัสตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4/17
ส 2.1 ม.4/1
รวม 10 ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4/1
ส 1.2 ม.4/1
รวม 8 ตัวชี้วดั

ส 1.1 ม.4/18
ส 2.1 ม.4/3

ส 1.1 ม.4/21
ส 2.1 ม.4/4

ส 1.1 ม.4/22
ส 2.2 ม.4/1

ส 2.2ม.4/2

ส 1.1 ม.4/2
ส 1.2 ม.4/3

ส 1.1 ม.4/13
ส 1.2 ม.4/5

ส 1.1 ม.4/14

ส 1.1 ม.4/20

ส 2.2 ม.4/3

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาประวัติศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ส 31105
เวลา 20 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ ระบุ ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างยุคสมัยของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย สามารถใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ยคุ สมัยต่างๆทาง
ประวัติศาสตร์ไทย อย่างเป็ นระบบ และตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นๆ
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสื บค้นข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
เกิดความรักภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และรักความเป็ นไทย
รหัสตัวชี้วดั
ส 4.1 ม 4/1 ส 4.1 ม 4/2 ส 4.3 ม4/1
รวม 3 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาประวัติศาสตร์ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ส 31106 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

ศึกษาและ วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ยต์ ่อชาติไทย และปั จจัยที่ส่งเสริ ม
ความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่ งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปั จจุบนั รวมทั้งผลงาน
ของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วฒั นธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสื บค้นข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
เกิดความรักภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และรักความเป็ นไทย
รหัสตัวชี้วดั
ส 4.3 ม.4/2 ส 4.3 ม.4/3
รวม 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ส 4.3 ม.4/4

ส 4.3 ม.4/5

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. รักความเป็ นไทย
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา ส31281
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1,2
ศึ ก ษาลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ ก ายภาพแต่ ล ะภาคของโลกในเรื่ อง ลั ก ษณะที่ ต้ ั ง ภู มิ ป ระเทศ
ภู มิอากาศ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ความสั มพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายกับ ชี วิตความเป็ นอยู่ของ
มนุษย์ ปั ญหาของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพอันเกิดจากการกระทาของมนุษย์
เพื่ อให้มีค วามเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและอิ ท ธิ พลที่ มี ต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของมนุ ษ ย์
เห็ นความจาเป็ นในการปรับตัว ปรั บใช้ และเสริ มสร้ างสภาพแวดล้อม และมี ส่วนในการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
สภาพแวดล้อม
ศึกษาสังคมไทยในเรื่ อง โครงสร้าง ลักษณะทัว่ ไป พัฒนาการโดยสังเขปจนถึงปัจจุบนั
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่ องรากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการ และแนวโน้มที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
เพื่อให้มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของชาติ และมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

