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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ัง
ด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า      
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

หลักการ 
1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น

เปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของ 
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้ 
5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุก

กลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ได้ 
 

จุดหมาย 
มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีป๎ญญา  มีความสุข               

มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  มีความรู้  ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแก้ป๎ญหา  การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
 3.  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลังกาย 
 4.  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มี จิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ป๎ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ   ท่ีเผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

กระบวนการแก้ป๎ญหา  การประเมินผลถูกออกแบบอย่างรอบคอบ  ชนิดท่ีว่าผลท่ีนัก เรียนแสดง
ออกมา  จะช้ีบอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนท่ีจะเผชิญหน้ากับป๎ญหาและการแก้ป๎ญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยนักเรียนจะต้องแสดงออกว่ามีความสามารถท่ีจะ 

1)  เข้าใจป๎ญหารวมท้ังการเข้าใจเรื่องราวสาระจากข้อเขียน แผนผัง สูตร ตารางและสามารถอ้างอิง 
เช่ือมโยงสาระจากแหล่งต่าง ๆ แสดงออกว่าเข้าใจแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องใช้สาระจากพื้นฐานความรู้เดิมของตน  
เพื่อท าความเข้าใจกับสาระเรื่องราวท่ีก าหนดให้ 

2)  บอกลักษณะป๎ญหารวมท้ังการระบุบอกตัวแปรในป๎ญหา  และต้ังข้อสังเกตถึงความเช่ือมโยง
เกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร  ตัดสินใจว่าตัวแปรใดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ สร้างสมมุติฐาน และค้นคืนสาระ จัดกระท า 
พิจารณาและประเมินสาระท่ีมีอยู่ 

3)  แสดงการน าเสนอการแก้ป๎ญหารวมท้ังการสร้างตาราง กราฟ สัญลักษณ์ การพูด 
4)  ลงมือแก้ป๎ญหารวมถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ระบบ หรือออกแบบระบบเพื่อนน าไปสู่เปูาหมาย

หรือวิเคราะห์วินิจฉัยและเสนอวิธีการแก้ป๎ญหา 
5)  สะท้อนการแก้ป๎ญหารวมถึงการตรวจสอบการแก้ป๎ญหาและมองหาสาระข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพิ่ม

ค าอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเมินการแก้ป๎ญหาจากมุมมองต่าง ๆ หรือหาวิธีแก้ป๎ญหาใหม่ และให้เป็นท่ี
ยอมรับมากขึ้น หรือเพื่อให้สามารถอธิบายได้ 
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6)  ส่ือสารการแก้ป๎ญหารวมถึงการเลือกส่ือและการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพื่อบอกกล่าวและส่ือสาร
การแก้ป๎ญหาให้คนนอกได้รับรู้ 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการป๎ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การ
แก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นลักษณะของคนดี
คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและได้สรุปสาระคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์หมายถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าส่ังสอน
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 
 2.    ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่นรวมตลอดท้ังต่อหน้าท่ีการงานและค ามั่นสัญญา 
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไปถึงการไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค าพูดหรือค ามั่น
สัญญาและการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไป
ด้วยความต้ังใจจริงเพื่อท าหน้าท่ีของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและ
สังคม 
 3.  มีวินัยหมายถึง  การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
 4.  ใฝ่เรียนรู้หมายถึง  การค้นคว้าหาความรู้หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
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 5.  อยู่อย่างพอเพียงหมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 
 6.  มุ่งม่ันในการท างานหมายถึง  การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงใน
ส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบเพื่อน าค าตอบท่ีได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การ
ยกระดับความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯหรือน ามาสรุปเป็นความจริงให้ได้ 
 7.  รักความเป็นไทยหมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุก
ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะการพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 8.  มีจิตสาธารณะหมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงสาธารณะท่ีไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่ิงท่ี
คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าท่ีแสดงออกมา 
ได้แก่ การหลีกเล่ียงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถท าได้  และการเคารพ
สิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ท้ังในฐานะป๎จเจกบุคคล และการ

อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วย

ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุป๎จจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจใน

ตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้

ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความเช่ือม

สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  

เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   โดยได้ก าหนดสาระ

ต่างๆไว้ ดังนี้ 
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 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมท้ังบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม

ป๎จจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การ

เป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝ๎งค่านิยมด้าน

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน

สังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ

มนุษยชาติจากอดีตถึงป๎จจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจาก

เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 

วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ป๎ญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ ซึ่ง

