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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในโรงเรียนต้นแบบ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 6๕๕๑ และ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดม-
วิทยา และเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและ
ทำงานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยืดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ๑๒ 
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- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                                                     ๗๔ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา     ๗๕ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา     ๗๕ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ๗๖    
- คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ๗๖ 

ส่วนที่  ๔   หน่วยการเรียนรู้         ๙๗ 
- โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ๙๗ 

ส่วนที่  ๕   การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล      ๑๐๙ 
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- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้       ๑๒๑ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ๑๔๘ 
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ความหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ 
ASEAN  Curriculum  Sourcebook )  เป็นแผน หรือแนวทาง หรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook ) จ ึงประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระสำคัญท่ี
สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  และสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook  ซึ่งถือ
เป็นหลักสูตรแกนกลางของอาเซียน  ภายใต้ปรัชญาขั้นพื้นฐาน  และเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีบริบทของ
การอยู่ร่วมกันให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน  ค้นหาวิถีทางท่ีพลเมืองอาเซียนดำรงชีวิต
และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง  และแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา  และวัฒนธรรม  รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดำเนินการและคำนึงถึงโลกของการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา เป็นราย
ภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑   และเพื่อเตรียมเยาวชนให้มี
ความพร้อมในการใช้ชีวิต  มีสมรรถนะที่สำคัญ  มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย  และพลเมืองอาเซยีน  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ภายใต้คำขวัญ  “หนึ่ง
วิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ( One Vision , One Identity , One Community )  ตาม
บริบทและความพร้อมของสถานศึกษา 
 
ความสำคัญ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )  มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนา
ให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกเหนือจากการ 
ใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัด
การศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้อง



๒ 
 
กับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook )  ที ่พัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว 
ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่น ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญ
ท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้    
  ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )    มุ ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการ
เรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด มีความรู้สูงสุด 
ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ  เรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระ
และร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื ่อสาร  
ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )   ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม  
พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น   มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจ 
และยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับ
ส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับโลก   สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคท่ี 
  
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )    เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได้พัฒนาขึ ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ ส่วนคือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระสำคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  และสาระความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook  เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชน  ท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา  
และจุดเน้นของ สพฐ. ข้อที่ ๘  “ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ( ASEAN Community ) ”  
โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๐)  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook )  ที ่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร 
ดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำหรับจัดการศึกษา 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 
 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  



๓ 
 
 ๒. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕6๔
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้
ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด   
การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทำงาน     
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และ สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๕  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อ
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  
Sourcebook )    เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร   เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 
อันเกิดจากการได้รับการอบรมส่ังสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรท้ังหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางใน
การกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ี
กำหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันซึง่สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม  
นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการ
วัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถในเรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ  
การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำ และผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการ
ทำงานตามลำพังการแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่และภูมิปัญญา



๔ 
 
ท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และ
การบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
 ๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเป็นหลัก 
สูตรท่ีสถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นขอบข่ายในการจัดทำ   จึงทำให้หลักสูตรของสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่น  หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. มีการบูรณาการตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางของอาเซียน  โดยเช่ือมโยงกับกรอบเนื้อหา 
๕  กรอบ  ท่ีเกิดจากการสำรวจหลักสูตรของประเทศสมาชิกอาเซียน  ดังนี้  
  ๕.๑  ความรู้ เกี ่ยวกับอาเซียน ( Knowing ASEAN )  การเรียนรู ้เกี ่ยวกับอาเซ ียน 
(โครงสร้าง สมาชิกภาพ  ความมุ่งประสงค์  และแนวทางปฏิบัติ ) และการสำรวจลักษณะที ่สำคัญ  
ความสำเร็จ  และส่ิงท้าทายในอนาคต 
  ๕.๒  การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย ( Valuing Identity and 
Diversity ) การสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน  และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและความเชื่อ  การตระหนักรู้
และชื่นชมในความแข็งแกร่งซึ่งมีอยู่ในความเหมือนของประชาชน(รายบุคคล  หรือกลุ่ม) เช่นเดียวกับ
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน 
  ๕.๓ การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น ( Connecting Global and Local )  การสำรวจ
ประเด็นของท้องถิ่นว่าได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาและแนวโน้มของโลกอย่างไร  และเหตุการณ์ในท้องถิ่น
ในอาเซียนส่งผลต่อสภาพการณ์ของโลกอย่างไร 
  ๕.๔ การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม ( Promoting Equity and Justice ) 
การส่งเสริมหลักการของความเสมอภาคและความยุติธรรม  และให้เครื่องมือและข้อมูลแก่ผู้เรียน (ทาง
วิทยาศาสตร์  และทางการเมือง และหลักปรัชญา) เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนและสามารถ
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 
  ๕.๕  การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Working Together for a Sustainable 
Future ) การตระหนักถึงความกดดันที่เกิดจากทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด และการเพิ่มจำนวนประชากร  
และผลกระทบต่อความยั่งยืน  ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู ้เรียนทำงานร่วมกันภายในชุมชนและนอก
ชุมชน  เพื่อให้สามารถสร้างอนาคตท่ีมั่งค่ัง สันติสุข และยั่งยืนของอาเซียน 
 ๖. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน  โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการ
เรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
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ปรัชญาของสถานศึกษา   

“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก”  
 

คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 
 “เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 2563 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาชั้นนำยุคใหม่ (Leading School) ที ่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
(World Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตาม มาตรฐานการศึกษา และมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร (Competencies Based Curriculum) และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก และดำรงชีวิต
แบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ท่ีทันสมัย และการเรียนการสอน 
STEAM Education และว ิทยาการคำนวณทั ้ งระบบ การจ ัดเร ียนการสอนห้องเรี ยนพิ เศษด้าน
ภาษาต่างประเทศ Foreign Languages Program (FLP)  การเรียนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น กีฬา งานอาชีพในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ รวมทั้งการจัดศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่พึงประสงค์ 
บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจ 
 1. มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามศักยภาพของนักเรียน 
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และความเป็นไทย  อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
  3. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม  จรรยาบรรณ  เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ 
 1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.  การพัฒนาหลักสูตร 
  4. การพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
  6. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   
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  3. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
หลักเนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม  ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
 
หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )    ม ีหลักการที ่สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 

๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที ่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั ้งด้านสาระการเรียนรู ้ เว ลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook )     มุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาตาม
หลักสูตร   ท่ีต้องมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก   ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  และพล
โลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั ่นในวิถีชีว ิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข       

๖.   มีบริบทของการอยู่ร่วมกันให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน  ค้นหาวิถีทางท่ี
พลเมืองอาเซียนดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง  และแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  และวัฒนธรรม  รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดำเนินการและ
คำนึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๗.  มีสมรรถนะสำคัญในการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่
ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน  และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพลเมืองไทย  และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและตลาดโลก    รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนและ
สังคมโลก 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  ให้
สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook )   มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน



๘ 
 

สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 

จุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

สาระที่  ๑  พระพุทธศาสนา 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ช่ืนชมบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดเห็นจากศาสนา 
ท่ีตนนับถือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา   
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒    ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือได้อย่างถูกต้อง  
กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์  มีความซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  และมีทักษะการอ่าน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที ่เป็นพื้นฐานของชีวิตใน
พระพุทธศาสนา  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ใฝ่หาความรู้ ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมตามศาสนาท่ีนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติ
ได้อย่างสมานฉันท์ มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบ และทักษะการอ่าน เขียน คิด
คำนวณ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕ เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต   
และข้อคิดจากประวัติสาวก และศาสนิกชนตัวอย่าง ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ั งทางตรงและ
ทางอ้อม  ขยันและอดทน  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และแสดงตนเป็น 



๙ 
 
ศาสนิกชนที่ตนนับถือ  รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม รู้จักประหยัด มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ คิด
เชิงนวัตกรรม 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ สวดมนต์แผ่เมตตา  บริหารจิต  และเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ  
หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
ร่วมสร้างความปลอดภัย  ความร่วมมือ ของการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ อธิบายคำสอนที่เกี ่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการส่ือสาร และการรู้เท่าทันส่ือ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม   เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  มีการทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ มีทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์  และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

สาระที่  ๒  หน้าที่พลเมือง 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกา  กฎระเบียบ  และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันซื่อสัตย์  เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ปฏิบัติตนตามประเพณี  และวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น  
มีความกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
อันงดงาม 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕ อธิบายโครงสร้างอำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ อภิปรายบทบาทความสำคัญในการใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตย  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย   
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  มีสติรู้ตัว  
รู้คิดรู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  และประเทศ  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ มีความเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ตามวาระ  และโอกาสที่เหมาะสม  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

สาระที่  ๓  เศรษฐศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ระบุสินค้า  และบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความเป็น

ระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 



๑๐ 
 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ บันทึกรายรับ – รายจ่าย  ของตนเอง และสรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ี
เหมาะสมกับรายได้และการออม  มีความซื่อสัตย์  ประหยัด 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ วิเคราะห์การใช้จ่าย  วางแผนการใช้จ่ายของตนเองอย่างเหมาะสม 
มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  รับผิดชอบ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ บอกปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า  บริการ  และบอกสิทธิพื้นฐาน
และรักษาผลประโยชน์ของตนเอง  มีความขยันอดทน รักษาความปลอดภัยให้ตนเองและส่วนรวม  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕ ประยุกต์ใช้แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน  มีความคิดสร้างสรรค์  และใฝ่เรียนรู้ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้บริโภค
ท่ีรู้เท่าทัน  คำนึงถึงความปลอดภัย  ประหยัด  และความซื่อสัตย์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ อธิบายความหมาย  ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์  และความสำคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย มีนิสัยประหยัด  ขยันอดทน  สร้างความปลอดภัย 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า  บริการ  และแนวทางการ
คุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค มีความรับผิดชอบ   ประหยัด  ปลอดภัย   ทีความคิดสร้างสรรค์  
และการทำงานเป็นทีม 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบที่เกิดจากเงินเฟ้อ
เงินฝืด  มีนิสัยประหยัด รับผิดชอบ  สร้างความปลอดภัย  และการมีจิตสาธารณะ 

สาระที่  ๔  ประวัติศาสตร์  
 จัดทำเป็นหลักสูตรเฉพาะของวิชาประวัติศาสตร์ 

สาระที่  ๕  ภูมิศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ แยกแยะส่ิงต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และท่ีมนุษย์สร้าง

ขึ้น  ท้ังด้านการเกษตร  และอาหารการกิน  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การคิดเป็นเครื่องมือ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ระบุสิ่งต่าง ๆ  ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหวา่ง
โรงเรียนกับบ้าน  ทั้งด้านกลุ่มอาหาร  เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยใช้ทักษะการอ่าน  เขียน คิด  
เป็นเครื่องมือ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ เขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดงตำแหน่ง  ที่ตั ้ง  ของสถานที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียน  และชุมชน    และแหล่งสร้างอาหารท้ังด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และแหล่งพลังงาน
ด้านเทคโนโลยี  โดยใช้ทักษะการอ่าน เขียน คิดคำนวณเป็นเครื่องมือ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ใช้แผนท่ีระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับแหล่งอาหาร  เกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งบริการสาธารณสุข  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การเขียน 
การคิดคำนวณ เป็นเครื่องมือ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕ อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ กับลักษณะทางสังคมใน
ภูมิภาคของตนเอง  ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  และทาง
การแพทย์  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์เป็นเครื่องมือ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิของประเทศไทย  ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับกล ุ ่มอาหาร  เกษตร   อ ุตสาหกรรม  ว ัฒนธรร ม   



๑๑ 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ   และการบริการโดยใช้ทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นเครื่องมือ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  เพื่อวิเคราะห์ทางกายภาพ 
และสังคมของประเทศไทย  และทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร   
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม   เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์  กลุ่ม
เทคโนโลยีดิจิตอล   และการบริการโดยใช้ทักษะการอ่าน เขียน  คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ  และสังคมของทวีป
ยุโรป  และแอฟริกา  ที ่เกี ่ยวข้องกับกลุ ่มอาหาร  เกษตร   อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม   
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์  กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล   และการบริการโดยใช้
ทักษะการอ่าน เขียน   เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  คิดเชิงนวัตกรรม  สร้างความร่วมมือ  มีทักษะ
ในการส่ือสารเป็นเครื่องมือ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลลักษณะทางกายภาพและสงัคม  
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ที ่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร   อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
วัฒนธรรม   เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์  กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล   และการ
บริการโดยใช้ทักษะการอ่าน เขียน   เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  คิดเชิงนวัตกรรม  สร้างความ
ร่วมมือ มีภาวะผู้นำ  และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่ือสารและรู้เท่าทันส่ือเป็นเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความสำคัญของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล 
และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด  
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง  ๆ  
ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ   สังคมโลก  และดำรงชีวิตแบบ
พอเพียงบนความเป็นไทย  และพลโลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ  และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี 
21  ท่ีใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดย
ได้กำหนดสาระต่าง ๆไว้ ดังนี้ 

  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 
   เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

  ประวัติศาสตร์ ปรากฏในเล่มหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ 
  ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพของโลก  การเปลี่ยนแปลทาง  ปัญหาทางกายภาพและภัย

พิบัติ ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  การใช้ภูมิสารสนเทศ  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต  กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศ และระหว่างประเทศ  และ
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    เพื่อการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็น
ระบบในการแก้ปัญหาและวางแผนในอนาคต โดยอาศัยองค์ประกอบที ่สำคัญ ๓ ประการ  คือ 
ความสามารถทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางภูมิศาสตร์   และทักษะทางภูมิศาสตร์  ดังนี้ 

 
 



๑๓ 
 

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ 
* ความเข้าใจระบบธรรมชาติ  
  และมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ 
* การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
  ผ่านการเช่ือมโยงระหว่างกัน 
 * การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
   ตามนัย 

*  การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ 
*  การรวบรวมข้อมูล 
*  การจัดการข้อมูล 
*  การวิเคราะห์ข้อมูล 
*  การสรุปเพื่อตอบคำถาม 

*  การสังเกต 
*  การแปลความข้อมูลทาง 
    ภูมิศาสตร์ 
* การใช้เทคนิค และเครื่องมือ 
    ทางภูมิศาสตร์ 
*  การคิดเชิงพื้นท่ี 
*  การคิดแบบองค์รวม 
*  การใช้เทคโนโลยี 
*  การใช้สถิติพื้นฐาน 
 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรง
รักษาไว้ซึ ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร์ 
 ปรากฏในเล่มหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ 
 



๑๔ 
 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน  

ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต  มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ทรัพยากร  และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
                                                                                                                        

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

• ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ท่ีอยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น    ท่ีอยู่อาศัย  
และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 
• ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  
มีความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการทำงานกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้
ฝึกหัดในการตัดสินใจ 
• ได้ศึกษาเรื ่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะ การบูรณาการ  
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี ่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับ
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู ้บริโภค รู ้จักการออมขั้นต้นและวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
• ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
• มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวและชุมชน และสามารถปรับตัว
เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

• ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็น
ประเทศไทย 
• ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำ
สอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  
• ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น
ตนเองมากยิ่งขึ้น 



๑๕ 
 

• ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ได้ร ับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี ่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที ่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การทำความเข้าใจ  ในภูมิภาค   
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน 
• มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด 
ภาค และประเทศไทย สามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัยพิบัติ 
ต่าง ๆ ในประทศไทย และหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

• ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
• ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก 
ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
• ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการ
ดำเนินชีวิตและวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
• มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ  ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  ความร่วมมือด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ  เพื่อเตรียมพร้อม
กับการับมือภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาท่ีตนนับถือโดยสังเขป 
➢ พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู้ 
  ปรินิพพาน  

๒. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
     ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี ๙) 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

๓. บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 
 
 
 
 

➢ พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

➢ โอวาท ๓ 
  ไม่ทำช่ัว 

o เบญจศีล 
       ทำความดี 
                                 เบญจธรรม 
                                 สังคหวัตถุ ๔ 
                                 กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และ 
              ครอบครัว 
                                  มงคล ๓๘ 

- ทำตัวดี 
- ว่าง่าย 
- รับใช้พ่อแม่ 

  ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ 
     ปัญญา)      

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        

ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน 



๑๗ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      มาตา  มิตฺตํ  สเก ฆเร                    

มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 
๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา     
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ตามท่ีกำหนด 

➢  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  เล่นและทำงานอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด  
     การถามและการเขียน 

ป.๒  ๑. บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของ ชาติ
ไทย  

 ๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงการ
ออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 
  

➢ สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ  

o เหตุการณ์หลังประสูติ 
o แรกนาขวัญ 
o การศึกษา 
o การอภิเษกสมรส 
o เทวทูต ๔ 
o การออกผนวช 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร    (ศุข ไก่เถ่ือน) 
   สมเด็จพระญาณสังวร                    

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
๔. บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน 
นับถือตามท่ีกำหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

➢ โอวาท ๓ 
 ไม่ทำช่ัว 

                                       เบญจศีล 
 ทำความดี 

                                      เบญจธรรม 
    หิริ-โอตตัปปะ 
    สังคหวัตถุ ๔ 
    ฆราวาสธรรม ๔ 
    กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์     
และโรงเรียน 



๑๘ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    มงคล ๓๘ 

- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพี่น้อง 

   ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
  นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญ กตเวทิตา    

ความกตัญญ กตเวทีเป็นเครื่องหมาย    
ของคนดี 

   พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร                   
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

◆ ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  (ตาม
สาระในข้อ ๔) 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 
 
 
 

◆ ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ

สมาธิ 
  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้น 
  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคล่ือนไหว

อย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ

ความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่นๆ 

➢ ชื่อศาสนา   ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนา
ต่าง ๆ  
◆   พระพุทธศาสนา 

    ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
    คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 

  ศาสนาอิสลาม 
            ศาสดา : มุฮัมมัด 
            คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
  คริสต์ศาสนา 

    ศาสดา : พระเยซู 
    คัมภีร์ : ไบเบิล 

  ศาสนาฮินดู 
    ศาสดา : ไม่มีศาสดา 



๑๙ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ  
    อุปนิษัท  อารัณยกะ   

ป.๓  ๑. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
รากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

  ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น  
การสวดมนต์   การทำบุญ ใส่บาตร  การ
แสดงความเคารพ  การใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอัน
เกิดจากความศรัทธา เช่น วัด   ภาพวาด  
พระพุทธรูป วรรณคดี สถาปัตยกรรมไทย 

๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่การบำเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบำเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู้ 
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
กำหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

๔. บอกความหมาย ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ  

  ความสำคัญของพระไตรปิฎก  เช่น เป็น
แหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมคำสอน    



๒๐ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ

ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา
ท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

➢ โอวาท ๓ 
 ไม่ทำช่ัว 

                                 เบญจศีล 
 ทำความดี 

    เบญจธรรม 
    สติ-สัมปชัญญะ 
    สังคหวัตถุ ๔ 
    ฆราวาสธรรม ๔ 

                                   อัตถะ ๓   (อัตตัตถะ,  ปรัตถะ,   
               อุภยัตถะ)  
                                    กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน,   
               ส่ิงแวดล้อม 

    มงคล ๓๘ 
- รู้จักให้ 
- พูดไพเราะ 
- อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ  
ปัญญา) 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
       ททมาโน  ปิโย โหติ                            
           ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

   โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  
     เปล่งวาจาไพเราะให้สำเร็จประโยชน์ 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด 

