
๑๐๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ส  ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษำ          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   ภำคเรียนที่  ๑                เวลำ   ๖๐ ชั่วโมง/ปี      จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
   
 การสังคยานาและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย  ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย  พระไตรปิฏก วิเคราะห์พุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก หลักธรรมส าคัญ  
อริยสัจ ๔  พุทธศาสนสุภาษิต กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การบริหารจิต เจริญปัญญา  ศาสนพิธี  
วิถีชีวิตชาวพุทธ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางศาสนาที่ตน นับถือในการด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  วิเคราะห์หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง
และสาระส าคัญของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยสังเขป เกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตาม
กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  รวมทั้งการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  และแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น  บุคคลดีเด่นทางศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย  การบรรยาย  การอภิปราย การสอบถาม  การสัมภาษณ์  การสาธิต  
การสืบค้น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช้สถานการณ์จ าลอง  กระบวนการกลุ่ม การใช้แหล่งเรียนรู้   
การใช้เทคโนโลยี  การบูรณาการ การเรียนรู้โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ       
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย  ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ยึดมั่นและมีส่วนร่วมใน
พิธีกรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยม    เชื่อมั่น รัก  ภูมิใจ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น ปฏิบัติตนตามบทบาท  สิทธิ  หน้าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด และ
ประเทศ  เห็นคุณค่าของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑ 
ส ๑.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
ส ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
ส ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด   ๒๓   ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน   
 

ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษำ  ๒                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่  ๒                  เวลำ  ๖๐    ชั่วโมง/ปี   จ ำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์  ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม  ซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศไทยความเป็นมา  หลักการและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด อุปสงค์ อุปทานบทบาทหน้าที่และความแตกต่างของ
สถาบันการเงินของแต่ละประเภท  และธนาคารกลาง ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน  และ
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งอภิปรายผลของ  การมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา  รู้และวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความร่วมมือของประเทศต่างๆ  ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพ  และสังคมที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของ
ความคิด  เทคโนโลยี  สินค้า  และประชากรในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  ส ารวจและ
อธิบาย ท าเลที่ตั้ง   กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และ โอเชียเนีย โดยใช้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เปรียบเทียบ  วัน  เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ วิเคราะห์เชื่อม โยงสาเหตุ
และแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ  และ การระวงัภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล หรือวิเคราะห์ทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย   
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค้น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช้สถานการณ์จ าลอง   กระบวนการกลุ่ม การใช้แหล่ง
เรียนรู้      การใช้เทคโนโลยี  การบูรณาการ  การเรียนรู้โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง การน าเสนอใน
รูปแบบต่างๆ       
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย  ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ยึดมั่นและมีส่วนร่วมใน
พิธีกรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยม    เชื่อมั่น รัก  ภูมิใจ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น ปฏิบัติตนตามบทบาท  สิทธิ  หน้าที่  ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด และ
ประเทศ  เห็นคุณค่าของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ , ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
ส ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
ส ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ส ๓.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ส ๕.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ส ๕.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
รวมทั้งหมด   ๒๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

      ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษำ   ๓                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ภำคเรียนที่ ๑  เวลำ  ๖๐ ชั่วโมง/ปี  จ ำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต     

 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้านที่ช่วยเสริมสร้างความ

เข้าใจอันดีระหว่างกัน เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  กับการพัฒนาชุมชน
และการจัดระเบียบสังคม ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ น าข้อคิดที่
ได้จากพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่ก าหนดมาเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิต ศึกษาโครงสร้างของพระไตรปิฎก  
หรือคัมภีร์  ธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด   น าไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม   พัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการ
พัฒนาจิต  สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข น าค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ  มี
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี  พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่นๆ เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ  บอกความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ศึกษากระบวนการในการ
ตรากฎหมาย วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน   

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางสังคม และน าประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม พัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 
 
 



๑๐๖ 
 

ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑  
ส ๑.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕    
ส ๒.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓     
ส ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
รวมทั้งหมด    ๒๑   ตัวชี้วัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ส ๒๒๑๐๓   สังคมศึกษำ  ๔                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒  ภำคเรียนที่  ๒ เวลำ  ๖๐ ชั่วโมง/ปี  จ ำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต     