ได้รับอิทธิพลจากป๎จจัยทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการ

ด าเนินชีวิต ความร่วมมือด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมรับมือการ

เปล่ียนแปลงของโลก และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี

ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
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สาระที่ 2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1     เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคม
โลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๎จจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4    ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๎จจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้ าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิป๎ญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล ต่อกัน

และกัน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์และ สรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจัดการ  
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเ ทียบกับ

ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนา

แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่  

เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความ

เช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการ

ด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข รวมท้ังมีศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ได้ 

 ได้เรียนรู้ เรื่องภูมิป๎ญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวั ติศาส ตร์ของชาติไทย                 

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม มี

จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามให้กับสังคม 

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีน าตนเองได้ และสามารถแสวงหา

ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ 1   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย 
 

  การสังคายนา 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่           
ประเทศไทย 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมท้ัง
การพัฒนาตนและครอบครัว 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
  ศาสนาประจ าชาติ 
  สถาบันหลักของสังคมไทย       
  สภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวาง  และ
ครอบคลุมสังคมไทย 
  การพัฒนาตนและครอบครัว 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ
จนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
ประสูติ 
เทวทูต 4 
การแสวงหาความรู้ 
การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 

4. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  พระมหากัสสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวิสาขา 
ชาดก 
  อัมพชาดก 
   ติตติรชาดก 

5.  อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญใน

กรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด เห็น

 พระรัตนตรัย 

  พุทธคุณ 9 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
คุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ป๎ญหาของ

ตนเองและครอบครัว 

 อริยสัจ 4 

  ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
ขันธ์ 5 
         -  ธาตุ 4 
  สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
หลักกรรม 
        -   ความหมายและคุณค่า 
อบายมุข 6 
   นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
สุข 2 (กายิก, เจตสิก) 
คิหิสุข 
  มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
ไตรสิกขา 
กรรมฐาน 2 
ปธาน 4 
โกศล 3 
มงคล 38 
-ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิต 
- บูชาผู้ควรบูชา 
 
พุทธศาสนสุภาษิต 
   ย  เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 
  อตฺตนา โจทยตฺตาน   
จงเตือนตน ด้วยตน 
  นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 
   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   

เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการ

เรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – 
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

โยนิโสมนสิการ 
   วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
   วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 
 
 

7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ

เจริญป๎ญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม

แนวทางของศาสนาท่ีตนับถือตามท่ี

ก าหนด 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญป๎ญญาการฝึกบริหาร
จิตและเจริญป๎ญญาตามหลักสติป๎ฎฐาน
เน้นอานาปานสติ 
   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญป๎ญญา
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ทางศาสนาท่ีตนนับถือ ในการด ารงชีวิต

แบบพอเพียง และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

   หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 
5) 

    

 

9. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นที่ทุกคน

ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่าง  ๆ  มีการ

ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการด าเนิน

ชีวิตแตกต่างกันตามหลักความเช่ือ

และค าสอน ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน

สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิก
ชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ  

 

11. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็น

แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และน าเสนอ

แนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

 ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศ
ท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสน
สัมพันธ์หรือมีผลงานด้านศาสน
สัมพันธ์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศ 
เพื่อนบ้าน   

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านใน
ป๎จจุบัน 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ- 
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ี
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 

3. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
   รากฐานของวัฒนธรรม 
   เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 

4. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับ            
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
 

   สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
การผจญมาร 
การตรัสรู้ 
การส่ังสอน 

6. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 

   พระสารีบุตร 
   พระโมคคัลลานะ 
   นางขุชชุตตรา 
   พระเจ้าพิมพิสาร 
   มิตตวินทุกชาดก 
   ราโชวาทชาดก 

7. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ  

   โครงสร้าง และสาระสังเขปของ           
พระวนิัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎกและพระ
อภิธรรมปิฎก 
 

8. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญใน พระรัตนตรัย 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนา

ท่ีตนนับถือ  ตามท่ีก าหนด  เห็นคุณค่า
และน าไปพัฒนา แก้ป๎ญหาของชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ธรรมคุณ 6 
อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
ขันธ์ 5 
 -   อายตนะ 
   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
หลักกรรม 
-   สมบัติ 4             
-    วิบัติ 4 
อกุศลกรรมบถ 10 
อบายมุข 6 
   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
สุข 2  (สามิส,  นิรามิส) 
   มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
ดรุณธรรม 6 
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
กุศลกรรมบถ10  
สติป๎ฏฐาน 4 
มงคล 38 
- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความช่ัว 
-  เว้นจากการดื่มน้ าเมา 
พุทธศาสนสุภาษิต 
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก  สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก   
 ท าดีได้ดี ท าช่ัว   ได้ช่ัว 
   สุโข ปุํฺญสฺส อุจฺจโย      
การส่ังสมบุญน าสุขมาให้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   ปูชโก  ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน       
       ผู้บูชาเขา    ย่อมได้รับการบูชาตอบ                   
       ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ 2 วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 

10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญป๎ญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของการบริหารจิตและเจริญป๎ญญา 
   ฝึกการบริหารจิตและเจริญป๎ญญา
ตามหลักสติป๎ฎฐาน  เน้นอานาปานสติ 
   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญป๎ญญา 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการด ารงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ 8) 

ม.3 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 
 

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น ใน
ป๎จจุบัน 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม     
และความสงบสุขแก่โลก 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขให้แก่โลก 

3. อภิปรายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  

   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมใน
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน สาระการเรียนรู้ ข้อ 6 ) 

 4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

   ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปาง ต่าง ๆ  เช่น  
ปางมารวิชัย 
ปางปฐมเทศนา 
ปางลีลา 
ปางประจ าวันเกิด 
   สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
ปฐมเทศนา 
โอวาทปาฏิโมกข์ 

5. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามท่ีก าหนด 

พระอัญญาโกณฑัญญะ 
พระมหาปชาบดีเถรี 
พระเขมาเถรี 
พระเจ้าปเสนทิโกศล 
นันทิวิสาลชาดก 
สุวัณณหังสชาดก 

6. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

พระรัตนตรัย 
   สังฆคุณ 9 
อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
ขันธ์ 5 
-ไตรลักษณ์ 
   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
หลักกรรม 
-วัฏฏะ 3 
-ปป๎ญจธรรม 3 (ตัณหา  มานะ    ทิฎฐิ) 
   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
อัตถะ 3 
   มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
มรรคมีองค์ 8 
ป๎ญญา 3 



 
  

  

15 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สัปปุริสธรรม 7 
บุญกิริยาวัตถุ 10 
อุบาสกธรรม 7 
มงคล 38 
- มีศิลปวิทยา 
- พบสมณะ 
- ฟ๎งธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 
พุทธศาสนสุภาษิต 
   อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย                        
ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
   ธมฺมจารี  สุข  เสติ                                   
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปมาโท มจฺจุโน ปท                              
ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
   สุสฺสูส  ลภเต ปํฺญ                             
ผู้ฟ๎งด้วยดีย่อมได้ป๎ญญา 
   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

7. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                  
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท างาน           
และการมีครอบครัว 
 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ 6.) 
 

8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป๎จจัย หรือ               
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ             
โยนิโสมนสิการ  2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป๎จจัย 
 

9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญป๎ญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม

สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

การบริหารจิตและเจริญป๎ญญา 
ฝึกการบริหารจิตและเจริญป๎ญญาตาม
หลักสติป๎ฎฐานเน้นอานาปานสติ 
น าวิธีการบริหารจิตและเจริญป๎ญญา ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน    

10. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถี
การด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อื่นๆ  

วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อื่นๆ 

ม.4-6 1.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความ
เช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  
หรือสังคมสมัยของศาสดาท่ีตนนับถือ 

ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความ
เช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

2. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้    
การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย ์ ผู้ฝึกตน
ได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 
การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 

3.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร 
และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์
ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา 
 

4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 

5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และป๎ญญา
ท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ป๎ญญาท่ีถูกต้อง 
 

6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 

7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนา
กับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 
การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
8.  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน  
การพึ่งตนเอง  และการมุ่งอิสรภาพ 

9.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า              
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุป๎จจัยกับ 
วิธีการแก้ป๎ญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา        
พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุ
ป๎จจัยและวิธีการแก้ป๎ญหา 

10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึก
ตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และ
สันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล  สังคมและโลก 

11.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

12. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา 
ท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ 

13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

พระรัตนตรัย 
   วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
ขันธ์ 5 
-  นามรูป 
-  โลกธรรม 8 
-   จิต, เจตสิก 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 