◆ ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ   สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยและแผ่เมตตา  

  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ
สมาธิ 

  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้นด้วยการนับลมหายใจ 
  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อย่างมีสติ 



๒๑ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ◆ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อ ความสำคัญและปฏิบัติตน          

ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อื่นๆ 
 

◆ ช่ือและความสำคัญของศาสนวัตถุ              
     ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   
คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู    

◆ การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ   
      ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอื่น ๆ 

ป.๔ 
  

๑. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีเป็น              
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

  เป็นศูนย์รวมการทำความดี และพัฒนา
จิตใจ  เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์   
ศึกษาหลักธรรม   

  เป็นท่ีประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน 
การทอดผ้าป่า  การเวียนเทียน  
การทำบุญ)   

  เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม  เช่น การ
จัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารชุมชน และ 
การส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

 ๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีกำหนด 

       สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
       ตรัสรู้ 
       ประกาศธรรม  ได้แก่  
                              โปรดชฎิล   
                              โปรดพระเจ้าพิมพิสาร   
                            พระอัครสาวก   
                               แสดงโอวาทปาฏิโมกข์   

๓. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีกำหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 

➢ พระรัตนตรัย 
    ศรัทธา ๔ 



๒๒ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

    พระพุทธ 
                           พุทธคุณ ๓ 
   พระธรรม 

                           หลักกรรม 
    พระสงฆ์ 
➢ ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
➢ โอวาท ๓ 
 ไม่ทำช่ัว 

                        เบญจศีล 
                        ทุจริต ๓ 
  ทำความดี 

                        เบญจธรรม 
                        สุจริต  ๓ 
                        พรหมวิหาร ๔ 
                        กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ   
                        มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 
-  ถ่อมคน 
-  ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

   ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
➢    พุทธศาสนสุภาษิต 

   สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
     ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 

   โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ำจุนโลก 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคล

ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก

ศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการ

ดำเนินชีวิต 

◆   ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชุมชน 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  

มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน 

◆  สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                  

คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 



๒๓ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 

ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

ตามท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

    รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปัญญา 

     รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ

ปัญญา 

     ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  

อย่างมีสติ 

     ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตาเห็นรูป  หู

ฟังเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  กายสัมผัสส่ิง

ท่ีมากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

     ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  

การถาม และการเขียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ี

ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้

อย่างสมานฉันท์ 

◆ หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

o เบญจศีล – เบญจธรรม 

o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 

o พรหมวิหาร ๔ 

o มงคล ๓๘  

-  เคารพ      - ถ่อมตน 

- ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียง

ของหมู่ให้เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 

   กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

 

 ๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

  ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ้า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซ ู

ป.๕ ๑. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ใน
ฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย  

➢ มรดกทางวัฒนธรรมท่ีได้รับจาก
พระพุทธศาสนา 
o มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น              

ศาสนสถาน  โบราณวัตถุ  สถาปัตยกรรม 
เช่น  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่วัดใหญ่ 



๒๔ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อินทาราม   วัดเขาบางทราย วัดราษฎร์
บำรุง อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

o มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมคำส่ัง
สอน ความเช่ือ และคุณธรรมต่าง ๆ  

  การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชาติไทย 

o พัฒนาด้านกายภาพ และส่ิงแวดล้อม เช่น 
ภาวนา ๔    (กาย  ศีล   จิต  ปัญญา) 
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)  และอริยสัจ
ส่ี  

o พัฒนาจิตใจ  เช่น หลักโอวาท ๓  
(ละความช่ัว   ทำดี   ทำจิตใจให้ 

      บริสุทธิ์) และการบริหารจิตและเจริญ 
      ปัญญา 

๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสด์ุจนถึงพุทธกิจสำคัญ   
หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ) 
  พุทธกิจสำคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา  ญาตัตถ

จริยา และพุทธัตถจริยา   
๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ            
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีกำหนด 

  พระโสณโกฬิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

๔. อธิบายองค์ประกอบ และความสำคัญ
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ   
 

➢ องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
  พระวินัยปิฎก 
  พระอภิธรรมปิฎก 
➢ ความสำคัญของพระไตรปิฎก 

๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด  
 

➢ พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

  พระพุทธ 
o พุทธจริยา ๓ 

    พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 



๒๕ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  พระสงฆ ์

➢ ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

➢ โอวาท ๓ 
 ไม่ทำช่ัว 

o เบญจศีล 
o อบายมุข ๔ 

       ทำความดี 
o  เบญจธรรม 
o  บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
o  อคติ ๔ 
o  อิทธิบาท ๔ 
o  กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา 
o มงคล ๓๘ 

-  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
- การงานไม่อากูล 
- อดทน 

    ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา)  

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
   วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           
คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

      ปญฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                       
ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก 

๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 
 

➢ สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 
   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปัญญา 
   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต

และเจริญปัญญา 
   ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              

การนอน  อย่างมีสติ 
 
 



๒๖ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตา             

เห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  
กายสัมผัสส่ิงท่ีมากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              
การคิด   การถามและการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและ
ส่ิงแวดล้อม 

◆ โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  
หรือความสำคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ 

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ 
เช่น  เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็นรากฐานทาง
วัฒนธรรมไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจ  เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก           ในการ
พัฒนาชาติไทย   

๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกำหนด 
 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
◆   สังเวชนียสถาน ๔ 

 ๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ            
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม-พระปรมานุ
ชิตชิโนรส 

๔. วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพ       
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน 
นับถือตามท่ีกำหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
o    ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
o พุทธกิจ ๕ 

  พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ ์
➢ ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

➢ โอวาท ๓ 
  ไม่ทำช่ัว 

o  เบญจศีล 



๒๗ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
o  อบายมุข ๖ 
o  อกุศลมูล ๓ 

 ทำความดี 
o เบญจธรรม 
o  กุศลมูล ๓ 
o  พละ ๔ 
o  คารวะ ๖ 
o  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 
o  มงคล ๓๘ 

-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 

  ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  

คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
 ยถาวาที  ตถาการี   

พูดเช่นไร  ทำเช่นนั้น 
 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา   พร้อมท้ังบอก
แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระทำความดีของบุคคลใน
ประเทศ (  ตัวอย่างบุคคลท่ีทำความดีของ
จังหวัดชลบุรี เช่น นายอธึก สวัสดีมงคล) 

๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญา มีสติท่ีเป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 

   สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

     รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปัญญา 

    รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ                 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

    ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             
การนอนอย่างมีสติ 



๒๘ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป  

หูฟังเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  กาย
สัมผัสส่ิงท่ีมากระทบ   ใจรับรู้ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน    การคิด   
การถาม และการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         
ท่ีตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ ส่ิง
เสพติด 

◆ หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 
◆ โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 

๘. อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนา 
อื่น ๆ โดยสังเขป 

➢ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ  
◆ พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท  ๓  

ฯลฯ 
◆ ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม  
คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 

 ๙. อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเม่ือต้องเข้าร่วมพิธี 

➢ ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ  
◆ พระพุทธศาสนา 
o ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา  

อุปสมบท 
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 

เช่น ทำบุญพิธีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
o ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด               

การถือศีลอด  การบำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 
o คริสต์ศาสนา  เช่น  ศีลล้างบาป             

ศีลอภัยบาป  ศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท  ฯลฯ 
◆ ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธีบูชา

เทวดา 
ม.๑ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย 
 

  การสังคายนา 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่           
ประเทศไทย 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ท่ี
มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้ง
การพัฒนาตนและครอบครัว 

➢ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็น 
  ศาสนาประจำชาติ 
  สถาบันหลักของสังคมไทย       
  สภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวาง  และ

ครอบคลุมสังคมไทย 



๒๙ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  การพัฒนาตนและครอบครัว 

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ
จนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 ประสูติ 
 เทวทูต ๔ 
 การแสวงหาความรู้ 
 การบำเพ็ญทุกรกิริยา 

๔. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

➢ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  พระมหากัสสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวิสาขา 

➢ ชาดก 
  อัมพชาดก 
   ติตติรชาดก 

๕.  อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด เห็น
คุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

➢ พระรัตนตรัย 
  พุทธคุณ ๙ 

➢ อริยสัจ ๔ 
  ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
         -  ธาตุ ๔ 

  สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม 
        -   ความหมายและคุณค่า 
o อบายมุข ๖ 

   นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
o สุข ๒ (กายิก, เจตสิก) 
o คิหิสุข 

  มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
o ไตรสิกขา 
o กรรมฐาน ๒ 
o ปธาน ๔ 
o โกศล ๓ 
o มงคล ๓๘ 

- ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิต 

  - บูชาผู้ควรบูชา 
 



๓๐ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
➢ พุทธศาสนสุภาษิต 

   ยํ เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 

  อตฺตนา โจทยตฺตานํ  
จงเตือนตน ด้วยตน 

  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี 

   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
เรือนท่ีครองไม่ดีนำทุกข์มาให้ 

 
๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการ
เรียนรู้และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – 
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

➢ โยนิโสมนสิการ 
   วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
   วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 

 
 

๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและ

เจริญปัญญา   การฝึกบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 

   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๘. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ ในการดำรงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

   หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
    
 

๙. วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคน
ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

◆ ศาสนิกชนของศาสนาต่าง  ๆ  มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนและวิถีการดำเนินชีวิต 

แตกต่างกันตามหลักความเช่ือและคำสอน ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ๑๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

◆ การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 ๑๑. วิเคราะห์การกระทำของบุคคลท่ีเป็น
แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศท่ีปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงาน
ด้านศาสนสัมพันธ์ 



๓๑ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศ 
เพื่อนบ้าน   

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธ -ศาสนา
ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ- 
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

 
๓. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือใน
ฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 

➢ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็น 

   รากฐานของวัฒนธรรม 
   เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 

๔. อภิปรายความสำคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับ            
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

   ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

๕. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 
 

   สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 การผจญมาร 
 การตรัสรู ้
 การส่ังสอน 

๖. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 
 

   พระสารีบุตร 
   พระโมคคัลลานะ 
   นางขุชชุตตรา 
   พระเจ้าพิมพิสาร 
   มิตตวินทุกชาดก 
   ราโชวาทชาดก 

๗. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ  

   โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก  
พระสุตตันตปิฎก ละพระอภิธรรมปิฎก 

๘. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนา
ท่ีตนนับถือ  ตามท่ีกำหนด  เห็นคุณค่า
และนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
 

➢ พระรัตนตรัย 
   ธรรมคุณ ๖ 

➢ อริยสัจ ๔ 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
 -   อายตนะ 

   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม 

-   สมบัติ ๔           



๓๒ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-    วิบัติ ๔ 

o อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
o อบายมุข ๖ 

   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
            สุข ๒  (สามิส,  นิรามิส) 

           มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
o บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
o ดรุณธรรม ๖ 
o กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
o กุศลกรรมบถ ๑๐  
o สติปัฏฐาน ๔ 
o มงคล ๓๘ 

- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความช่ัว 
-  เว้นจากการด่ืมน้ำเมา 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                   

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ  

ทำดีได้ดี ทำช่ัว   ได้ช่ัว 
   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย     การส่ังสมบุญ

นำสุขมาให้ 
          ปูชโก  ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ      

       ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ 
          ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

 

  

๙. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
  

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ ๒ วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

๑๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 



๓๓ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ 
   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
 ๑๑.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ทางศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการดำรงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ ๘.) 

  

ม. ๓ 
 

๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 
 

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ 
     ต่าง ๆ ท่ัวโลก และการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเหล่านั้น ในปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือใน
ฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม     และ
ความสงบสุขแก่โลก 

   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ี
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข
ให้แก่โลก 

๓. อภิปรายความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในสาระการเรียนรู้ 
ข้อ ๖ ) 

๔. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด 

   ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง ต่าง ๆ  
เช่น  
o ปางมารวิชัย 
o ปางปฐมเทศนา 
o ปางลีลา 
o ปางประจำวันเกิด 

   สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
                          ปฐมเทศนา 
                           โอวาทปาฏิโมกข์ 

๕. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามท่ีกำหนด 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 
 นันทิวิสาลชาดก 



๓๔ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สุวัณณหังสชาดก 

๖. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสำคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
   สังฆคุณ ๙ 

➢ อริยสัจ ๔ 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
-ไตรลักษณ์ 

   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม 

-วัฏฏะ ๓ 
-ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา  มานะ    

ทิฎฐิ) 
   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 

o อัตถะ ๓ 
   มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

o มรรคมีองค์ ๘ 
o ปัญญา ๓ 
o สัปปุริสธรรม ๗ 
o บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
o อุบาสกธรรม ๗ 
o มงคล ๓๘ 

- มีศิลปวิทยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
   อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย                        

ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
   ธมฺมจารี  สุขํ เสติ                                   

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปมาโท มจฺจุโน ปทํ                             

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
   สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ                            

ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 
   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน ๔ 
ในมหาปรินิพพานสูตร 



๓๕ 
 

 

ชั้น 
 

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๗. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                  
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน           
และการมีครอบครัว 
 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ ๖ ) 

 

๘. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ               
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ             
โยนิโสมนสิการ  ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

 

๙. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
 นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน    
 ๑๐. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับ

วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อื่นๆ 

วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 
สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 

➢ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  
 หรือศาสนสถาน 
  การพัฒนาทำความสะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
 

➢ ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
  วันมาฆบูชา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  

➢ การบูชาพระรัตนตรัย 
ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง  
➢ การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ท่ี  
    เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การทำบุญตักบาตร 

ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

➢ ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกขึ้นยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งส่ิงของแก่พระภิกษ ุ
   มรรยาทในการสนทนา 
   การสำรวมกิริยามารยาท การแต่งกายท่ี

เหมาะสมเม่ือ    



๓๗ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุ  และ  
      ศาสนสถาน      

๒. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  
     การจัดโต๊ะหมู่บูชา 

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

➢ ความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

ป.๔ ๑. อภิปรายความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน
การบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
 

  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญ 
     ของ ศาสนสถาน    
  การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

   การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อ 
      พระภิกษุ 
   การยืน การเดิน  และการนั่งท่ี 
      เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
 การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนใน 
     วันธรรมสวนะ 

ป.๕ ๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ
อย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 

  การจัดพิธีกรรมท่ีเรียบง่าย ประหยัด   
           มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทาง 
           ศาสนาท่ีตนนับถือ  

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนด และ
อภิปรายประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที 
           ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 
  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 

        ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล 
        ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  
           พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม         



๓๘ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์                 

ผู้ท่ีเคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

  ป.๖ ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานท่ีต่าง ๆภายใน
วัด เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมภายในวัด 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน   

เพื่อประโยชน์ต่อศาสนา 
๓. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 
ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน 
วันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในศาสนพิธีพิธีกรรม 

และวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา  วัน
วิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา   วัน
ธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา 

๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
                             ขั้นเตรียมการ 
                              ขั้นพิธีการ 

ม.๑ 
 
 
 

๑. บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 การบำเพ็ญประโยชน์ และ                       
การบำรุงรักษาวัด 



๓๙ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 
 

 วิถีชีวิตของพระภิกษ ุ
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม ปาฐกถา
ธรรม  การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 

 การเข้าพบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ การไหว้  

การกราบ  การเคารพ  พระรัตนตรัย  การฟัง
เจริญพระพุทธมนต์  การฟังสวดพระอภิธรรม  
การฟังพระธรรมเทศนา 

๓. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลัก
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 

 การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่๔ หมู่ ๕  
หมู่ ๗ หมู่ ๙  

 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่
บูชา  

 คำอาราธนาต่าง ๆ  

ม.๒ ๕. อธิบายประวัติ ความสำคัญ และ 
ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา            
ท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด ได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ วัน
เข้าพรรษา  วันออกพรรษา   วันเทโวโรหณะ 

 ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะและเทศกาล
สำคัญ 

๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
กำหนด 

 การเป็นลูกท่ีดี ตามหลักทิศเบื้องหน้า ในทิศ ๖ 
 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

 การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
 มรรยาทของผู้เป็นแขก 
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  การ

ยืน  การให้ท่ีนั่ง  การเดินสวน การสนทนา  
การรับส่ิงของ 

 การแต่งกายไปวัด ไปงานมงคล  งานอวมงคล 



๔๐ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

 การทำบุญตักบาตร 
 การถวายภัตตาหารส่ิงของท่ีควรถวายและ

ส่ิงของต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ 
 การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน 
 การถวายผ้าอาบน้ำฝน 
 การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน 
 การกรวดน้ำ 
 การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 

 ๔. อธิบายคำสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับ             
วันสำคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน            
ได้ถูกต้อง 
 
 

 หลักธรรมเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชาวันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา 

 วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 
 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน                        

ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  
วันเทโวโรหณะ                 

๕. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี
พิธีกรรม ตาม  แนวปฏิบัติของศาสนา 
อื่น ๆ  เพื่อนำไปสู่การยอมรับ และความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน 

 ศาสนพิธี  /พิธีกรรม  แนวปฏิบัติของศาสนา
อื่น ๆ 

 
 

ม.๓ ๑. วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
 

 หน้าท่ีของพระภิกษุในการปฏิบัติ      ตามหลัก
พระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม 

 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน ศาสนพิธีที่
บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูด
กับพระภิกษุตามฐานะ 

๒. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามท่ีกำหนด  

 การเป็นศิษย์ท่ีดี ตามหลักทิศเบ้ืองขวา ในทิศ 
๖ ของพระพุทธศาสนา 

๓.  ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
 

 การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ 
ในมหาปรินิพพานสูตร 

๔. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 
 

 พิธีทำบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ัง

พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน  

 ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวายข้าวพระ
พุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ำ 
 



๔๑ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๕.  อธิบายประวัติวันสำคัญทางศาสนา
ตามท่ีกำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

➢ ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย   
  วันวิสาขบูชา  (วันสำคัญสากล) 
  วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 

➢ หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรมเทศนา  
การแต่งกายในการประกอบ ศาสนพิธีที่วัด  
การงดเว้นอบายมุข    

➢ การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและ
เทศกาลสำคัญ 

๖. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ          
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           
ท่ีตนนับถือ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๗. นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา   นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาส 

 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธ 

 การปลูกจิตสำนึกในด้านการบำรุงรักษาวัดและ
พุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

สาระที่ ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น  

- กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟังคำแนะนำ 
  ของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และครู 
- รู้จักกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ  การไหว้ 
  ผู้ใหญ่      
- ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ 
  ของครอบครัวและโรงเรียน  
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและ 
  โรงเรียน  
- มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของ 
  ผู้อื่น  
- มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจ 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก 
     ท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน                

 ๒. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี
ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระทำนั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น เช่น 

- ความกตัญญูกตเวที 
- ความมีระเบียบวินัย 
- ความรับผิดชอบ    
- ความขยัน  
- การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 
- ความซื่อสัตย์สุจริต     
- ความเมตตากรุณา  

    ผลของการกระทำความดี เช่น  
- ภาคภูมิใจ  
- มีความสุข   
- ได้รับการช่ืนชม ยกย่อง 



๔๓ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ 

 
 
 

๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

   ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าท่ีท่ี
ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานท่ี
สาธารณะ เช่น โรงภาพยนต์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

    มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       
การทักทาย  การรับประทาน 

๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ี
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

    การยอมรับความแตกต่างของคนใน
สังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเช่ือ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นท่ี แตกต่างกัน เช่น  

       - บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมีเหตุผล  
       - การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ  

เช่ือของบุคคล 
       - บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
       -  ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจ

ผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  
สีผิว ท่ีแตกต่างกัน 

๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
       -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

   -   สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
   -   สิทธิในทรัพย์สิน 

ป.๓ 
 

๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

    ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว              
เช่น การแสดงความเคารพและการเช่ือฟัง
ผู้ใหญ่ การกระทำกิจกรรมร่วมกัน  ใน
ครอบครัว 

     ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 
ประเพณีกองข้าว สงกรานต์ ตักบาตร 

     เทโวโรหณะ ด้วยการเข้าร่วมประเพณีทาง
ศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต      
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 



๔๔ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ

ตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลาย 

    พฤติกรรมของตนเองและเพื่อน ๆ               
ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย             
การทำความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้
ภาษา (ภาษาถิ่นกับภาษาราชการ และ
ภาษาอื่น ๆ ฯลฯ ) 

   สาเหตุท่ีทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิต
ในปัจจุบันของนักเรียน และผู้อื่น 

     แตกต่างกัน 
๓. อธิบายความสำคัญของวันหยุดราชการ
ท่ีสำคัญ    

    วันหยุดราชการท่ีสำคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี              
วันรัฐธรรมนญู วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา     วันวิสาขบูชา         
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

-   วันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น  วันสงกรานต์        
วันพืชมงคล 

๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

  บุคคลท่ีมีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน 

   ลักษณะผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของ
ชุมชน 
 

   การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

   แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ชุมชน เช่น อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   

     สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน  การพัฒนาชุมชน   



๔๕ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตาม 
  ท่ีดี 
 

    การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
     -  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตาม
หรือสมาชิก   

- การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของการ
ทำงานเป็นกลุ่ม   

๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคน    
พึงได้รับตามกฎหมาย 
  

   สิทธิพื้นฐานของเด็ก  เช่น สิทธิท่ีจะมีชีวิต 
สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง   สิทธิที่จะ
ได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

๔. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย             
ท่ีแตกต่างกัน เช่น การแต่งกายด้วยเส้ือ
ลายดอก    ภาษาไทยภาคกลาง   อาหาร 

     ประจำถิ่น เช่น ข้าวมันส้มตำปลา  ข้าว
หลาม  

๕. เสนอวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจำวัน 

   ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความ
ขัดแย้งในชีวิตประจำวัน 

   แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี 

ป.๕ 
 

 

๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี  
 

   สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ   
   หน้าท่ีของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมาย     

    คุณลักษณะของพลเมืองดี  เช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ์

      ส่วนตน  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ   
๒. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   เหตุการณ์ท่ีละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ

ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

๓. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

   วัฒนธรรมไทย ท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 

    คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 
 ๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
   ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  



๔๖ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     ของตน เช่น การจักสานไม้ไผ่เป็นของใช้  

การทำอาหารทะเลแปรรูป  การทำผลไม้
แปรรูป (สับปะรดกวน ) การทำครก  
และข้าวหลามหนองมน 

   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน 

ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่น 
-  กฎหมายจราจร   
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
-  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. 

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

๒. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาท่ีมีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม
ถูกกาลเทศะ 

   ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เช่น  

การแสดงความเคารพ การยืน  การเดิน 
การนั่ง การนอน การรับของส่งของ            
การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยา
อาการ  การทักทาย  การสนทนา  การใช้
คำพูด 

๔.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม

คนภาคต่าง ๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

๕. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

    ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น 
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าว 

      ต่าง ๆ สถานการณ์จริง  
    ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   

เหตุการณ์ต่าง ๆ  
    หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร

จากส่ือต่าง ๆ รวมทั้งส่ือท่ีไร้พรมแดน 



๔๗ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ 

 
 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล 

    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
-  กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
- กฎหมายลิขสิทธิ์   

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

๒. ระบุความสามารถของตนเอง                  
ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

   บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม  
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์ 

 
๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม
ท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

    ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

   วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน 

 
 ๔.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ

ตนเองและผู้อื่น 
 

 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

 ผลท่ีได้จากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 

ม.๒ 
 

 
 

๑. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
 
 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เช่น 

     -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์    

-  กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 



๔๘ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  -  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและ

มรดก เช่น การหมั้น การสมรส             
การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  
และมรดก 

  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก

แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

- กฎหมายแรงงาน 
๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๓. วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  

   บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน            
ทางการเมืองการปกครอง 

๔.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม          
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกนั 

ม.๓ 
 

 
 

๑. อธิบายความแตกต่างของการกระทำ
ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 

  ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา 
และโทษ 

   ลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่ง  
และโทษ 

   ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา 
เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    

   ตัวอย่างการทำความผิดทางแพ่ง เช่น  
การทำผิดสัญญา  การทำละเมิด  



๔๙ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

    ความหมาย และความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชน 

    การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม  

๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

   ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ              
ภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม  เช่น ประเพณี
วิ่งควาย  การเล่นมวยตับจาก   การกอง
ข้าวบวงสรวงของชาวชลบุรี      

 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
๔. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง 

  ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ   
สังคม  ความเช่ือ 

  สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 

  แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 

๕. เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

  ปัจจัยท่ีส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักมองโลกในแง่ดี  สร้าง 

    ทักษะทางอารมณ์  รู้จักบริโภคด้วย
ปัญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุ 

    ต่าง ๆ  ปรับปรุงตนเอง และส่ิงต่าง ๆให้ดี
ขึน้อยู่เสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 
สาระที่ ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้ 

                        ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์
ของบทบาท หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าท่ีของสมาชิกในโรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าท่ีของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกต่างของอำนาจ
ตามบทบาท สิทธิ หน้าท่ีในครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาท 
สิทธิหน้าท่ี 

 ๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำ
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.๒ 
 
 

 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

๒. ระบุผู้มีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

 ผู้มีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ 
ในโรงเรียน และชุมชน เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
๒. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 



๕๑ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน/โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน 
- การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน เช่น                  

       การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก 
       คณะกรรมการห้องเรียน  

- การเปล่ียนแปลงในโรงเรียน เช่น เลือก  
 ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ

นักเรียน  
 การเปล่ียนแปลงในชุมชน เช่น  การเลือก

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก อบต. อบจ. 
ป.๔ ๑. อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญ

ของระบอบประชาธิปไตย 
 อำนาจอธิปไตย  
 ความสำคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ท้ังก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกต้ัง 

๓. อธิบายความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

สังคมไทย 
ป.๕ 

 
 
 

๑. อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าท่ีและ
ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น 
อบต. อบจ. เทศบาล  และการปกครอง
พิเศษ เช่น พัทยา  กทม. 

 อำนาจหน้าท่ีและความสำคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ระบุบทบาทหน้าท่ี และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

 บทบาทหน้าท่ี และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก อบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.  ผู้ว่าราชการ 
กทม. 

๓. วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ป.๖ 
 
 

๑. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

 บทบาท หน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล 

๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 กิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย 
ในท้องถิ่นและประเทศ 
 



๕๒ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระทำผิด
การเลือกตั้ง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
ม.๑ 

 
 

 

๑. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง 
และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย     ฉบับปัจจุบัน
โดยสังเขป   

 หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน 

 การแบ่งอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ
อธิปไตยท้ัง ๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี 

ม.๒ ๑. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  
-ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
-ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
-การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
กระบวนการตรากฎหมาย 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน 

 เหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงสำคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 

 หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 
ม.๓ 

 
 
 
 
  
 

๑. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในยุคปัจจุบัน 
 

 ระบอบการปกครอง  แบบต่าง ๆ ท่ีใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ 

 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย 
 เกณฑ์การตัดสินใจ 

๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอื่น ๆ ท่ีมี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  



๕๓ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

 
๓. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน
มาตราต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม    
และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 

 อำนาจหน้าท่ีของรัฐบาล 
 บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 ความจำเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
  
๔. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุสินค้าและบริการท่ีใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวัน 
   สินค้าและบริการท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 

เช่น ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน  
   สินค้าและบริการท่ีได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น  มี

ผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการท่ีได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจำวันท่ีไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้า
และบริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินท่ีไม่เกินตัว 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช้จ่าย 

๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ 
กระดาษ  เส้ือผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรท้ังของส่วนตัวและ 
      ส่วนรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและ

คุ้มค่า 
ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรท่ีนำมาผลิตสินค้าและ

บริการท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
   ทรัพยากรท่ีนำมาใช้ในการผลิตสินค้าและ

บริการท่ีใช้ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น 
ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ี
หลากหลายท่ีมีต่อราคา คุณค่าและประโยชน์
ของสินค้าและบริการ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 

๒. บอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว เช่น ทำไร่ 
     อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง  ประมงน้ำเค็ม   เล้ียง 
     สัตว์ปีก 



๕๕ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

๓. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง    วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง
อย่างง่าย ๆ  

   รายการของรายรับท่ีเป็นรายได้ท่ีเหมาะสม 
และไม่เหมาะสม 

   รายการของรายจ่ายท่ีเหมาะสมและ           
ไม่เหมาะสม 

๔. สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับ
รายได้และการออม 
 
 
 

   ท่ีมาของรายได้ท่ีสุจริต 
   การใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การนำเงินท่ีเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   

การช่วยเหลือสาธารณกุศล 
ป.๓ ๑. จำแนกความต้องการและความจำเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการดำรง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตท่ี เรียกว่า
ปัจจัย ๔ 

   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ 
เป็นสินค้าท่ีจำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต  

   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  
ท่ีสนองความต้องการของมนุษย์ 

   หลักการเลือกสินค้าท่ีจำเป็น 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายท่ีจำเป็น
และเหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและ

เหมาะสม 
   วางแผนการนำเงินท่ีเหลือจ่ายมาใช้อย่าง

เหมาะสม 



๕๖ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

๓.อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
   ความหมายของสินค้าและบริการ 
   ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความต้องการของ
มนุษย์ท่ีมีไม่จำกัด 

ป.๔ ๑. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ 

   สินค้าและบริการท่ีมีอยู่หลากหลายในตลาดท่ี
มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 

   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ท่ีมีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   
ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคา
สินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า       

๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการท่ีมีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย  การใช้จ่าย 
ป.๕ ๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต

ประกอบด้วย ท่ีดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
   ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ 
   พฤติกรรมของผู้บริโภค 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน  เช่น   อาหารทะเลสด  อาหารทะเล
ตากแห้ง  หัวมันสำปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด 

๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน เช่นการประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อลดความสูญเสียทุก
ประเภท การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๕๗ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน เช่น 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อป   
๓. อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์
ของสหกรณ ์

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
   ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความ

รับผิดชอบ 
   บทบาทของผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพ   เช่น                

คำนึงถึงส่ิงแวดล้อม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลง
มือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาด
และการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
๒. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 
ท่ีรู้เท่าทัน 

   คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันท่ี

มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

   ความหมาย และความจำเป็นของทรัพยากร 
   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
  วิธีการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัด 
   วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิค

และวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ และทันกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม                   

ม.๑ ๑. อธิบายความหมายและความสำคัญ
ของเศรษฐศาสตร์ 

   ความหมายและความสำคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

   ความหมายของคำว่าทรัพยากรมีจำกัดกับ  
ความต้องการมีไม่จำกัด ความขาดแคลน          
การเลือกและค่าเสียโอกาส 



๕๘ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความสำคัญของการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   หลักการในการบริโภคท่ีดี 
   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคน

ในสังคมปัจจุบัน รวมท้ังผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว 

๓. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตาม
พระราชดำริ 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การดำรงชีวิต 
   ความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
ม.๒ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและ

การออม 
   ความหมายและความสำคัญของการลงทุน

และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 

ภาคครัวเรือน 
   ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา

ดอกเบ้ีย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 

   ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย 

๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ 
 

   ความหมาย  ความสำคัญ และหลักการผลิต
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   สำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มีปัญหา
ด้านใดบ้าง 



๕๙ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   มีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ท่ีมีผลต่อ      

การผลิตสินค้าและบริการ 
   นำหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 

และบริการในท้องถิ่นท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และส่ิงแวดล้อม 

๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น 

   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

๔. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    
ผู้บริโภค 

   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

   การดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 

   แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 
ม.๓ ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    ความหมายและประเภทของตลาด 

   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน 
   ความหมายและความสำคัญของกลไกราคา

และการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
   หลักการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินค้า

และบริการ 
๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 

   วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ   

   หลักการสำคัญของระบบสหกรณ์ 



๖๐ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 
สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้อง

ทำงานอย่างสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและของการทำงาน 
   เหตุผลของการทำงาน 
   ผลของการทำงานประเภทต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
   การทำงานอย่างสุจริตทำให้สังคมสงบสุข 

ป.๒ ๑. อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 

   ความหมายและความสำคัญของการ
แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ 

   ลักษณะของการแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน       
การช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ
โดยการใช้เงิน 

๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและ
ผู้ขาย  ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายใน
การกำหนดราคาสินค้าและบริการ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย     
ทำให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 

 
ป.๓ 

 
 

๑. บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

   สินค้าและบริการท่ีภาครัฐทุกระดับจัดหา
และให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข 
การบรรเทาสาธารณภัย 

๒. บอกความสำคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความสำคัญของภาษีท่ีรัฐ
นำมาสร้างความเจริญและให้บริการแก่
ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา   ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ 



๖๒ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   บทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการเสีย

ภาษี 
 

๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ท่ี
มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

   ความสำคัญและผลกระทบของการแข่งขัน
ทางการค้าท่ีมีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน 

   อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีผลิต  
ในชุมชน 

   การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  
ด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อ ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน 

   การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย               
การใช้ส่ิงของท่ีผลิตในชุมชน 

๒. อธิบายหน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน 
   หน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินสำคัญท่ีใช้ในการซื้อขาย

แลกเปล่ียนระหว่างประเทศ 
ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบ้ืองต้นของ

ธนาคาร 
   บทบาทหน้าท่ีของธนาคารโดยสังเขป 
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบ้ียกู้ยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

๒. จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินท้ังนอก
ระบบและในระบบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเสียดอกเบ้ีย                      
การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพิ่มขึ้น        
ท่ีนำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล ท่ีมีต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่นการแลก                  
เปล่ียนสินค้าและบริการ  รายได้และ
รายจ่าย การออมกับธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ          
หน่วยเศรษฐกิจ 

   ภาษีและหน่วยงานท่ีจัดเก็บภาษี 



๖๓ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้

แรงงานในประเทศไทย 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 

ม.๑ ๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง 
 

   ความหมาย ประเภท และความสำคัญ
ของสถาบันการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าท่ีและความสำคัญของ
ธนาคารกลาง 

   การหารายได้ รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 

๒. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข 

๓. ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกำหนด 
  อุปสงค์  และอุปทาน 
 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์

และอุปทาน 
๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
 

  ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน 
     ทางปัญญาพอสังเขป 
   ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง

ปัญญาแต่ละประเภท 
ม.๒ ๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ    ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ   



๖๔ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็น 
การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัย
กัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 

๓. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  
ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น  น้ำมัน  ป่าไม้  ทองคำ  
ถ่านหิน  แร่ เป็นต้น 

๔. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า             
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ 
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

   การแข่งขนัทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ม.๓ ๑. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ  

   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะท่ีเอกชนไม่ดำเนินการ เช่น
ไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 

       - บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนา
ประเทศ  ของรัฐในระดับต่าง ๆ   

      - บทบาทการแทรกแซงราคาและ               
การควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

   บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย 

๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

๓. อภิปรายบทบาทความสำคัญของ          
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

   บทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง  ๆ  

๔. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ  
เงินเฟ้อ  เงินฝืด  
 

   ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด 

๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา 

   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 



๖๕ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน

การค้าระหว่างประเทศ 
 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผน
ท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. จำแนกส่ิงต่าง ๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
   ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  ท่ีเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 

๒. ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  
ระยะ  ทิศของส่ิงต่าง ๆ  

   ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะ       
ทิศของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  เช่น ท่ีอยู่อาศัย  
บ้าน เพื่อนบ้าน  ต้นไม้  ถนน ทุ่งนา     
ไร่  สวน  ท่ีราบ ภูเขา  แหล่งน้ำ  

    ทิศหลัก  (ภาคเหนือ    ตะวันออก  ใต้  
ตะวันตก)  และ ท่ีต้ังของส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 

 
๓. ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงตำแหน่ง
ของส่ิงต่าง ๆในห้องเรียน 

   แผนผังแสดงตำแหน่งส่ิงต่าง ๆใน
ห้องเรียน 

๔. สังเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 
 

   การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบ
วัน เช่น กลางวัน กลางคืน  ความร้อนของ
อากาศ    ฝน  -  เมฆ   -  ลม 

ป.๒ ๑.  ระบุส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

   ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับ
บ้าน 



๖๖ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๒.  ระบุตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพ
ของส่ิงต่าง ๆ  ท่ีปรากฏในแผนผัง  แผนท่ี 
 รูปถ่าย และลูกโลก 
 

   ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ  
ท่ีปรากฏในลูกโลก  แผนท่ี แผนผัง และ
ภาพถ่ายเช่น  ภูเขา  ท่ีราบ  แม่น้ำ  
ต้นไม้  อากาศ  ทะเล เช่น แหล่ง
ท่องเท่ียวสำคัญของชลบุรี คือ  บางแสน  

     พัทยา  เขาสามมุข   ตลาดหนองมน   

๓.  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 
ท่ีทำให้เกิดปรากฏการณ์ 
 

   ความสัมพันธ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ท่ีทำให้เกิดปรากฏการณ์
เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่าง ๆ  

 
 
 

ป.๓ ๑. สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนท่ี 
และรูปถ่าย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง  ระยะ ทิศทาง 

 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
   แผนท่ี แผนผัง  และรูปถ่าย 
   ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

 

 ๒.วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งท่ีต้ัง
ของสถานท่ีในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน 

  ตำแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีสำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เช่นสถานท่ีราชการ 
อำเภอ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์  

      วัดใหญ่อินทาราม  วัดจรูญราษฎร์ 
 

ป.๔ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของจังหวัดตนเองด้วยแผนท่ี
และรูปถ่าย 

  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานท่ี
สำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนท่ี 
และรูปถ่าย 

   แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญใน
จังหวัดของตน เช่น ตลาดหนองมน   

     บางแสน อ่างศิลา 
๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญใน
จังหวัด 

   ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญในจังหวัด 

ป.๕ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของภูมิภาคของภูมิภาคของตน
ด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย 

 ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญใน
ภูมิภาคของตน 

   ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญในภูมิภาค
ของตน 



๖๗ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑.  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทยด้วยแผนท่ี รูป
ถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม  

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี รูปถ่าย
ทางอากาศ   ภาพจากดาวเทียม ) ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

 
 
 
 

๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติใน
ประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ 
ภัยพิบัติ 
 

   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติของประเทศไทย เช่น 
อุทกภัย  แผ่นดินไหว วาตภัย  

       สึนามิ ภัยแล้ง  ดินถล่ม และโคลนถล่ม  
   การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

ม.1 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์   สืบค้นข้อมูล 

   ลักษณะทางกายภาพ ของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 

๒.  อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด 
และลองจิจูด ) เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 
 

   พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) 
      เส้นแบ่งเวลา 
   เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 
 

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 

   ภัยพิบัติของทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

ม.๒ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล     

   ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา 

๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์       

   มาตรส่วน  ทิศ  และสัญลักษณ์ 

 ๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 
 ของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

  ภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
 

ม.๓ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
โดยเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล   
 

 ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปแอเมริกาใต้ 

   การเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและ 
       เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

๒.วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของ
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้   

   ภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

 



๖๘ 
 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้าง 

  สรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  
  และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ี

ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 

   ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ท่ีอยู่อาศัย เครื่อง
แต่งกาย และอาหาร 

๒. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปล่ียน 
แปลง ของสภาพ แวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว เพื่อ
การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 

   การเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 
  อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

๓. มีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมท่ี
บ้านและช้ันเรียน  

   การปฏิบัติตนในการรักษาส่ิงแวดล้อมในบ้านและ
ช้ันเรียน 

ป.๒ ๑. อธิบายความสำคัญของส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

   ความสำคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ   
      และส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในการ

ดำเนินชีวิต  
๒.จำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ใช้แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่า 

   ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
-ใช้ไม่หมด เช่น อากาศ  แสงอาทิตย์  

- สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้  เช่น  น้ำ  ดิน 

  ป่าไม้  สัตว์ป่า 

-  ใช้แล้วหมดไป  เช่น แร่  ถ่านหิน  น้ำมัน 
ก๊าซธรรมชาติ 

   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

๓.  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

  ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย ์

๔. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียน  

   การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 
      ในโรงเรียนและชุมชนท่ีส่งผลต่อการ 
      ดำเนินชีวิต 
   การรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 

   ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 



๖๙ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒.  อธิบายการประโยชน์จาก
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
การสนองความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ และการประกอบอาชีพ 

  การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม ในการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์  เช่น  การคมนาคม  
บ้านเรือน   และการประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

   การประกอบอาชีพท่ีเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 

 
 
 

๓. อธิบายสาเหตุท่ีทำให้เกิดมลพิษโดย
มนุษย์ 

  ความหมายและประเภทของมลพิษโดย
มนุษย์ 

   สาเหตุของการเกิดมลพิษท่ีเกิดจากการ
กระทำของมนุษย ์

๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะ
เมืองและชนบท 

   ลักษณะของเมืองและชนบท 

๕. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน   

  ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 

 ๖. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน 

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ท่ีมีต่อชุมชน 

  การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ป.๔ ๑. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี

ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด 

   ส่ิง แวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด   

๒.  อธิบายการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัดและผลท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงนั้น 

  การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในจังหวัดและ
ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง  เช่น การตั้ง
ถิ่นฐาน  การย้ายถ่ิน 

๓.  นำเสนอแนวทางจัดการส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัด 

  การจัดการส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 

ป.๕ ๑. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถ่ินของประชากรในภูมิภาคของ
ตน  

  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถ่ินของ
ประชากรในภูมิภาคของตน 

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต
ในภูมิภาคของตน 

   อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาค 

     ของตน 



๗๐ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. นำเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและการทำลาย
ส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทาง          
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคของ
ตน 

  ผลจากการรักษาและการทำลาย
ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

   แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อม 
      ในภูมิภาคของตน 

ป.๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย 

   ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) ในประเทศไทย 

  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 ๒. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบันและผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงนั้น 

  การเปล่ียนแปลทางกายภาพของ 
     ประเทศไทย 
 ผลจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีมีต่อ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม 
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) ของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบัน 

๓. นำเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและทำลายทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางในการ
จัดการอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

   ผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

  แนวทางในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีจิตสำนึก 

     รู้คุณค่า 
ม.๑ ๑. สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย  

   ทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปเอเชีย ทวีป ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย 

      และโอเชียเนีย 
๓. สืบค้น  อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 

   ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย   



๗๑ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน 

  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

    อย่างยั่งยืน 
ม.๒ ๑. สำรวจและระบุตำแหน่งท่ีต้ังของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา   

   ทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรป  และทวีปแอฟริกา 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 

   การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร  
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 
๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา   

   ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา   

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา อย่าง
ยั่งยืน 

   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน 

ม.๓ ๑. สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ  และทวีปอเมริกาใต้   

   ทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ และ
สังคม ในทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

   การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร  
ส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรมทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ 

๓. สืบค้น  อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

   ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ 

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ อย่างยั่งยืน 

   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ อย่าง
ยั่งยืน 



๗๒ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๕.ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศ ท่ีมี
ผลต่อการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

  เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 
  ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการ

จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
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    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



๗๔ 
 

 
โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ     
     วัฒนธรรม 

๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 
 



๗๕ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน  

  
ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี

ช้ัน ป. ๑ ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

ช้ัน ป. ๒ ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

ช้ัน ป. ๓ ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

ช้ัน ป. ๔ ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ 1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

ช้ัน ป. ๕ ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ 1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

ช้ัน ป. ๖ ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ 1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม.๑  ภาคเรียนท่ี ๑ ส ๒1101 สังคมศึกษา 1 ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  

ช้ัน ม.๑  ภาคเรียนท่ี ๒ ส ๒๑๑๐3 สังคมศึกษา ๒ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  

ช้ัน ม.๒  ภาคเรียนท่ี ๑ ส ๒๒๑๐1 สังคมศึกษา ๓ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช้ัน ม.๒  ภาคเรียนท่ี ๒ ส ๒๒๑๐3 สังคมศึกษา4 ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  

ช้ัน ม.๓  ภาคเรียนท่ี ๑ ส ๒๓๑๐1 สังคมศึกษา ๕ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  

ช้ัน ม.๓  ภาคเรียนท่ี ๒ ส ๒๓๑๐3 สังคมศึกษา ๖ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  

 



๗๖ 
 

ส่วนท่ี ๓ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๑๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  ๑   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                          เวลา     ๔๐   ช่ัวโมง 

 
บอกเล่า  อธิบาย  สรุปความ พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก หลักธรรมทางพุทธศาสนา การ

บริหารจิต และเจริญปัญญา หน้าท่ีชาวพุทธ  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันสำคัญทางศาสนา ปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน มีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติดีมีสุข 

บอกเล่า  อธิบาย  ระบุบทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และโรงเรียน  สิทธิ เสรีภาพ 
และหน้าที่ของเรา วิถีชีวิตประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และ
บริการ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการออม ทรัพยากรด้านอาหารการกิน  ด้านเกษตร การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด การประกอบอาชีพในชุมชน   เวลาและปฏิทิน  

บอกเล่า  ระบเุรื่องราวของเวลา กับการดำเนินชีวิตในครอบครัวของนักเรียน   สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนท่ีอาศัยอยู่   และการดำเนินชีวิตประจำวันท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น   เช่น การปฏิบัติตนตามศาสนาท่ี
ตนนับถือ  การทำบุญที่วัดใกล้บ้าน  การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี  การรับประทานอาหารของท้องถิ่น   
ทำใหเ้กิดความรักความภาคภูมใจในท้องถิ่นของตน 

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกด้าน
การอ่าน การเขียน  ทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปรายการแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการ
กลุ่ม การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ มีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย โดยใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น   DLTV ส่ือ
ออนไลน์ ตามบริบท และความสามารถของนักเรียน   และหนังสือเรียน บทความต่าง ๆ เพื่อการแสวงหา
ความรู้  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑ /๔ 
ส ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ส ๒.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๓.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๓.๒   ป.๑/๑  
ส ๕.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑ /๔ 
ส ๕.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 
(  รวมทั้งหมด  ๒๓   ตัวชี้วัด ) 



๗๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา  ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

  บอกเล่า อธิบาย   สรุปความรู้พุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรม
ของศาสนา การทำความดี  พื้นฐานสมาธิ  การฝึกสมาธิเบื้องต้น ศาสดาและคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ การ
ฝึกมารยาทชาวพุทธ การมีความกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์  กิจกรรมและพิธีกรรมวันสำคัญ
ของพุทธศาสนา การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ หน้าท่ีในชีวิต ประจำวัน การแสดงความเคารพ
กิริยามารยาทไทย   

บอกเล่า  อธิบาย ยกตัวอย่าง  ความแตกต่างของคนในสังคม สิทธิและเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  บทบาท อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและ
ชุมชน ทรัพยากรท่ีนำมาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของครองครัว  การทำ
บัญชีรับ-จ่าย  มีความซื่อสัตย์  เสียสละ  ประหยัด  ขยันอดทน การออม ความสำคัญของสินค้าและบริการ 
บทบาทผู้ซื ้อและผู้บริโภค ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน อนาคต  สืบค้นเหตุการณ์วิถีชีวิตคน สาเหตุการ
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบวัฒนธรรมประเพณีที่มีต่อสังคมไทย ความสำคัญ คุณค่าธรรมชาติกับสิ่งแวดลอ้ม 
ความหมายประเภทของทรัพยากร ความสัมพันธ์ของฤดูกาล  

อธิบาย  บอกเล่า  ยกตัวอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลต่อการพัฒนาด้านอาหาร เกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น  มีจิต
สาธารณะ รักธรรมชาติ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  เช่น วิถีชีวิตของชาวไร่อ้อย  ไร่มัน
สำปะหลัง  วิถีชีวิตชาวประมงน้ำเค็ม ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นของตน  เช่น  อาหารทะเลตากแห้ง  
และแปรรูปต่าง ๆ   

สรุปความโดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกด้าน
ทักษะกระบวนการอ่าน  การเขียน  การคิด การสืบค้น การอภิปราย  การแก้ปัญหา การเรียนรู้ 
กระบวนการกลุ่ม การจัดการ และการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้   มีความสุขและเห็นคุณค่าของการ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประ เทศชาติ มีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก   และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย สามารถใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น DLTV     
สื ่อออนไลน์ ตามบริบท และความสามารถของนักเรียน  และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ เพื่อการ
แสวงหาความรู้  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗    
ส ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒   
ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
 

( รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด ) 



๗๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๓๑๐๑    สังคมศึกษา ศาสนา  ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                     เวลา    ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกเล่า  อธิบาย  แยะแยะ  วิเคราะห์   ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติ
สาวก ชาดก ความสำคัญของพระไตรปิฎก พระรัตตรัย การสวดมนต์ไหว้พระ ความสำคัญของศาสนาวัตถุ 
และมรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี   มีความซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  การเป็นศาสนิกชนท่ีดี
ของอาเซียน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมในอาเซียน ด้วยความซื่อสัตย์  ประหยัด  และรับผิดชอบ    ให้เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน 
อธิบายวันหยุดราชการท่ีสำคัญ บุคคลท่ีมีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน  และบุคคลตัวอย่างในอาเซียน  

บอกเล่า  อธิบาย  ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน   หน้าที่ประชาชนในอาเซียน     การ
ออกเสียง และเลือกตัวแทนการออกเสียง การตัดสินใจของบุคคลแต่ละกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
สินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต การใช้จ่ายที่จำเป็น และเหมาะสม ความหมายของผู้ผลิต ผู้บริโภค สินค้า
และบริการที่ภาครัฐจัดหามาบริการประชาชน ความหมายและความสำคัญของภาษี รวมถึงความสำคัญ
และผลกระทบของการแข่งขันทางการค้า  การใช้แผนผัง แผนที่ รูปถ่าย แสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  
สถานท่ีในชุมชน  

อธิบาย  วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากร ของชุมชนในอดีต กับ
ปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน  เทคโนโลยีชีวภาพ  เกิดความรัก
และภูมิใจในท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ รักธรรมชาติ  และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  เช่น สถานท่ี
ท่องเท่ียวหาดบางแสน  เขาสามมุข  อ่างศิลา  วัดใหญ่อินทาราม วัดใกล้บ้านในท้องถิ่น 

 สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึก
ทางทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการ 
และการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่า ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน   และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย สามารถใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น DLTV  บทเรียนออนไลน์   ยู
ทูป  เฟสบุ๊ค  ไลน์  ตามความเหมาะสมและความสามารถของนักเรียน   และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ  
เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหา  และสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗  
ส ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔   
ส ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
ส ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
ส ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒  
ส๕.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ , ป.๓/๖  
  ( รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด ) 



๗๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 ส ๑๔๑๐๑    สังคมศึกษา ศาสนา  ๔         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                       4๐  ช่ัวโมง 
 

บอกเล่า  อธิบาย  ระบุ  วิเคราะห์  แยกแยะ  ยกตัวอย่าง  เสนอวิธีการ  แสดงตนมีส่วนร่วม  ปฏิบัติ  
ชื่นชม  อภิปราย  หรือสรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิกชน พุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท ๓ ความดีของบุคคล สวดมนต์และพัฒนาจิต 
หลักธรรมของศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น  ๆ 
โดยสังเขป  ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถาน มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  หรือหลักธรรมและศาสนาต่าง ๆ ในอาเซียน    

อธิบาย   แยกแยะ  ยกตัวอย่างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีใน
อาเซียน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  มีความรับผิดชอบ   สิทธิพื้นฐานของเด็ก  ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อำนาจอธิปไตย และความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย   
บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  และการรู้สิทธิ
ที่ไม่ผิดกฎหมายในกลุ่มอาเซียน  รู้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้บริโภค  เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน  มีความขยันอดทน  รู้รักษาความปลอดภัยให้ตนเอง และส่วนรวม   หน้าที่เบื้องต้นของ
เงิน  สถาบันการเงินในอาเซียน   

เสนอวิธีการ  ยกตัวอย่างการใช้แผนที่  ภาพถ่าย  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัด
ตนเอง  แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ ในจังหวัดของตนเองความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด 
สภาพ แวดล้อมทางกายภาพของชุมชน การเปล่ียนแปลงสภาพ แวดล้อมในจังหวัด การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัด    การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในอาเซียน  และร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมในอาเซียน ท่ีเกี่ยวข้องกับ
แหล่งอาหาร  เกษตร  เทคโนโลยี  แหล่งบริการสาธารณสุข   

บอกเล่า  อธิบาย วิเคราะห์การเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิต
จริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  เช่น ประวัติ   ตำนานเกี่ยวกับบางแสน      เขา
สามมุข  ตำนานเมืองพระรถ  ประวัติของประเพณีวิ่งควาย  ประเพณีกองข้าว  ของชาวชลบุรี 

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทาง
ทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการ 
และการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเห็นคุณค่า 
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน  มี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น 
บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ  เพื่อการแสวงหาความรู้ 
ค้นหา  และสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  

 
 
 



๘๐ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘                
ส ๑.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓        
ส ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕    
ส ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓         
ส ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓      
ส ๓.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส ๕.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๕.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
      
( รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา ศาสนา  ๕      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                     เวลา    4๐  ช่ัวโมง 
 

บอกเล่า  อภิปราย  วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ  จนถึง
พุทธกิจสำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื ่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดอธิบาย
องค์ประกอบและความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  และหลักธรรมใน
อาเซียน ด้วยการใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม   แสดงความเคารพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด  เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนดปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ
เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และ
ปฏิบัติตนถูกต้อง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามท่ีกำหนดและอภิปรายประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด โดยใช้กระบวนการ
ทางสังคมศาสตร์  การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการและการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต         
 ยกตัวอย่าง  เสนอวิธีการ  และปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดี  และรู้หน้าที่สร้างความสุขและสังคมที่ดีในอาเซียน  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น จากการละเมิดสิทธิเด็ก  
เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย  ภูมิใจไทยในความเป็นอาเซียนท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทยมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  อธิบายโครงสร้างอำนาจ หน้าท่ีและความสำคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นระบุบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น วิเคราะห์
ประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการปกครองท่ีรวมตัวกันเป็นอาเซียน  โดย
ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์  การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด  การแก้แก้ปัญหาการเรียนรู้   การ
จัดการและการปฏิบัติ การสืบค้น กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย บทบาทสมมุติ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  
ความคิด ความเข้าใจ เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกตามตัวชี้วัด     
 อธิบาย  ระบุ  สรุปความรู้ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และในอาเซียน  อธิบายหลักการ
สำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์  อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบื้องต้นของธนาคาร จำแนกผลดี ผลเสียของการ
กู้ยืม   

 อธิบาย  แยะแยะ  ระบุตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาค
ของตนเอง ระบุลักษณ์ภูมิลักษณะท่ีสำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะ



๘๒ 
 
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูม ิภาคของตนเอง  และภูม ิล ักษณ์ในอาเซ ียน  ว ิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค  
อธิบายอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม ทางธรรมชาติ  ท่ีก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค การ
พัฒนาอาชีพทั้งด้านแหล่งอาหาร  เกษตร  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์    นำเสนอ
ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพ 
แวดล้อมในภูมิภาค  และร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมในอาเซียน   

อธิบาย  ยกตัวอย่าง เสนอวิธีการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื ่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ ่งเป็น
สภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น   มีจิตสาธารณะ  รัก
ธรรมชาติ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  เช่น วัดใหญ่อินทาราม  วัดเขาบางทราย  
หอพระพุทธสิหิงค์  วัดเสม็ด  ศาลากลาง และศาลจังหวัดชลบุรี 

 สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคม  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การฝึกด้าน
ทักษะกระบวนการคิด อย่างสร้างสรรค์  คิดเชิงนวัตกรรม  การแก้แก้ปัญหาการเรียนรู้  การจัดการและ
การปฏิบัติ  การสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  การอภิปราย  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ
รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน  และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบ
พอเพียงบนความเป็นไทย   มีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  
DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ  เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้น
ข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  

 
  

รหัสตัวชี้วัด           
 ส ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗      
 ส ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ส ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
 ส ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ส ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ส ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 ส ๕.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 ส ๕.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 
(  รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด ) 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๑๖๑๐๑       สังคมศึกษา ศาสนา  ๖       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                     เวลา    4๐  ช่ัวโมง 

อธิบาย  แยกแยะ วิเคราะห์  เสนอวิธีการในการศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะ
เป็นศาสนาประจำชาติ  พุทธประวัติตั ้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดา  
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  ความสำคัญ 
พระรัตนตรัย  ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓ ในพระพุทธศาสนา   และหลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ใน
อาเซียน  การทำความดีของบุคคลในประเทศ ตามหลักศาสนา ในการดำเนินชีวิต  สวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญาพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ (อบายมุข)(สิ่งเสพย์ติด)  หลักธรรมสำคัญ ลักษณะสำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ 
เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี  ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในศาสนสถาน  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  
ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธีของชาวพุทธ  และศาสนพิธีในอาเซียน    พิธีกรรม และกิจกรรมใน
วันสำคัญทางศาสนา  รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม  พุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน  และกฎหมายในอาเซียน ด้วยการ
ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา และวัฒนธรรมอันดีงาม  มารยาทไทย  
และมารยาทในอาเซียน  ทั้งด้านระเบียบวินัย  การเคารพกฎหมาย   เหมาะสม ถูกกาลเทศะ  คุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
และการก้าวทันโลกสู่อาเซียน   ในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

อภิปราย  วิเคราะห์ แยะแยะ ยกตัวอย่าง  บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐบาล  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น และประเทศ  บทบาท ความสำคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ  บทบาทของ
ผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันวิธี และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค  
และการผลิต  การบริโภคในกลุ่ม ธนาคาร และรัฐบาล  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียน   โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  ประหยัด  และความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ  

อธิบาย เสนอวิธีการ  วิเคราะห์  ระบุการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) 
ลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ  การแปลงสภาพธรรมชาติ ในประเทศไทย  และในอาเซียนจากอดีต ถึงปัจจุบัน และ
ผลที ่ เก ิด ขึ ้นจากการเปลี ่ยนแปลงนั ้นทั ้งด ้านกลุ ่มอาหาร  เกษตร  อ ุตสาหกรรม  ว ัฒนธรรม  
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  และการบริการ  แผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน   