 
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคม  
การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม   แนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ในทวีปยุโรปและแอฟริกา  ปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป  และแอฟริกา  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ  การลงทุน  การออม  การผลิตสินค้าและบริการ  และปัจจัย     
ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน  การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  
การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การแข่งขันทาง
การค้าในประเทศและต่างประเทศ ทีส่่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ ราคาสินค้า 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  ปฏิบัติจริง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางสังคม  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๓.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ส ๓.๒ ม.๒/๑,  ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ส ๕.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ส ๕.๒ ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔    
รวมทั้งหมด    ๑๔   ตัวชี้วัด 
 
 



๑๐๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

 ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษำ ๕      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่    เวลำ  ๖๐ ชั่วโมง/ปี  จ ำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต     

 
ศึกษา  วิเคราะห์ สาระส าคัญ  สร้างความคิดรวบยอด  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นสภาพปัญหาชีวิต  

สภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  มีความรู้ความเข้าใจประวัติและ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  เรื่องประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  การคิดตาม
นัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์  การฝึกหัดอบรมตน  การพ่ึงตนเองและการมุ่ง
อิสรภาพ  พุทธประวัติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก และ ศาสนิกชนตัวอย่าง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในกรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ การสังคายนาพระไตรปิฏก  
ผลของการท าความดีความชั่ว  วิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญและตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติ
ตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมจริยธรรม  ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก  
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด  หน้าที่และบทบาทของสาวก การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาที่ก าหนด  การปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี  ในศาสนพิธี  พิธีกรรม  ประวัติวันส าคัญ
ทางศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน  การศึกษาแนวทางการธ ารงรักษา
ศาสนาตามศาสนาที่ตนนับถือ 

การกระท าความผิดทางอาญาและโทษ  เช่น  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  การกระท าความผิดทาง
แพ่งและความรับผิดทางแพ่ง เช่น  การท าผิดสัญญา  การท าผิดสัญญา  การท าละเมิด  ความหมายและ
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม  ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล  
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม  การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  เช่น  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความเชื่อ  สาเหตุปัญหาทาง
สังคม  เช่น  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการทุจริต  ปัญหาอาชญากรรม  แนวทางความ
ร่วมมือในการลดความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์  ปัจจัยที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มีความสุข  
เช่น  การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ระบอบการปกครองแบบต่างๆ 
เช่น  การปกครองระบอบเผด็จการ  การปกครองระบอบประชาธิปไตย  ความแตกต่างและความคล้ายคลึง
ของการปกครองในไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม  และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  บทบาทของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย  ปัญหา  และผลกระทบที่เป็น
อุปสรรคต่อ  การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย  และแนวทางแก้ไข   



๑๐๙ 
 

โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
ปฏิบัติจริง สรุป  รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล                              
การสื่อความหมายทางสังคม  

ให้รู้จักคิดอย่างมี เหตุผล  ยึดมั่นในหลักการพ่ึงตนเอง  เห็นคุณค่าและมี เจตคติที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา และหน้าที่พลเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  ท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและน า
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
        
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔   
ส ๑.๑  ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘  
ส ๑.๑  ม.๓/๙, ม.๓/๑๐,  
ส ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 
ส ๑.๒ ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗  
ส ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
ส ๒.๒ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 
รวมทั้งหมด   ๒๖  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

 ส ๒๓๑๐๒  สังคมศึกษำ  ๖    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่  ๒ เวลำ  ๖๐ ชั่วโมง/ปี  จ ำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต     

 
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  แสดงความเห็นต่อ
นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล  กลุ่มคนและประเทศชาติ  บทบาทความส าคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  ผลเสียจากการ
ว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา  สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ  การใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความสัมพันธ์ทาง
กายภาพสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  อันเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  

โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล   ปฏิบัติจริง  สรุป  
รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางสังคม  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

ให้รู้จักคิดอย่างมี เหตุผล  ยึดมั่นในหลักการพ่ึงตนเอง  เห็นคุณค่าและมี เจตคติที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา และหน้าที่พลเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  ท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและน า
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ส ๓.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓  
ส ๓.๒ ม.๓/๒,ม.๓/๓, ม.๓/๔,ม.๓/๕, ม.๓/๖  
ส ๕.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒ 
ส ๕.๒ ม.๓/๒,ม.๓/๓, ม.๓/๔        
รวมทั้งหมด   ๑๓   ตัวชี้วัด 