หลักกรรม    
 -  นิยาม 5 
 -  กรรมนิยาม ( กรรม 12) 
 - ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท) 
วิตก 3 มิจฉาวณิชชา 5 นิวรณ์ 5 
อุปาทาน 4 
   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
ภาวนา 4 วิมุตติ 4 
นิพพาน 
   มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
พระสัทธรรม 3 
ป๎ญญาวุฒิธรรม4 
พละ 5 
อุบาสกธรรม 5 
   อปริหานิยธรรม 7 
   ปาปณิกธรรม 3 
   ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
โภคอาทิยะ 5 
อริยวัฑฒิ 5 
อธิปไตย 3 
สาราณียธรรม 6 
ทศพิธราชธรรม 10   
วิป๎สสนาญาณ 9 
มงคล 38 
- สงเคราะห์บุตร 
- สงเคราะห์ภรรยา 
- สันโดษ 
- ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว 
- จิตไม่เศร้าโศก 
- จิตไม่มัวหมอง 
- จิตเกษม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ประพฤติพรหมจรรย์ 
- เห็นอริยสัจ 
- บรรลุนิพพาน 
พุทธศาสนสุภาษิต 
   จิตฺต  ทนฺต   สุขาวห                                              
จิตท่ีฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ 
   นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ     
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ  
   นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต                               
คนท่ีไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก 
   โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ                          
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา  วินฺทเต ธน                          
คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม 
ย่อมหาทรัพย์ได้ 
   วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  
นิปฺปทา  
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความส าเร็จ 
   สนฺตฎฺฐี ปรม  ธน                                  
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 
   อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก                          
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 
   ราชา มุข  มนุสฺสาน                        
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
   สติ โลกสฺมิ ชาคโร                                       
สติเป็นเครื่องต่ืนในโลก 
   นตฺถิ สนฺติปร  สุข                                 
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
   นิพฺพาน  ปรม  สุข                            
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง              
การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก   
 เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
   พระอัสสชิ 
   พระกีสาโคตมีเถรี 
   พระนางมัลลิกา 
   หมอชีวก โกมารภัจ 
   พระอนุรุทธะ 
   พระองคุลิมาล 
   พระธัมมทินนาเถรี 
   จิตตคหบดี 
   พระอานนท์ 
   พระปฏาจาราเถรี 
   จูฬสุภัททา 
   สุมนมาลาการ 
ชาดก 
   เวสสันดรชาดก 
   มโหสถชาดก 
   มหาชนกชาดก 
ชาวพุทธตัวอย่าง 
   พระนาคเสน - พระยามิลินท์ 
   สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) 
   พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
   สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
   พระธรรมโกศาจารย์  (พุทธทาสภิกขุ) 
   พระพรหมมังคลาจารย์ (ป๎ญญานันทภิกขุ)   

   ดร.เอ็มเบดการ์ 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
   พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  
    อนาคาริก ธรรมปาละ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
15. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของ
การสังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ และการเผยแผ่ 

   วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎก 
และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนา
และการเผยแผ่พระไตรปิฎก 
   ความส าคัญและคุณค่าของ
พระไตรปิฎก 

16. เช่ือมั่นต่อผลของการท าความดี ความ
ช่ัว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้อง
เผชิญ และตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เปูาหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

   ตัวอย่างผลท่ีเกิดจากการท าความดี      
ความช่ัว   
   โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ 
    หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ 13 

17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด   พระเยซู 

18.ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
ค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความ
เช่ือและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของ     
ศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
สุข 

คุณค่าและความส าคัญของค่านิยมและ
จริยธรรมการขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

19. เห็นคุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมั่นพัฒนา
ชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี  (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ  แบบสามัญญลักษณะ แบบ
เป็นอยู่ในขณะป๎จจุบันและแบบ 
วิภัชชวาท) 
1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุป๎จจัย 
2)  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ   
4) วิธีคิดแบบอริยสัจ  
5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
6)  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้- คุณค่าเทียม 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
7) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก 
8) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้าคุณธรรม 
9) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะป๎จจุบัน     
 10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

20. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิต
และเจริญป๎ญญาตามหลักสติป๎ฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญป๎ญญา 
  ฝึกการบริหารจิตและเจริญป๎ญญาตาม
หลักสติป๎ฎฐาน 
   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญป๎ญญา
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  คุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

21. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และ
ชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่น
เห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 

หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น สา
ราณียธรรม 6  อธิปไตย 3  มิจฉาวณิชชา 
5  อริยวัฑฆิ 5    โภคอาทิยะ 5  
คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ 10  ประการ   
(เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
ศาสนาอิสลาม ได้แก่  หลักจริยธรรม 
(เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 

22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ป๎ญหาและ
พัฒนาสังคม 

สภาพป๎ญหาในชุมชน และสังคม 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
การบ าเพ็ญประโยชน์ และ                       
การบ ารุงรักษาวัด 

2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 
 

วิถีชีวิตของพระภิกษ ุ
บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างการเข้าพบพระภิกษุ 
การแสดงความเคารพ  การประนมมือ การ
ไหว้  การกราบ  การเคารพ พระรัตนตรัย  
การฟ๎งเจริญพระพุทธมนต์  การฟ๎งสวด                      
พระอภิธรรม  การฟ๎งพระธรรมเทศนา 

3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลัก
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

4. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4 หมู่ 5 หมู่ 7 
หมู ่9 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบ
โต๊ะหมู่บูชา ค าอาราธนาต่างๆ   

5. อธิบายประวัติ ความส าคัญ และ ปฏิบัติ
ตนในวันส าคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด ได้ถูกต้อง 
 

ประวัติและความส าคัญของวันธรรมสวนะ  
วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษาวันเทโวโรหณะ 
ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา   
วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะและเทศกาล
ส าคัญ 

ม. 2 1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

การเป็นลูกท่ีดี ตามหลักทิศเบื้องหน้าในทิศ 6 
 

2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
มรรยาทของผู้เป็นแขก ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี 
ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  การยืน  การให้ท่ีนั่ง  
การเดินสวน การสนทนา  การรับส่ิงของ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล  
งานอวมงคล 

3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

การท าบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร
ส่ิงของท่ีควรถวายและส่ิงของต้องห้ามส าหรับ
พระภิกษ ุการถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
การถวายผ้าอาบน้ าฝน การจัดเครื่องไทย
ธรรม  เครื่องไทยทาน การกรวดน้ า 
การทอดกฐิน การทอดผ้าปุา 

 4. อธิบายค าสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับ             
วันส าคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน            
ได้ถูกต้อง 
 
 

หลักธรรมเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวเนื่องใน วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน                        
ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ                 

5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี
พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ  
เพื่อน าไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน 

ศาสนพิธี/พิธีกรรม 
 แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ 
 
 

ม.3 1. วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 
 

หน้าท่ีของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลัก
พระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม 
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีท่ี
บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการ
พูดกับพระภิกษุตามฐานะ 

2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล 
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาตามท่ีก าหนด  

การเป็นศิษย์ท่ีดี ตามหลักทิศเบ้ืองขวา ใน 
ทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 

3.  ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
 

การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 
ในมหาปรินิพพานสูตร 

4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 
 

พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ัง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน ข้อปฏิบัติในวันเล้ียง
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
พระ การถวายข้าวพระพุทธ  
การถวายไทยธรรม  การกรวดน้ า 

5.  อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนา
ตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย   
  วันวิสาขบูชา  (วันส าคัญสากล) 
  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
หลักปฏิบัติตน :  การฟ๎งพระธรรมเทศนา  
การแต่งกายในการประกอบ ศาสนพิธีท่ีวัด  
การงดเว้นอบายมุข   การประพฤติปฏิบัติใน
วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 

6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ          
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           
ท่ีตนนับถือ 
 

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 
 
 

7. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา   น าไปปฏิบัติและเผยแผ่
ตามโอกาส การศึกษาการรวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธ การปลูกจิตส านึกในด้านการ
บ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 

ม.4-6 1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก 
สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง  
 

ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดีต่อพระภิกษุ 
  การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น 
การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเป็น
นักบวชท่ีดี 
  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
  หน้าท่ีและบทบาทของพระภิกษุ ในฐานะ
พระนักเทศก์ พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก 
พระวิทยากร   พระวิป๎สสนาจารย์ และพระ
นักพัฒนา 
  การปกปูองคุ้มครอง พระพุทธศาสนาของ
พุทธบริษัทในสังคมไทย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย วาจา  
และใจ  ท่ีประกอบด้วยเมตตา 
  การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ  
ในโอกาสต่าง ๆปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและสังคม 
  การรักษาศีล 8 
  การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกของ
องค์กรชาวพุทธ 
  การเป็นชาวพุทธท่ีดี ตามหลักทิศเบื้องบน 
ในทิศ  6 
  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในฐานะ
ผู้ปกครองและ ผู้อยู่ในปกครอง  ตามหลักทิศ
เบ้ืองล่าง ในทิศ 6 
  การปฏิสันถารตามหลัก   ปฏิสันถาร 2 
  หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก  อุบาสิกา
ท่ีมีต่อสังคมไทยในป๎จจุบัน 
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบ้ืองหลัง ในทิศ 6 
  การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก 