อธิบาย  ระบุ  เสนอวิธ ีการสร้างโอกาสการเร ียนรู ้เร ื ่องราวของชุมชน ท้องถิ ่น  ซึ ่งเป็น
สภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ  รัก
ธรรมชาติ  และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมือง
นอนของตน  เช่น  ประวัติ  ตำนานประเพณีวิ่งควาย  กองข้าวบวงสรวง  ตำนานเขาสามมุข  ตำนานหาด
บางแสน  หาดพัทยา  หาดนาจอมเทียน   
 



๘๔ 
 
 
 

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทาง
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  คิดเชิงนวัตกรรม   อธิบาย การสืบค้น 
การอภิปราย การแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการ และการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน  มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบน
ความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน   ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์   มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ  มีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ ICT ท่ี
ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหา
ความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส. ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙   
ส. ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ส. ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
ส. ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส. ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ส. ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส. ๕.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒   
ส. ๕.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
 
( รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด ) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๔0  ชั่วโมง        จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
            อธิบาย วิเคราะห์ สรุปความรู้  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด เสนอแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  และประวัติของพระพุทธศาสนาในอาเซียน ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตน
และครอบครัว  พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกกิริยา  ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ การดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  พุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบ
อริยสัจ ๔  หลักธรรมของศาสนา ท่ีตนนับถือ การแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว การพัฒนาจิต การ
เรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม  แบบคุณ – โทษ  
และทางออกการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตน
นับถือ การดำรงชีวิตแบบพอเพียง และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และศาสนาอื่น ๆ  บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และแนวทางการปฏิบัติของ
ตนเอง  
 อธิบาย แยกแยะ   ศึกษา  วิเคราะห์ ระบุตัวอย่าง บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดีของสังคมและประเทศโดยปฏิบัติตนตามกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสาธารณประโยชน์และเห็น
คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมในอาเซียน  ร่วมสร้างความปลอดภัย   ความร่วมมือที่ดี  มีการ
ทำงานเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชากรในสังคม 
 อภิปราย  ยกตัวอย่าง  ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้เบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการผลิต การ
บริโภค ตลอดจนบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และการพิจารณาเศรษฐกิจไทยของเราสู่อาเซียน  ด้วยการ
มีนิสัยประหยัด  ขยันอดทน  และร่วมสร้างปลอดภัยในสังคม   

ระบุ  แยะแยะ  อภิปราย วิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการหาข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพ และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยการใช้เส้นแบ่งเวลา 
ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น และตระหนักถึงการป้องกันภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ  

 เสนอวิธีการ  ยกตัวอย่าง  อภิปราย  สรุปการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  
พัฒนาชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  สภาพภูมิประเทศ  
ทรัพยากร  ส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจ   การประกอบอาชีพ  วิถีชีวิต ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   บุคคลสำคัญ  เหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้ เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมือง
นอนของตน  เช่น  ประเพณีวิ่งควาย  แห่พญายม  กองข้าวบวงสรวง ศิลปะโบราณสถาน  ภาพจิตรกรรมท่ี
วัดใหญ่อินทาราม  วัดเขาบางทราย วัดเขาชีจรรย์   วัดญาณสังวราราม   แหล่งความรู ้ ท่ี สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา   



๘๖ 
 

 
สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การอภิปราย 

กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
ส่ือสาร   เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  ของอาเซียน  มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก  ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  
มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน   ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  ใฝ่เรียนรู้ ขยันอดทน  มี
ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการส่ือสาร  และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดย ใช้ส่ือ ICT ท่ี
ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ เพื่อการ
แสวงหาความรู้ ค้นหา  และสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔,  ม.๑/๖  
 ส ๑.2 ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4,  ม.๑/5  
 ส 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    
 ส 2.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   
 ส 3.1 ม.1/1, ม1/2, ม.1/3 
 ส 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม. 1/3 , ม.1/4  
 
( รวมทั้งหมด   2๔  ตัวชี้วัด ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



๘๗ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 
ส ๒๑๑๐3     สังคมศึกษา  ๒      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

อภิปราย  วิเคราะห์  บอกแนวปฏิบัติ  ยกตัวอย่างการบำเพ็ญตนต่อศาสนสถานของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ  จริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
สาวกของศาสนาท่ีตนเองนับถือ  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
พิธีกรรมการปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรม  ประวัติความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา
ท่ีตนนับถือ  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  และวันสำคัญของอาเซียน โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  ความ
ร่วมมือ  การทำงานเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ  
 อภิปราย   วิเคราะห์   เสนอแนวทาง  ยกตัวอย่าง หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และ
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบบการเมืองการปกครองของไทย เกี่ยวกับ การแบ่ง
อำนาจ และการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และสามารถปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที ่ เกี ่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที ่ตามวิถีแห่ง
ประชาธิปไตย  รู้คิดรู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ระบุ   ยกตัวอย่าง วิเคราะห์ สร้างแนวทางวิธีการเลือกการบริโภค เข้าใจเรื่อง อุปสงค์ อุปทาน 
การแลกเปล่ียนสินค้า การพึ่งพาสถาบันการเงิน รวมทั้งนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ  
 อภิปราย  แยกแยะ  ระบุ  วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทำเลที่ต้ัง
และการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย   ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   และภูมิภาคเอเชียรวมถึงอาเซียน   ในเรื่องประชากรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการดำเนินชีวิต  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  
เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์  กลุ่ม
เทคโนโลยีดิจิตอล  และการบริการ 

อภิปราย  สรุปความรู้  เสนอตัวอย่าง  การสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่ง
เป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  
พัฒนาชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น   การประกอบอาชีพ  
วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สถานศึกษา  บุคคลสำคัญ   เหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตน  เช่น  ประวัตินายอธึก  สวัสดีมงคล   ประวัติถ้ำเขาชะอาง   
ประวัติโคกพนมดี วัดโบสถ์พนัสนิคม   เกาะลอย  เกาะสีชัง   

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  คิดสร้างสรรค์ คิด
เชิงนวัตกรรม   มีทักษะในการสื่อสาร การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในกาสร้างทักษะชีวิต  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน   เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ของอาเซียน  และมี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก   ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  



๘๘ 
 
ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการ
ส่ือสาร  โดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   มีความสุขผ่านการเรียนรู้  โดย
ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ 
ต่าง ๆ เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   

 
              
รหัสตัวชี้วัด     
 ส 1.1 ม.1/5 , ม.1/6 , ม1/7 
 ส 1.1 ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 , ม.1/11 
 ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
 ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
 
 
( รวมทั้งหมด  1๔  ตัวชี้วัด )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๑     สังคมศึกษา ๓       
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จำนวน  ๑.0  หน่วยกิต 
 

อธิบาย   ยกตัวอย่าง   วิเคราะห์  เสนอวิธีการ  ระบุแนวปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ  ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา ที่เผยแผ่สู่อาเซียน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม   ความสำคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม    พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ  การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง  โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  ธรรมคุณ และ
ข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปัญหาของชุมชนและสังคม  การ
พัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  การ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานา
ปานสติตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ  
 อภิปราย  วิเคราะห์   ยกตัวอย่าง  เสนอแนวปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาท ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม 
คล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย    วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  และวัฒนธรรม
ของประเทศในประชาคมอาเซียน 
 ระบุ   อธิบาย  วิเคราะห์  แยกแยะปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้า
และบริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค ท่ีมีนิสัยประหยัด   
ความปลอดภัย   ความรับผิดชอบ   
 อภิปราย  แยกแยะ  วิเคราะห์   ระบุ  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การรวบรวม การนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์  กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล  
และการบริการ  

 อธิบาย  ยกตัวอย่าง  เสนอวิธีการ  ระบุการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  
พัฒนาชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ภูมิอากาศ  ภูมิ
ประเทศ  ทรัพยากร  สิ ่งแวดล้อม  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การประกอบอาชีพ ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญา  บุคคลสำคัญ  เหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมือง



๙๐ 
 
นอนของตน  เช่น  แหล่งแศรษฐกิจท่องเท่ียวที่ทำรายได้ดีในเขตจังหวัดชลบุรี  บางแสน  หนองมน  พัทยา  
นาจอมเทียน ช่องแสมสาร  เกาะสีชัง   หมู่เกาะล้าน   

 สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  คิดสร้างสรรค์  
คิดเชิงนวัตกรรม  การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  และทักษะในการ
สื่อสาร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน   เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน  และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
โลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มี
จิตสาธารณะ  มีความคิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีจิตสำนึก
รู้คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   มีความสุขผ่านการเรียนรู้  โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย 
เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ 
ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   

 
รหัสตัวชี้วัด     
 ส 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม 2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 
 ส 2.1  ม .2/1, ม.2/2 , ม.2/3  , ม.2/4      
 ส 2.2  ม.2/1 , ม.2/2 , 
 ส 3.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,  ม.2/3 ,  ม.2/4 
 ส 3.2 ม 2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  ,  ม.2/4  
 
( รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 ส ๒๒๑๐3     สังคมศึกษา  ๔      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.0 หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์ อธิบาย ยกตัวอย่าง   เสนอแนวทางปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ  การเป็นศาสนิกชนท่ีดี   มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  คุณค่าของศาสนพิธี
และการปฏิบัติตน  คำสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและการปฏิบัติตน วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา และศาสนพิธี สู่อาเซียน  ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนา
อื่น ๆ  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล
และการบันทึกข้อมูล  ทักษะในการส่ือสาร  และการรู้เท่าทันส่ือ 
 อธิบายกระบวนการ  เสนอวิธีการ  ยกตัวอย่าง  สรุปความรู้ในการตรากฎหมาย วิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและ
จิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ   และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน   
 วิเคราะห์  อภิปราย  แยกแยะ  ระบุ  เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างท่ี
สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศใน อาเซียนให้มั่นคง   วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากร ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า 
 อภิปราย  วิเคราะห์  ยกตัวอย่าง  สรุปความรู้การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอาหาร  เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ   กลุ่ม
เทคโนโลยีดิจิตอล  และการบริการ   อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีป
ยุโรป และแอฟริกา ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา 
วิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และ 
แอฟริกา โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงนวัตกรรม  สร้างความร่วมมือ  การสืบค้นข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูล และทักษะในการส่ือสาร  

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ระบุ  เสนอวิธีการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่ง
เป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  
พัฒนาชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  วิถีชีวิต ศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สถานศึกษา  บุคคลสำคัญ  สภาพปัญหา  
เหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบัน  เพื่อหาแนวทางการแก้ไข  และการพัฒนาท่ียั่งยืน   

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  ทักษะในการส่ือสาร  และรู้เท่าทันส่ือ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การดำรงชีวิตประจำวัน  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง



๙๒ 
 
โลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  
มีจิตสาธารณะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์  
มีความสุขผ่านการเรียนรู้  โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ 
และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ  เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะใน
ศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ส 1.1 ม.2/8 , ม.2/11 
  ส 1.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 
  ส 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
  ส 5.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
 
 ( รวมทั้งหมด  ๑๔  ตัวชี้วัด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๓๑๐๑    สังคมศึกษา  ๕      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๑   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์   อธิบาย  ยกตัวอย่าง  สรุปความรู้   เสนอวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ    
และประวัติและความสำคัญของ พระพุทธศาสนาสู่อาเซียน  กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ การประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน สังฆคุณและข้อ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔  หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบอริยสัจ และแบบสืบสาวเหตุปัจจัย การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือสวดมนต์ การแผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ  เข้า
ใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

 วิเคราะห์ อธิบายความแตกต่าง  ยกตัวอย่าง  สรุปความรู้ของการกระทำความผิดระหว่าง
คดีอาญาและคดีแพ่ง  การมีส่วนร่วมในการปกครองคุ้มครองผู้อื ่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย   วัฒนธรรม 
สากล  และวัฒนธรรมอาเซียน   เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม   ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในประเทศ และเสนอแนวความคิดในการลดความขัดแย้ง เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก  และร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขสู่อาเซียน ด้วยคุณธรรมของการฝึกนิสัยประหยัด   
รับผิดชอบ  สร้างความปลอดภัย   และการมีจิตสาธารณะ   ศึกษา อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์     
 อภิปราย  แยกแยะ  ยกตัวอย่าง  ระบุการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม และนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  
เกษตร  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์   กลุ่ม
เทคโนโลยีดิจิตอล  และการบริการ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดเชิงนวัตกรรม   การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่ือสาร  และ
รู้เท่าทันส่ือ 

อภิปราย   เสนอแนวคิด  ยกตัวอย่าง  ระบุแนวทางสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน 
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถ
แก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  
ชุมชน  ทรัพยากรทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที ่ยว  แหล่งเรียนรู ้  สถานที ่สำคัญในประวัติศาสตร์   



๙๔ 
 
เหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบัน  สภาพปัญหากายภาพ และสังคมในท้องถิ่น  แนวทางการแก้ไข  
และการพัฒนาท่ียั่งยืน   

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึกข้อมูล  ทักษะในการส่ือสาร  และรู้เท่าทันส่ือ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน  
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบ
พอเพียงบนความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ มีความสุขผ่านการเรียนรู้  โดย
ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ 
ต่าง ๆ  เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/8 , ม.3/9 
 ส 1.2 ม.3/4 , ม.3/5 
 ส 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5  
 ส 2.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 ,  ม.3/4 
 ส 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
 ส 3.2 ม.3/1 , ม.3/2 ,  ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 
 
( รวมทั้งหมด  2๗  ตัวชี้วัด ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๓๑๐3    สังคมศึกษา  ๖      
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๒    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์ อธิบาย   ยกตัวอย่าง  เสนอแนวปฏิบัติหน้าท่ีและบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตน
ต่อสาวก การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาตามท่ีกำหนด  การปฏิบัติหน้าท่ี
ของศาสนิกชนท่ีดี  การปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม  ประวัติวันสำคัญทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธีในอาเซียน เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม    การแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะและการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  แนวทางในการธำรงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 อภิปราย   วิเคราะห์   เปรียบเทียบ ระบุ  แยกแยะ  ยกตัวอย่างระบอบการปกครองแบบต่าง ท่ีใช้
ในยุคปัจจุบัน ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื ่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการ
ใช้อำนาจรัฐ วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอ
แนวทางแก้ไข   โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   

อภิปราย เสนอวิธีการ เปรียบเทียบ  ยกตัวอย่างบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ แสดง
ความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 
บทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่
อาเซียน 
 ระบุ สำรวจ อภิปราย วิเคราะห์การก่อเกิดสิ ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ผลกระทบต่อเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร  อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์   กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล    
และการบริการ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดเชิงนวัตกรรม การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การ
สืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่ือสาร  และรู้เท่าทันส่ือ 

เสนอความคิด  วิเคราะห์   ยกตัวอย่างการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่ง
เป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  
ของสภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การประกอบ
อาชีพ  วิถีชีวิต  สภาพปัญหา  ต่าง ๆ ในชุมชน  เหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบัน  สภาพปัญหา
ทางกายภาพ และสังคมในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น   แนวทางการแก้ไข  และการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน   
 สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล  และการบันทึกข้อมูล  ทักษะในการสื่อสาร  และรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน  



๙๖ 
 
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบ
พอเพียงบนความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น 
บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหา
และสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.3/3 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/10 
 ส 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/6 , ม.3/7 
 ส 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 
 ส 5.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/๕ 
 
( รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา  ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   เวลา    
(ชั่วโมง) 

  น้ำหนัก 
  คะแนน 

    ๑ พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     ๒       ๔ 
    ๒ พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๑/๓     ๒       ๔ 
    ๓ พัฒนาจิต ส ๑.๑ ป.๑/๔      ๔       ๔ 
    ๔ ศาสนิกชนท่ีดีสู่อาเซียน ส ๑.๒ ป.๑/๑ , ป๑/๒     ๓       ๕ 
    ๕ วันสำคัญ ส๑.๒ ป.๑/๓       ๒       ๓ 
    ๖ สมาชิกท่ีดี ส ๒.๑ ป.๑/๑     ๒       ๓ 
    ๗ คุณค่าของความดี ส ๒.๑ ป.๑/๒     ๒       ๓ 
    ๘ สิทธิหน้าท่ี ในอาเซียน ส ๒.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     ๓       ๕ 
    ๙ ประชาธิปไตย  ในอาเซียน ส ๒.๒ ป.๑/๓     ๒       ๔ 
   ๑๐ จ่ายเป็นเก็บเป็น ส ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     ๓        ๔ 
   ๑๑ ฉลาดใช้ ส ๓.๑ ป.๑/๓     ๒       ๓ 
   ๑๒ ใจซื่อมือสะอาด ส ๓.๒ ป.๑/๑     ๔       ๓ 
   ๑๓ ตำแหน่งท่ีต้ัง ส ๕.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓     ๕       ๕ 
   ๑๔ อากาศในรอบวัน ส ๕.๑ ป.๑/๔      ๒       ๕ 
   ๑๕ รู้ทันส่ิงแวดล้อม ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓     ๒       ๕ 
                                                                                  รวมเวลาเรียน    ๔๐  

                                                     คะแนนระหว่างเรียน      ๖๐ 
                                                    คะแนนสอบกลางป ี      ๑๐ 

                                                      คะแนนวัดผลปลายป ี      ๓๐ 
                                                                                  รวม     ๑๐๐ 

 
 

  
 
 
 

 
 



๙๘ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา ๒                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒              เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   เวลา    
(ชั่วโมง) 

  น้ำหนัก 
  คะแนน 

    ๑ พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒      ๕      ๑๐ 
    ๒ ครอบครัวสู่ศาสนิกชน ส ๑.๑ ป.๒/๓      ๕      ๘ 
    ๓ พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๒/๔ , ป.๒/๕      ๔      ๕ 
    ๔ พิธีกรรมทางศาสนาในอาเซียน ส ๑.๑ ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , 

ส ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
     ๔      ๘ 

    ๕ มารยาทไทยสู่อาเซียน ส ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓      ๔      ๕ 
    ๖ สิทธิเสรีภาพ ส ๒.๑ ป.๒/๔ , ป.๒/๑ , ป.๒/๒      ๔      ๕ 
    ๗ สินค้าและบริการสู่รายได้ 

ในอาเซียน 
ส ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ส ๓.๑ ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 

     ๖      ๘ 

    ๘ ซื้อขายแลกเปล่ียนในอาเซียน ส ๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒      ๔      ๕ 
    ๙ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส ๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓  

ส ๕.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
     ๔      ๖ 

                                                                 รวมเวลาเรียน    ๔๐  
                                                                 คะแนนระหว่างเรียน      ๖๐ 
                                                                 คะแนนสอบกลางปี      ๑๐ 
                                                                 คะแนนวัดผลปลายปี      ๓๐ 
                                                                 รวม     ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา ๓                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

    ๑ พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒     ๒     ๔ 
    ๒ พระไตรปิฎก ส ๑.๑ ป.๓/๓ , ป.๓/๔     ๓     ๔ 
    ๓ พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๓/๕ , ป.๓/๖ ,  ป.๓/๗     ๔     ๕ 
    ๔  * ศาสนิกชนท่ีดี สู่อาเซียน   ส ๑.๒ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒      ๓     ๔ 
    ๕ พุทธมามกะ ส ๑.๒ ป.๓/๓       ๑     ๓ 
    ๖ * วัฒนธรรมประเพณีสู่อาเซียน   ส ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒      ๓     ๔ 
    ๗ วันหยุดสะดุดใจ ส ๒.๑ ป.๓/๓ , ป.๓/๔     ๓     ๔ 
    ๘ การเลือกตั้ง ส ๒.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒     ๓     ๔ 
    ๙ * บุคคลตัวอย่าง ในอาเซียน ส ๒.๒ ป.๓/๓      ๑     ๓ 
   ๑๐ วางแผนรวย ส ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒      ๓     ๔ 
   ๑๑ ซื้อง่ายขายคล่อง ส ๓.๑ ป.๓/๓     ๒     ๓ 
   ๑๒ * การใช้สินค้าและบริการใน 

อาเซียน 
ส ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

    ๓     ๕ 

   ๑๓ *ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของชุมชน 
และในอาเซียน 

ส ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
    ๓     ๕ 

   ๑๔ ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ส ๕.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓     ๓     ๔ 
   ๑๕ รักชีวิตรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส ๕.๒ ป.๓/๔ , ป.๓/๕ ,  ป.๓/๖     ๒     ๔ 
                                                                                รวมเวลาเรียน     ๔๐  

                                                              คะแนนระหว่างเรียน    ๖๐ 
                                                             คะแนนสอบกลางป ี    ๑๐ 

                                                               คะแนนวัดผลปลายปี    ๓๐ 
                                            รวม   ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๔๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔            เวลา  4๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ศูนย์รวมจิตใจ ส ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 3 ๕ 
๒. * พระรัตนตรัย หลักธรรมอาเซียน ส ๑.๑ ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 3 ๕ 
๓. บริหารจิตเจริญปัญญา ส ๑.๑ ป.๔/๕ , ป.๔/๖ 3 ๕ 
๔. * หลักธรรมและศาสนาต่าง ๆ 

   ในอาเซียน 
ส ๑.๑ ป.๔/๗ , ป.๔/๘ 3 ๕ 

๕. มารยาทชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 3 ๕ 
๖. * ผู้นำดี ผู้ตามยอดในอาเซียน ส ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 3 ๕ 
๗. * รู้สิทธิไม่ผิดกฎกลุ่มอาเซียน ส ๒.๑ ป.๔/๓ ,ป.๔/๔ ,ป.๔/๕ 3 ๕ 
๘. อำนาจอธิปไตย ส ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 4 ๕ 
๙.  เศรษฐกิจพอเพียง ส ๓.๑ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 4 ๕ 

๑๐. * เงินในระบบเศรษฐกิจกับอาเซียน ส ๓.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 3 ๕ 
๑๑. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์กับจังหวัดของเรา ส ๕.๑ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 4 ๕ 
๑๒. *จังหวัดชลบุรีของเรากับอาเซียน ส.๕.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 4 ๕ 

                                                                    รวมเวลาเรียนตลอดภาค    4๐  
                                                                 คะแนนระหว่างเรียน     ๖๐ 

                                                                 คะแนนสอบกลางป ี     ๑๐ 
                                                                 คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                 รวม                                                                ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๕๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  ๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕               เวลา  4๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. มรดกทางวัฒนธรรม ส ๑.๑ ป.๕/๑ 2 ๕ 
๒. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๕/๒ , ป.๕/๓ 3 ๕ 
๓. * พระไตรปิฎก หลักธรรมอาเซียน ส ๑.๑ ป.๕/๔ , ป.๕/๕ 4 ๕ 
๔. บริหารจิต เจริญปัญญา ส ๑.๑ ป.๕/๖ , ป.๕/๗ 3 ๕ 
๕. การปฏิบัติตนของชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 3 ๕ 
๖. *รู้หน้าท่ี สังคมดี มีความสุขในอาเซียน ส ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 3 ๕ 
๗. * ภูมิใจไทยในอาเซียน ส ๒.๑ ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 3 ๕ 
๘. * การปกครองท้องถิ่นในอาเซียน ส ๒.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 4 ๕ 
๙. * เศรษฐกิจพอเพียงกับอาเซียน ส ๓.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 4 ๕ 

๑๐. สถาบันการเงิน ส ๓.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ 3 ๕ 
๑๑. * ภูมิภาคประเทศไทยกับอาเซียน ส ๕.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒   4 ๕ 
๑๒. รักษ์ส่ิงแวดล้อม ส.๕.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 4 ๕ 

                                                                        รวมเวลาเรียนตลอดภาค    4๐  
                                                                        คะแนนระหว่างเรียน     ๖๐ 
                                                                        คะแนนสอบกลางป ี      ๑๐ 
                                                                        คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                        รวม                                                           ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๖๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  ๖                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                     เวลา  4๐  ช่ัวโมง       
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. มรดกทางวัฒนธรรมไทย ส ๑.๑ ป.๖/๑ 2 ๓ 
๒. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 3 ๔ 
๓. พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๖/๔ , ป.๖/๕ 3 ๔ 
๔. *หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ในอาเซียน ส ๑.๑ ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ 4 ๖ 
๕. ศาสนพิธีอาเซียน ส ๑.๑ ป.๖/๙ 3 ๓ 
๖. การปฏิบัติตนของชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 2 ๔ 
๗. พุทธมามกะ ส ๑.๒ ป.๖/๓,ป.๖/๔ 2 ๓ 
๘. * กฎหมายในชีวิตประจำวันอาเซียน ส ๒.๑ ป.๖/๑ 3 ๓ 
๙. * มารยาทในอาเซียน ส ๒.๑ ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ 1 ๔ 

๑๐. * ก้าวทันโลกสู่อาเซียน ส ๒.๑ ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ 3 ๔ 
๑๑. ประชาธิปไตย ส ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 4 ๕ 
๑๒. ผู้ผลิต และผู้บริโภคอย่างพอเพียง ส.๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ 2 3 
๑๓.  *ทรัพยากร  และการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจในอาเซียน 
ส.๓.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 3 5 

๑๔. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส.๕.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 2 ๔ 
๑๕. * ส่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ

ชาติไทย และอาเซียน 
ส.๕.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ 3 ๕ 

                                                                  รวมเวลาเรียนตลอดภาค    4๐  
                                                                  คะแนนระหว่างเรียน     ๖๐ 
                                                                  คะแนนสอบกลางป ี     ๑๐ 
                                                                  คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                  รวม                                                                                                     ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

 



๑๐๓ 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 21101    สังคมศึกษา 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1    เวลา ๔0 ช่ัวโมง    จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 

ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ๔ 4 

2. พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และ
ชาดก 

ส 1.1 ม.1/3 , ม.1/4 ๓ 4 

3. หน้าท่ีชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ ส 1.1 ม.1/6 
ส 1.2 ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 

๓ 4 

4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธีใน
อาเซียน 

ส 1.2 ม.1/4 , ม.1/5 ๓ 4 

5. รัฐธรรมนูญของเรา ส 2.2 ม.1/1 ,ม.1/2 , ม.1/3 ๓ 10 
6. กฎหมายใกล้ตัว(คุ้มครองสิทธิของบุคคล) ส 2.1 ม.1/1 ๓ 5 
7. วัฒนธรรมอาเซียน ส 2.1 ม.1/3 ๓ 5 
8. บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและ

ประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ 
ส 2.1 ม.1/2 , ม.1/4 4 5 

9. ทำความรู้จักเศรษฐศาสตร์ ส 3.1 ม.1/1 ๓ 10 
10. สถาบันการเงิน ส 3.2 ม.1/1 ๓ 5 
11. มองดูเศรษฐกิจไทยของเราสู่อาเซียน ส 3.2 ม.1/2   ๓ 5 
12. ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ม.1/3 ๓ 5 
13.. เราบริโภคด้วยความพอเพียง ส 3.1 ม.1/2 

ส 3.2 ม.1/3 , ม.1/ 4   
2 4 

                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                       รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 21103  สังคมศึกษา 2                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2     เวลา ๔0 ช่ัวโมง   จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.1/5 ๖ 5 
2. ศาสนสุภาษิต ส 1.1 ม.1/5 ๓ 5 
3. การบริหารจิตและเจริญปัญญา ส 1.1 ม.1/6 , ม.1/7 ๓ 5 
4. ศาสนสัมพันธ์ ส 1.1 ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 

   ม.1/11 
3 5 

5. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่ง
เขตเวลาของโลก 

ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 ๖ 15 

6. ประเทศไทย ทวีปเอเชีย และอาเซี่ยน ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , 
ม.1/4 

๘ 15 

7. ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 

ส 5.1 ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 ,  
ม.1/4 

๘ 10 

8. วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ส 5.1 ม.1/3 , ส 5.2 ม.1/4 ๓ 10 
                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔0  

                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                       รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน    
ส 22101  สังคมศึกษา 3                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1   เวลา   ๔0 ช่ัวโมง     จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา สู่อาเซียน 

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

3 4 

2. พุทธประวัติ พระสาวก  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 

ส 1.1 ม.2/5 , ม. 2/6 ๒ 4 

3. พระไตรปิกฎ และพุทธศาสน-สุภาษิต ส 1.1 ม.2/7 , ม.2/8 3 4 
4. การบริหาญจิตและเจริญปัญญา ส 1.1 ม.2/9 , ม. 2/10 3 4 
5. สถาบันทางสังคม ส 2.1 ม.2/3 ๔ 6 
6. กฎหมายกับตัวเรา ส 2.1 ม.2/1  

ส 2.2 ม.2/1 
๔ 10 

7. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส 2.1 ม.2/2 2 3 
8. ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครอง

ของประเทศในประชาคมอาเซียน 
ส 2.2 ม.2/2 2 3 

9. วัฒนธรรมของประเทศในประชาคม
อาเซียน 

ส 2.1 ม.2/4 2 3 

10. การลงทุนและการออม ส 3.1 ม.2/1 ๓ 6 
11. การผลิตสินค้าและบริการ ส 3.1 ม.2/2 ๓ 6 
12. เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้า 

และบริการ 
ส 3.1 ม.2/3 ๓ 6 

13. การคุ้มครองผู้บริโภค ส 3.1 ม.2/4 ๓ 6 
14. 2ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจดี
อาเซียนมั่นคง 

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

๓ 5 

                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                  รวม 100 

 
 
 
 

 



๑๐๖ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ส 22103  สังคมศึกษา 4                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 2      เวลา  20 ช่ัวโมง        จำนวน   0.5 หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. หน้าท่ีชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ ส 1.2 ม.2/1 , ม.2/2 ๓ 5 
2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ 

ศาสนพิธี สู่อาเซียน 
ส 1.2 ม.2/3 , ม.2/4 , ม. 2/5 ๓ 5 

3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.2/8 ๓ 5 
4. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
ส 1.1 ม.2/11 3 5 

5. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1 ม.2/1 ๔ 10 
6. ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  ส 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

ส 5.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ม.2/4 

1๒ 20 

7. ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา  ส 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 ,ม.2/3 
ส 5.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ม.2/4 

1๒ 20 

                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔0  
                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                   รวม 100 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 
                                              โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ส 23101  สังคมศึกษา 5                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1     เวลา  ๔0 ช่ัวโมง          จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาสู่
อาเซียน 

ส 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 ๓ 4 

2. พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก  

ส 1.1 ม.3/4 , ม.3/5 ๓ 4 

3. พระไตรปิกฎ และพุทธศาสนสุภาษิต ส 1.1 ม.3/6 ๒ 4 
4. การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ส 1.1 ม.3/8 , ม.3/9 ๓ 4 
5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ส 1.2 ม.3/4 , ม.3/5 ๓ 4 
6. ระบอบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบัน ส 2.2 ม.3/1 ๓ 5 
7. วิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ส 2.2 ม.3/2 , ม.3/4 ๒ 5 
8. กฎหมายกับชีวิต ส 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 

ส 2.2 ม.3/3 
๔ 6 

9. วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรม
สากล  วัฒนธรรมอาเซียน 

ส 2.1  ม. 3/3 ๔ 5 

10. ร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขสู่อาเซียน ส 2.1  ม. 3/4 , ม. 3/5 2 4 
11. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ส 3.1  ม. 3/1 ๒ 5 
12. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบ

เศรษฐกิจ 
ส 3.1  ม. 3/2 , ม. 3/3 ๒ 5 

13. รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ และนโยบายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ส 3.2  ม. 3/1 , ม. 3/2 ๒ 5 

14. ปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศ ส 3.2  ม. 3/4 , ม. 3/5 ๒ 5 
15. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน ส 3.2  ม. 3/3 , ม. 3/6 ๓ 5 
                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔0  

                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
 
 

 
 
 

 



๑๐๘ 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ส 23103  สังคมศึกษา 6                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2     เวลา   ๔0 ชั่วโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส 1.1  ม. 3/6 , ม. 3/7 ๕ 5 
2. หน้าท่ีชาวพุทธ และมารยาท

ชาวพุทธ 
ส 1.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
ม. 3/6 , ม. 3/7 

๓ 5 

3. พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหา และการการพัฒนา 

ส 1.1  ม. 3/3 ๒ 5 

4. ศาสนากับการอยู่ร่วมกันใน
ประเทศไทย 

ส 1.1  ม. 3/10 ๒ 5 

5. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1  ม. 3/1 ๖ 10 
6. ทวีปอเมริกาเหนือ ส 5.1  ม. 3/1 , ม. 3/2 

ส 5.2 ม.3/1 , ม. 3/2 , ม.3/3 , ม.3/4, 
ม.๓/๕ 

1๐ 20 

7. ทวีปอเมริกาใต้ ส 5.1 ม.3/1 , ม. 3/2 
ส 5.2 ม.3/1 , ม. 3/2 , ม.3/3 , ม.3/4, 
ม.๓/๕  

1๐ 20 

                                                                           รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔0  
                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                 รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ส่วนที่ ๕  
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

 
กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง  พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ท่ี
ได้เรียน  ผู้เรียนต้องได้เรียนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ท้ังในส่วนกว้างและลึก  และจัดในทุก
ภาคและช้ันปี 
 หลักการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 
 ๑.  จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย  โดยเน้นแนวคิดที่สำคัญ ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใชท้ั้ง
ในและนอกโรงเรียน  เป็นแนวคิด  ความรู้  ที่คงทน  ยั่ งยืน  มากกว่าที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีมากมายกระจัดกระจายแต่ไม่เป็นแก่นสาร  ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อผู้เรียนและ
ด้วยการประเมินผลที่ทำให้ผู้เรียนต้องใส่ใจในสิ่งที่เรียน  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาได้เรียนรู้และสามารถทำ
อะไรได้บ้างด้วยทักษะท่ีสำคัญ คือ  ๓ R  ได้แก่ (๑) Reading  อ่านออก    (๒) (W)Riting  เขียนได้     
(๓) (A) Rithmatic มีทักษะในการคำนวณ   และ  ๘C   ได้แก่  (๑) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  และแก้ปัญหาได้ (๒) คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดเชิงนวัตกรรม (๓) ความร่วมมือ  การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  (๔) ทักษะในการส่ือสาร  และการรู้เท่าทันส่ือ  (๕) เข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  (๖) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  (๗) 
ทักษะทางอาชีพ  และการเรียนรู้  (๘) มีคุณธรรม  มีเมตตา กรุณา  มีระเบียบวินัย  ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นท้ังหมด  
 ๒.  จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ  การบูรณาการตั้งแต่หลักสูตร  หัวข้อท่ีจะเรียนโดยเช่ือมโยง
เหตุการณ์  พัฒนาการต่าง ๆ ท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นในโลกเข้าด้วยกัน  บูรณาการความรู้  ทักษะ
ค่านิยม ( ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ )  และจริยธรรมลงสู่การปฏิบัติจริงด้วยการใช้แหล่ง
ความรู้  ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ และสัมพันธ์กับวิชาต่าง ๆ  
 ๓.  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนา  ค่านิยม  จริยธรรม คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบ
อาชีพ ( หลักสูตรการมีงานทำจังหวัดชลบุรี )  จัดหัวข้อหน่วยการเรียนที่สะท้อน  ค่านิยม  จริยธรรม  
ปทัสถานในสังคม  การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  ช่วยผู้เรียนให้ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ยอมรับและเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน  และรับผิดชอบต่อสังคมสว่นรวม  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค  ไทยแลนด์  ๔.๐  ท่ีต้องร่วมมือกันในการพัฒนาวิทยาการ  
ความคิดสร้างสรรค์   นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   
 ๔.  จัดการเรียนการสอนท่ีท้าทาย  คาดหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  ท้ังในส่วนตนและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม  ให้ผู้เรียนใช้วิธีการสืบเสาะจัดการกับการเรียนรู้ของตนเอง 
 ๕.  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด  ตัดสินใจสร้างสรรค์ความรู้
ด้วยตนเอง  จัดการตัวเองได้  มีวินัยในตนเองทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต  เน้นการจัดกิจกรรมท่ี
เป็นจริง  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง 
 6. จัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  เพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็น
พลเมืองไทย  และพลโลกท่ีพึงประสงค์  บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ  และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี  21  



๑๑๐ 
 
 7. จัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT ที่ทันสมัย   เช่น ใช้บทเรียนออนไลน์  ใช้เกมประกอบการ
สอน  ใช้แอฟพิเคชั่นที่ทันสมัย ตามความเหมาะสม   เพื่อสร้างความสุขทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้มี
ความรู้  ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา  และมีสมรรถนะตามหลักสูตร 
 
ขอบข่ายและลำดับประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ในการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จำเป็นต้องมีความรู้  ความ
เข้าใจ  ในธรรมชาติของขอบข่ายและการจัดลำดับประสบการณ์การเรียนรู้ (Scope and  Sequence)  
เพื่อให้การจัดสาระที่จะเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลำดับตามกระบวนการเรียนรู ้และ
ธรรมชาติของกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา  
ช่วงช้ันท่ี ๑ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓) 
 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาเป็นเรื ่อง
ละเอยีดอ่อนท่ีต้องจัดทำด้วยความรอบคอบ  เพราะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
ในระดับช่วงช้ันนี้จะต้องเน้นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีทักษะ  กระบวนการ  และมีข้อมูลท่ีจำเป็นต่อการท่ี
จะทำให้เขาเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในอันที่จะรักษาค่านิยมประชาธิปไตยที่หลอม
รวมความเป็นชาติเอาไว้ได้  กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับ
ประถมศึกษาต้องเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพวกเขามีหน้าที่อย่างไร  เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาและใช้ทักษะ  
กระบวนการ  และข้อมูลต่าง ๆ ในโลกของเขาและในสังคม 
 ตลอดระยะเวลา  ๑๒  ปี  ท่ีเรียน  ผู้เรียนต้องเรียนทุกสาระหลักท้ัง  ๕  สาระในทุกช้ันปี  สำหรับ
ในช่วงช้ันท่ี ๑  (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  การลำดับประสบการณ์การเรียนรู้จะเริ่มจากการให้ผู้เรียนได้
เรียนในสิ่งที ่เขาคุ้นเคย  ได้เรียนรู้เรื ่องราวกับตัวของเขาเองและผู้คนที่อยู ่รอบ ๆ ตัวเขา  ตลอดจน
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เขาอยู่อาศัยแล้วเชื ่อมโยงประสบการณ์ขยายไปสู่โลกกว้าง  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเรื ่องความรับผิดชอบ  การร่วมมือกันและการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ เพราะผู้เรียนในวัยนี้เป็นวันท่ีไม่อยู่นิ่ง  ชอบสำรวจ  จึงควรให้เขามีส่วนร่วมในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  ได้ตัดสินใจเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม  ได้พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้เรียน  ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  ได้ฝึกหัดการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาความ
เป็นพลเมืองดี 
 การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  ควรจะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน  และเปรียบเทียบกับผู้อื่น  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนอื่นในประเทศและในโลกพร้อม ๆ กันไปด้วย  
ในลักษณะของการบูรณาการแนวคิดทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์  จากการบูรณาการ  แม้ว่าเด็ก
เล็ก ๆ จะยังมีความเข้าใจเรื่องการลำดับเวลาไม่ค่อยดีนัก  แต่ก็เป็นส่ิงสำคัญท่ีควรจะเริ่มต้ังแต่ช่วงช้ันนี้ให้
ผู ้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเรื ่องปัจจุบันและอดีต  ในขณะที่เขาศึกษาประวัติความเป็นมาของครอบครัว  
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ชุมชน  และวันสำคัญต่าง ๆ  
 นอกจากนั้นการบูรณาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์  ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจการทำความเข้าใจ
ในบรรทัดฐาน  ค่านิยมประชาธิปไตย  คุณธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  และจริยธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของความยุติธรรม  ความเสมอภาค  ความรับผิดชอบ  เสรีภาพ  บูรณภาพ  ความรักชาติ   



๑๑๑ 
 
ความซื่อสัตย์  ความกล้าหาญ  ความเมตตา  กรุณา  เรื่องของอำนาจ  ลัทธิอำนาจและกฎหมายเหล่านี้  
เป็นต้น  เป็นสาระและประสบการณ์ท่ีสำคัญของหลักสูตรในช่วงช้ันท่ี ๑  นี้ด้วย 
 โดยสรุปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในช่วงนี้ควรมีลักษณะดังนี้ 

• มีลักษณะบูรณาการ  โดยนำประเด็นแนวคิดทางสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมท้ัง  ๕  
สาระมาบูรณาการในการเรียน 

• ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์รอบ ๆ ตัว ต้ังแต่ครอบครัว  โรงเรียน  เพื่อนบ้าน  และชุมชนใน
สังคมอื่นท้ังในระดับประเทศและโลก 

• ควรพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลา  อดีต  ปัจจุบัน  ในขณะที่ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ท้ัง
ในบริบทตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  เพื่อนบ้าน  และชุมชน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจเรื่อง
สถานท่ีและเวลาในช้ันท่ีสูงขึ้น 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับประถมศึกษา 
ช่วงช้ันท่ี ๒ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖) 
 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔– ๖ ผู้เรียนควรจะได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและ
ภาคที่อยู่อาศัยในประเทศไทยกับของภูมิภาคอื่นในโลก  การศึกษาเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาแนวคิด
เรื ่องภูมิภาค  เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การทำความเข้าใจในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและซีกโลก
ตะวันตกเมื่อได้เรียนในช่วงช้ันสูงขึ้นต่อไป 
 การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในปีแรกของช่วงช้ันนี้อาจเริ่ม
ตั้งแต่การศึกษาเรื่องราวของจังหวัดและภาคของตน  ทั้งเชิงประวัติศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  สังคม
และวัฒนธรรม  การเมืองการปกครองและสภาพเศรษฐกิจ  ส่วนอีก  ๒  ปีถัดไป  คือ  ช่วงช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๕– ๖  จะเน้นการศึกษาความเป็นประเทศไทยให้มากขึ้น  รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทย  ซึ่งไม่
จำเป็นต้องศึกษาทุกประเทศอาจเลือกเป็นกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 ในการศึกษาประเทศอื ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ผู ้เร ียนจะได้พัฒนาความเข้าใจศาสนา  สังคม  
วัฒนธรรม  และค่านิยม  จริยธรรม  ที่ผู้คนในประเทศนั้น ๆ ยึดถืออยู่  รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจการเมอืง
การปกครอง  ตลอดจนประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้น  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าสภาพสังคมในท่ี
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร  มนุษย์มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร  
สภาพสังคมพัฒนามาสู่ปัจจุบันอย่างไร  และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคต 
 ขณะท่ีศึกษาเรื่องราวของจังหวัด  ภาค  ประเทศไทย  ประเทศใกล้เคียงและภูมิภาคอื่นในโลก  ใน
ลักษณะกรณีศึกษานี้  ควรให้ผู้เรียนได้สำรวจแนวคิดต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ประเด็นคำถามเพื่อการเรียนรู้
ในช่วงช้ันนี้ได้แก่ 

• ผู้คนในสังคมนั้นเป็นอย่างไร  มีค่านิยม  จริยธรรมและความเชื่ออย่างไร (มานุษยวิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  ศาสนา  และจริยธรรม) 

• สภาพแวดล้อมท่ีผู้คนในสังคมนั้นอาศัยอยู่เป็นอย่างไร  (ภูมิศาสตร์) 
• สังคมนั้นมีการจัดระเบียบทางสังคมอย่างไร (การเมืองการปกครอง) 
• ผู้คนเหล่านี้ดำเนินชีวิตกันอย่างไรในสังคมนั้น (เศรษฐศาสตร์) 
• สังคมนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรจากอดีตสู่ปัจจุบัน (ประวัติศาสตร์)      
                    



๑๑๒ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับมัธยมศึกษา  
ช่วงช้ันท่ี ๓ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓) 
 เป็นการขยายประสบการณ์ต่อเนื่องมาจากชั้นประถมศึกษา  เมื่อผู้เรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  เขาควรได้ศึกษาความเป็นไปในโลกเรียบร้อยแล้ว ในลักษณะการศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก  
และยังควรจะต้องเป็นการศึกษาในลักษณะบูรณาการเช่นกัน  นอกจากนี้ผู้เรียนควรจะได้สำรวจในส่ิงท่ีเขา
สนใจการเรียนวิชาเลือกต่างท่ีสถานศึกษาจัดไว้ให้ 
 การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับมัธยมศึกษา  ช่วงช้ันนี้  
มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จึงควรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นปัญหาหลากหลายมุมมองท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
 ประสบการณ์การเรียนรู้จากระดับประถมศึกษายังคงขยายต่อเนื่องมาในระดับมัธยมศึกษา  
ผู ้เรียนคงต้องได้เรียนเรื ่องราวความเป็นไปในโลกจากการศึกษาประเทศของตนเอง  เปรียบเที ยบกับ
การศึกษาความเป็นไปในของประเทศต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันออก  เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมโลก
เดียวกันท่ีต้องพึ่งพากัน 
 นอกจากซีกโลกตะวันออกแล้ว  ผู้เรียนควรได้ขยายประสบการณ์ต่อไปยังซีกโลกตะวันตกเพื่อ
เปรียบเทียบประเทศไทยกับซีกโลกตะวันออก  การศึกษาภูมิภาคในโลกช่วงชั้นนี้พร้อม ๆ กับการศึกษา
ประเทศไทย  ได้แก่  การศึกษาภูมิภาคในเอเชีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา  ยุโรป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  
ทั้งในด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  ค่านิยม  
ศาสนาและจริยธรรม  ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และสร้าง
มุมมองในอนาคตด้วยประเด็นคำถามเพื่อการเรียนรู้ในช่วงชั้นนี้ยังคงเช่นเดียวกับการเรียนในช่วงชั้นที่ ๒  
นั่นคือ 
 -  ผู้คนในสังคมนั้นเป็นใคร  พวกเขายึดมั่นในศาสนา  จริยธรรม  ค่านิยม  ความเชื่ออะไรบ้าง   
(มนุษยวิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  ศาสนาและจริยธรรม ) 
 -  สังคมนั้นมีการจัดระเบียบทางสังคมอย่างไร (การเมือง  การปกครอง) 
 -  ผู้คนในสังคมนั้นดำเนินชีวิตกันอย่างไร (เศรษฐศาสตร์) 
 -  สังคมนั้นมีพัฒนาการการเปล่ียนแปลงเป็นมาอย่างไร  (ประวัติศาสตร์) 
 -  สภาพแวดล้อมท่ีเขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไร (ภูมิศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๓ 
 

การวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  นอกจากจะใช้เป็นทิศทางในการ
จัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
แล้ว  ยังใช้เป็นกรอบในการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการ  มีความสามารถและมี
ความสำเร็จทางการเรียนในระดับใด  เพื่อนำผลมาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในระดับชั้น  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ระดับชาติ  รวมทั้งรับการประเมินจากภายนอกด้วย 
 เนื่องจากการเรียนรู้ในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ   กระบวนการคุณธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู้  มีการ
ทำโครงการ /   โครงงาน  เป็นผู้ผลิตผลงาน  รวมทั้งมีการทำงานกลุ่ม  และการจัดทำแฟ้มสะสมงาน  
(portfolio)  ด้วย  ดังนั้น การวัดประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว  จะเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง 
(authentic  assessment)  อันเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการค้นหาความสามารถที่แท้จริง
ของผู้เรียน  รวมทั้งสามารถประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  อันเป็นแนวทางที่พัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  เพื่อบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด  การวัดและประเมินจึงต้องใช้วิ ธีการท่ี
หลากหลายที่สอดคล้อง  เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่  ผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยการประเมินจะครอบคลุมความรู้  ทักษะ  
ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสมงาน  
สะท้อนการส่ังสมการเรียนของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง  การวัดและประเมินผลจะต้องกระทำในหลายบริบท
อันได้แก่  ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน  ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  รวมทั้งผู้ปกครองจะมีส่วน
ร่วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น  ส่วนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  มี
องค์ประกอบที่สำคัญ  ๓ ประการคือ  ความสามารถทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และ
ทักษะทางภูมิศาสตร์   ผู้สอนต้องทำความเข้าใจความหมายของความสามารถ  กระบวนการ  และทักษะ
ทางภูมิศาสตร์  รวมถึงศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เรื่องภูมิศาสตร์  โดยดำเนินการตามกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานจากการปฏิบัติ  คือ  การกำหนดงาน  และสถานการณ์ให้แก่ผู ้เรียน  
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงทักษะที่ต้องการวัดออกมา  โดยผู้สอนต้องใช้การสังเกตพฤติกรรม   และสร้างรูปแบบ
สำหรับการประเมินทักษะการปฏิบัติหลากหลานรูปแบบ  เช่น รูปแบบการประเมินอย่างสั้น    ประเมิน
เป็นเหตุการณ์  และการประเมินระยะยาว   เช่น  ลักษณะโครงงาน  เป็นต้น 
 

วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 
 ในการวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เน้นความสามารถและคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้เรียน  
จะต้องใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  เช่น 
 ๑.  การทดสอบ  เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้  ความคิด  ความก้าวหน้าในสาระการ
เรียนรู้  มีเครื่องมือวัดหลายแบบ  เช่น  แบบเลือกตอบ  แบบเขียนตอบ  บรรยายความ  แบบเติมคำส้ัน  ๆ  
แบบถูกผิด  แบบจับคู่  เป็นต้น 
 ๒.  การสังเกต  เป็นการประเมินพฤติกรรม  อารมณ์  การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  ความสัมพันธ์
ในระหว่างทำงานกลุ่ม  ความร่วมมือในการทำงาน  การวางแผน  ความอดทน  วิธีการแก้ปัญหา   



๑๑๔ 
 
ความคล่องแคล่วในการทำงาน  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในระหว่างการเรียนการสอนและการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ การสังเกตนั้นครูผู้สอนสามารถทำได้ตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะมีการสังเกตอย่างเป็นทางการ  
โดยกำหนดเวลาและบุคคลที่จะสังเกตหรือการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการสังเกตโดยทั่วไปไม่
เฉพาะเจาะจง  โดยครูผู้สอนจัดทำเครื่องมือประกอบการสังเกต  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งท่ี
สังเกต  กำหนดเกณฑ์และร่องรอยที่จะใช้เป็นแนวทางในการสังเกตด้วย  แล้วจัดทำเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)  แบบประมาณค่า (rating  scale) 
 ๓.  การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาซักถามพูดคุยเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีไม่อาจพบเห็นอย่างชัดเจน  ใน
สิ่งที่     นักเรียนประพฤติปฏิบัติในการทำงานโครงการ / โครงงาน  การทำงานกลุ่ม  กิจวัตรประจำวัน  
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์อาจเป็นตัวผู้เรียนเอง  เพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย   การ
สัมภาษณ์อาจทำอย่างเป็นทางการ  โดยกำหนดวัน  เวลา  และเรื่องที่สัมภาษณ์อย่างแน่นอน  และการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นการพูดคุยไม่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งจะทำให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีและได้ข้อมูล
ท่ีชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  โดยครูผู้สอนจะต้ังข้อคำถามไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้พูดคุยได้ตรง
ประเด็น 
 ๔.  การประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินการกระทำ  การปฏิบัติงานเพื่อประเมินการสร้าง
ผลงานช้ินงาน  ให้สำเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถท่ีผู้เรียนให้ปรากฏในงาน ท่ี
ตนสร้างขึ้น  การประเมินภาคปฏิบัติจะต้องจัดทำเครื่องมือประเมินโดยครูผู้สอนจัดทำประเด็นการประเมิน  
และองค์ประกอบการประเมิน  และจัดทำเครื่องมือประกอบการประเมินด้วย  เช่น  scoring  rubric ,  
rating  scale  และ checklist  เป็นต้น 
 ๕.  scoing  rubric  เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและประเด็นที่จะประเมิน  เพื่ออธิบาย
ลักษณะของคุณภาพของงานหรือการกระทำเป็นระดับคุณภาพหรือปริมาณ  หรือระดับความสามารถเพื่อ
เป็นแนวทางในการประเมิน  และเป็นข้อมูลสำคัญแก่ครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือผู้สนใจอื่น ๆ ได้ทราบว่าผู้
เรียนรู้อะไร  ทำได้มากเพียงใด  มีคุณภาพผลงานเป็นอย่างไร  โดยผู้ประเมินอาจจะให้คะแนนเป็นภาพรวม  
หรือจำแนกองค์ประกอบก็ได้ 
 ๖.  การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio  assessment)  เป็นการประเมินความสามารถในการ
ผลิตผลงานการบูรณาการความรู้  ประสบการณ์  ความพยายาม  ความรู้สึก  ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ี
เกิดจากการสะสม  รวบรวมผลงาน  การคัดเลือกผลงาน  การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน  รวมท้ังการ
ประเมินผลงาน  การประเมินแฟ้มสะสมผลงานจะประเมินการจัดการ  ความคิดสร้างสรรค์  หลักฐานแสดง
ความรู้ความสามารถในผลงานอันแสดงถึงความสัมฤทธิ์ผล  ศักยภาพของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้นั้น 
 ๗. รูปแบบการประมินอย่างสั้น   โดยประเมินจากความรอบรู้ในหลักการพื้นฐาน  กระบวนการ  
ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  รวมถึงทักษะการคิดในเรื่องต่าง ๆ   อาจเป็นคำถามปลายเปิด  ( 
Open- End  Tasks )   หรือแผนผังมโนทัศน์  งานในรูปแบบนี้นิยมใช้เพื่อการประเมินผู้เรียนรายบุคคล 
 ๘. รูปแบบการประเมินงานท่ีเป็นเหตุการณ์ เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนอย่างกว้างขวาง เช่น 
ความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ทักษะการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  ทักษะการแก้ปัญหา   การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้   อาจเป็นการประเมินการ
เขียน  ประมินกระบวนการทำงานทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ หรืองานการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
 ๙. รูปแบบการประเมินระยะยาว   เป็นงานที่มีเป้าหมายหลายประการ และใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า    โดยมอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้แสดงทักษะ  ความสามารถ  กระบวนการทาง



๑๑๕ 
 
ภูมิศาสตร์ด้านต่าง ๆ  ท่ีซับซ้อน  เช่นโครงการวิจัยต่าง ๆ  หรือโครงงาน    เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ในลักษณะนิทรรศการ หรือแสดงต่อสาธารณะ  

10. รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงเชิงประจักษ์   เพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมือง
ไทย  และพลโลกท่ีพึงประสงค์  บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ  และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี  21  
 11. รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย โดยใช้ ICT ที่ทันสมัย ในรูปแบบต่าง ๆ จากแบบทดสอบ  
ประเภท ONLINE  แบบทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  แบบทดสอบผ่านเกม KAHOOT  เป็นต้น  เพื่อสร้าง
ความสุขทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้มีความรู้  ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา  และมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 ท่ีผ่านมาส่ือการเรียนรู้ท่ีสำคัญของการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  การเรียนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องมีชีวิตชีวา  มีสีสันของ
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน  เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน  อาจมีต้ังแต่ของง่าย ๆ จำพวก  
กระดาษ  ดินสอ  ไปจนถึงอุปกรณ์การสื่อสารเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  บุคคล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  
นอกจากนั้น  การให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  ก็ถือเป็นสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีสำคัญด้วย 
 ห้องเรียน  ควรประกอบด้วย  สื่อ  อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ มีผนังห้องที่มีสีสันไว้จัดแสดงผลงาน
ต่าง ๆ มีลูกโลก  แผนท่ีให้ผู้เรียนได้สัมผัสจัดต้องได้  มีแหล่งความรู้  เอกสารหลักฐานท้ังท่ีเป็นแหล่งปฐม
ภูมิ  ทุติยภูมิ  ของจำลอง  ภาพงานศิลปะ  ดนตรี  วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  มีส่ือ
ประกอบคอมพิวเตอร์  ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ซอฟท์แวร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล  และส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้
เพื่อให้เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นสภาพท่ีเป็นจริง 
 สื่อการเรียนรู้บางอย่าง  ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมกลับไปบ้านได้  เพื่อให้เขานำไปเรียน  ศึกษา
ร่วมกันกับคนในครอบครัว  โดยถือว่าสมาชิกในครอบครัวก็เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่ง 
 การใช้เทคโนโลยี (using technology)     เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต  เช่น  การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ   การใช้  Google   Earth   การใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีประกอบการเรียนการสอน 
 การใช้สถิติพื้นฐาน (  Using  basic  statistics )   จากข้อมูลต่าง ๆ  มาเป็นค่าสถิติอยา่งง่าย 
ๆ  เช่นค่าเฉล่ีย  ค่ามัธยฐาน  มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   หรือความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์  การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นท่ี  เป็นต้น 
 การใช้เทคนิคและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ( using  geographic  technique  and  
equipment ) เช่น การชักตัวอย่าง  การวาดภาพร่างในภาคสนาม  การใช้รูปถ่าย  แผนท่ี  และเครื่องมือต่าง 
ๆ  ในการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์   ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏขึ้นบนพื้น
โลก  ท่ีอ้างอิงด้วยตำแหน่ง  ท่ีปรากฏในรูปของแผนภูมิ  แผนภาพ  กราฟ  ตาราง  รูปถ่าย  แผนท่ี  ภาพจาก
ดาวเทียม  และภูมิสารสนเทศ 
 
  
 
 



๑๑๖ 
 

อภิธานศพัท์ 
 
• กระบวนการ

วิทยาศาสตร์ 
(Inductive 
sciense) 

เป็นวิธีการแสวงหาความจริง  หรือคำตอบ  จากการใช้ประสบการณ์  
(การสัมผัสด้วย   ตา หู จมูก ล้ิน กาย)  ท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ   
เพื่อโยงความสัมพันธ์ของเหตุผลและผลท่ีปรากฏในประสบการณ์นั้น   
และสรุปเป็นหลักหรืออธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ 

• การเมือง ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจในการจัดระเบียบสังคม   
เพื่อประโยชน์และความสงบสุขของสังคม  มีความสัมพันธ์ต่อกันโดย 
รวมทั้งหมดในส่วนของชีวิต  ในพื้นท่ีหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับอำนาจ  อำนาจ 
ชอบธรรม  หรืออิทธิพลและมีความสามารถในการดำเนินการได้ 

• ข้อมูล ส่ิงท่ีได้รับรู้มาและยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ  เมื่อจัดระบบแล้ว   
เรียกว่า  สารสนเทศ 

• การคิด การปรุงแต่งของจิตเมื่อรับรู้จาการสัมผัส 

• ความคิด
สร้างสรรค์ 

เป็นความคิดท่ีก่อให้เกิดส่ิงใหม่  ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ  คือ  ต้องมีความรู้ 
ท่ีกระจ่างแปลกใหม่ไปจากเดิม  มีความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ 

• ค่านิยม การกำหนดคุณค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจำตัว 

• คุณค่า ลักษณะท่ีพึงประสงค์  เช่น  ความดี  ความงาม  ความดีเป็นคุณค่าของจริยธรรม   
ความงามเป็นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์  ส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการได้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  
 คุณค่าเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้  คุณค่าเปล่ียนแปลงไปได้คามเวลา  และคุณค่ามักเปล่ียน 
ไปตามวิวัฒนาการของความเจริญ 

• จริยาวัตร ความประพฤติท่ีปฏิบัติเป็นประจำ 

• จิต ธาตุชนิดหนึ่งท่ีสามารถรู้ได้  ส่ังสมได้  (ดู มโน วิญญาณ) ภาษาบาลี 

• เจริญปัญญา การปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวะรู้ท่ีชัดแจ้ง 

• ทักษะ ความชำนาญท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระทำซ้ำ 
• เทคโนโลยี การนำหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างสรรค์วัสดุ  ให้เป็นประโยชน์ 

ในชีวิตประจำวัน 
• บทบาท การกระทำท่ีสังคมคาดหวังตามสถานภาพท่ีบุคคลครองอยู่ 
• บรรทัดฐาน ข้อตกลงของสังคมท่ีกำหนดให้สมาชิกประพฤติ  ปฏิบัติ  บางทีเรียกปทัสถาน  สามารถ     

ซึ่งแบ่งออกเป็น 
ก. วิธีประชา (folkways)  ได้แก่  แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันท่ีสังคมยอมรับ  
ข.  และได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา  มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการดำเนินชีวิต  และใน 
ค. ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะไม่มีกฎเกณฑ์เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 
ง. กฎศีลธรรม หรือจารีต (mores)  เป็นมาตรฐานความประพฤติของสังคมท่ีมีการ 
จ. กำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมท่ีเข้มข้ึน  ในกรณีมีผู้ฝ่าฝืนอาจมีการลงโทษ  แม้ว่าในบางครั้ง 
ฉ. จะไม่มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม  เช่น  การลวนลามสตรีในชนบทต้อง 
ช. ลงโทษด้วยการเสียผี 
ซ. กฎหมาย (law)  เป็นมาตรฐานความประพฤติท่ีรัฐกำหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติ 
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ฌ. หรือละเว้นการปฏิบัติ  และกำหนดวิธีการปฏิบัติ  การลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน 
• บริหารจิต กิจกรรมในการฝึกจิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม  เช่น  สมาธิ 
• บูรณาการ การนำความรู้ต่าง ๆ  มาผสมผสานสัมพันธ์กันให้เป็นเรื่องเดียว 
• ประเพณี เป็นความประพฤติของคนหมู่หนึ่ง  อยู่ในท่ีแห่งหนึ่ง  ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน   

และสืบกันมานาน ประเพณี คือ กิจกรรมท่ีมีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งท่ีจัดขึ้นมาด้วย 
จุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง  และกำหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาแน่นอนสม่ำเสมอ   
กิจกรรมหรือทางศาสนา 

• ประสบการณ์  ความเข้าใจในเหตุการณ์  วัตถุ  ความคิด  อารมณ์  ส่ิงท่ีได้รับรู้  เรียนรู้  ปฏิบัติมาจาก 
การสัมผัสหรือทางจิต  หรือกิจกรรม  การปฏิบัติซึ่งทำให้ความรู้หรือทักษะเพิ่มขึ้น 

• ประสิทธิภาพ ผลการกระทำท่ีได้ผลออกมาดีกว่าเดิม  พิจารณาได้จากเวลา  ปริมาณและคุณภาพ 

• ปัญญา ความกระจ่างในความรู้  ท้ังรู้สึก  รู้จริง  รู้ชัด 

• ปัญหา สภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้ 

• ผล ส่ิงท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมากจากเหตุ (ดูเหตุ) 

• พัฒนา การทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
• พิจารณา การใช้ความคิดตรึกตรองโยงความสัมพันธ์ของเหตุผลและมีความเหมาะสม 

• ภูมิปัญญา ความรู้ท่ีเกิดจากการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์จากท่ีได้ปฏิสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
ในขอบเขตหนึ่ง 

• มนุษยชาติ การเกิดเป็นมนุษย์มาจาก  มนุษย์ = ผู้มีจิตใจสูง  กับชาติ = เกิด  โดยปกติ   
หมายถึง มนุษย์ท่ัว ๆ  ไป 

• มรรยาท พฤติกรรมท่ีสังคมกำหนดว่าควรประพฤติเป็นวัฒนธรรม  วัดจากความเหมาะสมและ  ไม่เหมาะสม 
• ระบบ การนำส่วนต่าง ๆ มาปรับเรียงต่อให้ทำงานประสาน  ต่อเนื่องกันจนดูเป็นส่ิงเดียวกัน 

• วิเคราะห์ การแยกแยะให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ 

• วิญญาณ ธาตุรู้ชนิดหนึ่งสามารถสะสมจนกระจ่างอารมณ์ (กระจ่างความคิดได้) (ดู มโน จิต) 

• วิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ (ความจริง)  จากการสัมผัส  จากการสังเกต  ทดลองเพื่อ 
โยงความสัมพันธ์ของเหตุผล  แล้วสรุปเป็นหลัก 

• ศรัทธา ความเช่ือในส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้เป็นไปในทางท่ีเป็นกุศล 
• ศาสดา ผู้แสวงหาความจริงแท้ของโลกและชีวิต  และนำความจริงท่ีค้นพบมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม 
• ศาสตร์ ความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ในปัจจุบันมักหมายถึง  ความรู้ท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

• ศาสนพิธี ระเบียบแบบแผนวิธีการท่ีใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 
• ศาสนสถาน สถานท่ีเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

• ศาสนา ศาสนามาจากคำ  สาสนํ (บ)  ศาสนํ (ส)  หมายถึง  คำส่ังสอน ในภาษาอังกฤษมาจากภาษาละติน  
 religio  ซึ่งมาจาก  religare ,  religere  หมายถึง  การปฏิบัติต่อเทพ  หรือความผูกพันต่อเทพ 

• ศิลปะ ผลการสร้างสรรค์ทางสุนทรียะด้วยการแสดงออกทางส่ือ  เพื่อส่งทอดความรู้สึกและอารมณ์ 
• ศีลธรรม ความประพฤติท่ีถูกต้องดีงาม  มักเป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนา 

• เศรษกิจ ความรู้เกี่ยวกับการกิน  การอยู่ของมนุษย์ในสังคม  ว่าด้วยการทรัพยากรท่ีมีจำกัด  การผลิต   
การกระจายผลผลิต  และการบริโภค 
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• สติ ความระลึกได้  สำนึกรู้อยู่ได้ตลอดโดยไม่เผลอ 

• สถานภาพ ตำแหน่งท่ีแต่ละคนครองอยู่ในสถานท่ีหนึ่ง  ในช่วงเวลาหนึ่ง 
• สมาธิ การเพ่งจิตให้จับอยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

• สังคมศาสตร์ การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 

• สังคมศึกษา การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
• สัมปชัญญะ รู้ชัดในส่ิงท่ีระลึกได้  ตระหนักและเข้าใจความเป็นจริงด้วยความกระจ่าง 

• สัมมาชีพ การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 
• ส่ิงแวดล้อม ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งและมีอิทธิพลต่อส่ิงนั้น 

• สิทธิ ข้อเรียกร้องของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
• สิทธิทาง

ศีลธรรม 
เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมของปัจเจกชนท่ีสังคมยอมรับ 

• หน้าท่ี เป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกชนท่ีสังคมยอมรับ 

• เหตุ ภาวะเงื่อนไขท่ีจำเป็นท่ีทำให้ส่ิงหนึ่งเกิดขึ้นตามมา  เรียกว่า  ผล 

• เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
• อนุรักษ ์ การรักษา  จัดการ  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  หรือ  การรักษาป้องกัน 

บางส่ิงไม่ให้เปล่ียนแปลง  สูญหายหรือถูกทำลาย 
• อำนาจ ความสามารถในการบีบบังคับส่ิงหนึ่ง (คนหนึ่ง...)  กระทำตามท่ีปรารถนา 
• อิทธิพล อำนาจบังคับท่ีก่อให้เกิดความสำเร็จในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

• เอกลักษณ์ ลักษณะท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียว  ไม่มีท่ีใดเหมือน 
• การพัฒนา นัยสำคัญของคำนี้  คือ  การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

• กระบวนการ กรรมวิธีหรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินการต่อเนือ่งกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 
  
• ภูมิศาสตร์ เป็นคำท่ีมาจากภาษากรีก (Geography)  หมายถึง  การพรรณนาลักษณะของโลกเป็นศาสตร์ 

ทางพื้นท่ี 
• ลักษณะทาง

กายภาพของ
ภูมิศาสตร์ 

หมายถึง  ลักษณะท่ีมองเห็นเป็นรูปร่าง  รูปทรง  โดยสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ไปถึง 
กระบวนการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น  ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะ 
ของธรณีสัณฐานวิทยา  ภูมิอากาศวิทยา  ภูมิศาสตร์ดิน  ชีวภูมิศาสตร์   ภูมิศาสตร์พืช   
ภูมิศาสตร์สัตว์  ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น 

• นักภูมิศาสตร์
สมัยใหม่ 

เป็นคำท่ีบ่งบอกให้รู้ว่า  ผู้เรียนทางภูมิศาสตร์หรือนักภูมิศาสตร์ในยุคปัจจุบันมีการศึกษา 
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมิติทางพื้นท่ี  มีการศึกษาเรื่องของโลกทางกายภาพและเรื่อง 
ของมนุษย์  รวมทั้งความสัมพันธภาพท่ีมีต่อกัน  มีการศึกษา  วิเคราะห์  ควบคู่ไปกับการพรรณนา  
 นักภูมิศาสตร์จะวิเคราะห์ภูมิทัศน์ทางกายภาพ  และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสถานท่ีต่าง ๆ  
เพื่อท่ีจะให้ความกระจ่างแก่แบบรูป (Pattern)  และลักษณะของสังคมมนุษย์ในเชิงความเป็น 
เหตุเป็นผล 

• ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

หมายถึง  วิธีการศึกษา  หรือวิธีการวิเคราะห์  พิจารณา  สำหรับศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ ได้ใช้ 
สำหรับการศึกษาพิจารณา  คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อกันระหว่างส่ิง 
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แวดล้อมกับมนุษย์ (Environment)  ทางกายภาพ  ด้วยวิธีการศึกษา  พิจารณาถึงความแตกต่าง  
 ความเหมือนระหว่างพื้นท่ีหนึ่ง ๆ กับอีกพื้นท่ีหนึง่  หรือระหว่างภูมิภาคหนึ่ง 
กับภูมิภาคหนึ่ง  โดยพยายามขีดเส้นสมมติ  แบ่งภูมิภาคเพื่อพิจารณาวิเคราะห์   
ดูสัมพันธภาพของภูมิภาคเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร 

• มิติทางพื้นท่ี หมายถึง  การวิเคราะห์  พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเวลา 
สถานท่ี  ปัจจัยแวดล้อม  และการกระจายของพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ  ท้ังความกว้าง   ยาว   
สูง  ตามขอบเขตท่ีกำหนด  หรือสมมติพื้นท่ีขึ้นมาพิจารณา 

• การศึกษา
รูปแบบทาง
พื้นท่ี 

หมายถึง  การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นท่ีหรือมิติทางพื้นท่ี  ของสังคมมนุษย์  ท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่   
มีการใช้และกำหนดหน่วยเชิงพื้นท่ีท่ีชัดเจน  มีการอาศัยเส้นท่ีเราสมมติขึ้น  อาศัยหน่วยต่าง ๆ  
ขึ้นมากำหนขอบเขต  ซึ่งมีองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพ  ทางเศรษฐกิจ    สังคม   
วัฒนธรรม  การเมือง  และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษย์ท่ีเด่นชัด  สอดคล้องกัน 
เป็นพื้นฐานในการศึกษา  แสวงหาข้อมูล 

• ภูมิศาสตร์
กายภาพ 

หมายถึง  ศาสตร์ท่ีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ  ถึงความเป็นมา  ความเปล่ียนแปลง   
และพัฒนาการไปตามยุคสมัย  โดยมีขอบเขตท่ีกล่าวถึง  ลักษณะภูมิประเทศ     
ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิปฐพี (ดิน)  ภูมิอากาศ (ลมฟ้าอากาศ  บรรยากาศ)  และภูมิพฤกษ์   
พืชพรรณ  ป่าไม้  ธรรมชาติ  การเปล่ียนแปลง  ของธรรมชาติท่ีมีผลต่อชีวิตและความเป็น 
อยู่ของมนุษย ์

• ส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอย่าง  ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงาน  และมนุษย์  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ     
ได้แก่  ภูมิอากาศ  ดิน  พืชพรรณ  สัตว์ป่า  ธรณี สัณฐาน  (ภูเขาและท่ีราบ)  บรรยากาศ     
มหาสมุทร  แร่ธาตุและน้ำ 

• ภูมิศาสตร์
มนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม 

หมายถึง  ศาสตร์ท่ีศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์  วิถีชีวิตและความเป็นอยู่  กิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคม  ส่ิงแวดล้อมด้านสังคมท้ังในเมืองและท้องถิ่น  การเปล่ียนแปลงทาง 
ส่ิงแวดล้อม  สาเหตุและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม 

• กรอบทาง
พื้นท่ี        
(Spatial  
Framework) 

หมายถึง  การวางข้อกำหนดหรือขอบเตพื้นท่ีในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือ 
แบบรูปแบบกระจายของส่ิงต่าง ๆ บนผิวโลกส่วนใด ส่วนหนึ่ง  เพื่อให้เราเข้าใจลักษณะโลก   
ของมนุษย์ดีขึ้น  เช่น  การกำหนดให้มนุษย์  และวัฒนธรรมของมนุษย์ดีขึ้น  เช่น   
การกำหนดให้มนุษย์  และวัฒนธรรมของมนุษย์  ในกรอบพื้นท่ีของโลก  ท่ีมีลักษณะ 
เป็นภูมิภาค  ประเทศ  จังหวัด  เมือง  ชุมชน  ท้องถิ่น ฯลฯ  สำหรับการวิเคราะห์ 
หรือศึกษาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเฉพาะเรื่อง 

• รูปแบบทาง
พื้นท่ี 
(Spatial  
From) 

หมายถึง  ข้อเท็จจริง  เครื่องมือ  หรือวิธีการ  โดยเฉพาะในกลุ่มของข้อมูลท่ีได้มา   
เป็นต้นว่า  ความสัมพันธ์ทางพื้นท่ีแบบรูปแบบของการกระจาย  การกระทำระหว่างกนั   
เครื่องมือท่ีใช้  ได้แก่  แผนท่ีภาพถ่าย ฯลฯ 

• พื้นท่ีหรือ
ระวางท่ี                
(Space) 

หมายถึง  ขอบเขตทางพื้นท่ีในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์  เป็นการศึกษาพื้นท่ีในมิติต่าง ๆ  
ตามระวางท่ี (Spatiak study)  ท่ีกำหนดขึ้นมีขอบเขตอย่างชัดเจน  อาจจะมีการกำหนด 
เป็นเขตบริเวณ  สถานท่ี  นำมิติของความกว้าง  ความลึก  ความสูง  ความยาว   
รวมทั้งมิติทางเวลาในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ตามท่ีเรากำหนด  ขอบเขตระหว่างท่ี  ด้วยเครื่อง 



๑๒๐ 
 

มือเส้นสมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น  แผนท่ี  ภาพถ่าย ฯลฯ  อาจจะจำ 
แนกเป็นเขต  ภูมิภาค  ประเทศ  จังหวัด  เมือง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ฯลฯ  ท่ีเฉพาะเจาะ 
จงลงไป  มีการพิจารณา  วิเคราะห์ถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก   
และลักษณะทางพื้นท่ีของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  และการท่ีใช้ประโยชน์จากพื้นโลก   
สัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ 
ศึกษาความแตกต่างเชิงพื้นท่ี (Area difference) 

• มิติสัมพันธ์
เชิงทำเลท่ีต้ัง 

หมายถึง  การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ในแต่ละสถานท่ี   
ในฐานะท่ีความแตกต่างและเหมือนกันนั้นอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับความแตกต่างและความ 
เหมือนกันในส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  ทางวัฒนธรรม  ทางการเมือง   
และการศึกษาภูมิทัศน์ท่ีแตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ  ปัจจัยตลอดจนแบบรูปการกระจาย 
ของมนุษย์บนพื้นโลก  และการท่ีมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพื้นโลก  เหตุไรมนุษย์จึงใช้ประโยชน์ 
จากพื้นโลกแตกต่างกันในสถานท่ีท่ีต่างกัน  และในเวลาท่ีต่างกัน  มีผลกระทบอย่างไร 

• ภาวะ
ประชากร 

รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องสำคัญ  ๓ ด้าน  คือ  ขนาดประชากร   
การกระจายตัวเชิงพื้นท่ี  และองค์ประกอบของประชากร 

• ขนาดของ
ประชากร 

จำนวนประชากรท้ังหมดของเขตพื้นท่ีหนึ่ง  ณ เวลาท่ีกล่าวถึง 

• การกระจาย
ตัวเชิงพื้นท่ี 

การท่ีประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ี ณ เวลาท่ีกล่าวถึง 

• องค์ประกอบ
ของประชากร 

ลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาด  หรือจำนวนประชากร   
องค์ประกอบของประชากรเป็นดัชนีอย่างหนึ่งท่ีช้ีให้เห็นถึงคุณภาพของประชากร   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
ห้องที่ ๑ - ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๑๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๒๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๓๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๔๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๒๕ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๕๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๖๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 

ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 

ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 



๑๓๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ค22201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค22202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว22201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว22202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๑๓๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 

 



๑๓๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๑๔๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๑๔๑ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๑๔๒ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ศ21201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ21202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ21201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ21202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ2๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๑๔๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ศ22201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ22202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ22201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ22202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๑๔๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ศ23201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ23202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ23201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ23202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๑๔๕ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 

 



๑๔๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 



๑๔๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 
2545  และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐ )  จึงขอแต่งตั ้งคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  
หน้าที่ 

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 



๑๕๐ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักดิ์  ฉลวย   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

2.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๑ 
 

3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๒ 
 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หน้าที่ 
1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  

และแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
วิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะ
แนวให้สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของ
หลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชา

ในแต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยาบริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอดุมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนด

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 



๑๕๓ 
 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 
 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนนัท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษา 

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 
2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมิน

ผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๔ 
 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๕ 
 

๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๖ 
 
 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๗ 
 

54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงช้ัน 

7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๘ 
 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๕๙ 
 

4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ         ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
หน้าที่ 
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือส่ือการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้ส่ือประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   
9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๖๐ 
 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที่ 
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
 

9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาตะวันออก ) 

11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 



๑๖๑ 
 

1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 
หน้าที่ 

1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 

2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา                
 
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 