 2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  
  ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ  เช่น พิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน 
ถวายสังฆทาน  ถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 พิธีทอดกฐิน   พิธีปวารณา เป็นต้น  
  ศาสนพิธีท่ีน าพระพุทธศาสนาเข้าไป
เกี่ยวเนื่อง เช่น การท าบุญเล้ียงพระในโอกาส
ต่างๆ ความหมาย ความส าคัญ คติธรรม           
ในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพธิี 
คุณค่าและประโยชน์พิธีบรรพชาอุปสมบท 
คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่อง        
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ  บรรพชา
อุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 

 3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ           
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           
ท่ีตนนับถือ 

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

 4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และ
เทศกาลท่ีส าคัญ ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

หลักธรรม/คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ            
วันส าคัญ และเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในวันส าคัญ           
และเทศกาลท่ีส าคัญในพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาอื่น 

 5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
 

การปกปูอง คุ้มครอง ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
การปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วม         
ในสังคมพุทธ  

 

สาระที่ 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ

ของบุคคล 
    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
-  กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
-  กฎหมายการศึกษา 
-  กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
-  กฎหมายลิขสิทธิ์   
   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

2. ระบุความสามารถของตนเอง                  
ในการท าประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

   บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ 
เช่น เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตนตาม
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 กฎหมาย  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน

กิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์ 

3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ี
เป็นป๎จจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

    ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   วัฒนธรรมท่ีเป็นป๎จจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจ
ผิดต่อกัน 

4.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อื่นผลท่ีได้จากการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

ม.2 1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
 
 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เช่น 
       -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์    
-  กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก 
เช่น การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร  
การรับบุตรบุญธรรม  และมรดก 
  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- กฎหมายแรงงาน 

 2. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

3. วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ และ    บทบาท  ความส าคัญและความสัมพันธ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองการปกครอง 

4.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อน าไปสู่
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม เป็นป๎จจัยส าคัญใน
การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

ม.3 1. อธิบายความแตกต่างของการกระท า
ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 

  ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญา 
และโทษ 
   ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่ง  
และโทษ 
   ตัวอย่างการกระท าความผิดทางอาญา 
เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    
   ตัวอย่างการท าความผิดทางแพ่ง เช่น  
การท าผิดสัญญา  การท าละเมิด  

2. มีส่วนร่วมในการปกปูองคุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

    ความหมาย และความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
    การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยตาม
วาระและโอกาสท่ีเหมาะสม  

 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

   ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย                 
ภูมิป๎ญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิป๎ญญาไทย
ท่ีเหมาะสมการเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ี
เหมาะสม 

4 วิเคราะห์ป๎จจัยท่ีก่อให้เกิดป๎ญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้ง 

   ป๎จจัยท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ   
สังคม  ความเช่ือ 
   สาเหตุป๎ญหาทางสังคม เช่น ป๎ญหา
ส่ิงแวดล้อม ป๎ญหายาเสพติด ป๎ญหา 
การทุจริต ป๎ญหาอาชญากรรม ฯลฯ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 

5. เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

   ป๎จจัยท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เห็นคุณค่าในตนเอง  รู้จักมองโลกในแง่ดี  
สร้างทักษะทางอารมณ์  รู้จักบริโภคด้วย
ป๎ญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ    
ปรับปรุงตนเองและส่ิงต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  

ม.4-6 1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

   กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
เช่น   ซื้อขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 
กู้ยืมเงิน จ าน า จ านอง 
    กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
   กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับป๎จจุบัน   
กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
   ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญา 
 สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทาง
สังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 

 โครงสร้างทางสังคม 
-  การจัดระเบียบทางสังคม 
-  สถาบันทางสังคม 
   การขัดเกลาทางสังคม 
   การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
     การแก้ป๎ญหาและแนวทางการพัฒนา
ทางสังคม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่น
ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 

   คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก เช่น 
      -   เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
      -   เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ
บุคคลอื่น 
        -  มีเหตุผล รับฟ๎งความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  
        -  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
ชุมชน  ประเทศชาติและสังคม 
        -  เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง           
การปกครอง  
        -   มีส่วนร่วมในการปูองกัน แก้ไข
ป๎ญหาเศรษฐกิจ  สังคม 
             การเมืองการปกครอง  
ส่ิงแวดล้อม 
        -  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็น
ตัวก าหนดความคิด                 

4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการ
ของสิทธิมนุษยชน 
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ            
ในเวทีโลกท่ีมีผลต่อประทศไทย 
สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                       
แห่งราชอาณาจักรไทย   ฉบับป๎จจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ป๎ญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ             
และแนวทางแก้ป๎ญหาและพัฒนา 

 5. วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล 

ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
ลักษณะและ ความส าคัญของวัฒนธรรมไทยท่ี
ส าคัญการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ไทยกับวัฒนธรรมสากล แนวทางการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 
วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

 

สาระที่ 2    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป๎จจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ 
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 

 
 
 

1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และสาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
ฉบับป๎จจุบันโดยสังเขป   

หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับป๎จจุบัน 

2. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ฉบับป๎จจุบัน 

การแบ่งอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย
ท้ัง 3 ฝุาย คือนิติบัญญัติ  บริหาร ตุลาการ  
ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับป๎จจุบัน 

3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ป๎จจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับป๎จจุบัน เกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี 

ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
 

กระบวนการในการตรากฎหมาย  
ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
กระบวนการตรากฎหมาย 

2. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยป๎จจุบัน 

เหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 
หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 

 
 
 
 
  
 
 
 

1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ 
ท่ีใช้ในยุคป๎จจุบัน 
 

ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ท่ีใช้ในยุค
ป๎จจุบัน เช่น การปกครองแบบ 
เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย 
เกณฑ์การตัดสินใจ 

2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการปกครอง
ของไทย กับประเทศอื่นๆ ท่ีมี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  

3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบันใน
มาตราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วมและ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
อ านาจหน้าท่ีของรัฐบาล 
บทบาทส าคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

4. วิเคราะห์ประเด็น ป๎ญหาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

ประเด็น ป๎ญหาและผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 
แนวทางการแก้ไขป๎ญหา 

ม.4-6 1. วิเคราะหป์๎ญหาการเมืองท่ีส าคัญใน
ประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ัง
เสนอแนวทางแก้ไข 
 

ป๎ญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ 
สถานการณ์การเมืองการปกครอง                
ของสังคมไทย และสังคมโลก และ               
การประสานประโยชน์ร่วมกนั   
อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง              
ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   

2. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
ปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง
ประเทศ 
 

การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างประเทศ   
เช่น  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ 
การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็น
ท่ีต้องธ ารงรักษาไว้ซึง่การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข       

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       -  รูปแบบของรัฐ 
       -  ฐานะและพระราชอ านาจของ  
           พระมหากษัตริย์    

4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
 
 

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับป๎จจุบัน ท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบ
โดยองค์กรอิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน 

 

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร  
ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของ

เศรษฐศาสตร์ 
   ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
   ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับ  
ความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน          
การเลือกและค่าเสียโอกาส 

2. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความส าคัญของการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   หลักการในการบริโภคท่ีดี 
   ป๎จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคน
ในสังคมป๎จจุบัน รวมท้ังผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว 

3. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชด าริ 
   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในการด ารงชีวิต 
   ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

ม.2 1. วิเคราะห์ป๎จจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและ
การออม 

   ความหมายและความส าคัญของการลงทุน
และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 
ภาคครัวเรือน 
   ป๎จจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
ดอกเบ้ีย รวมท้ังป๎จจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 
   ป๎ญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย 

2. อธิบายป๎จจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
และป๎จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ 
 

   ความหมาย  ความส าคัญ และหลักการผลิต
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มีป๎ญหาด้าน
ใดบ้าง 
   มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ท่ีมีผลต่อ      
การผลิตสินค้าและบริการ 
   น าหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 
และบริการในท้องถิ่นท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ส่ิงแวดล้อม 

3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักการและเปูาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ส ารวจและวิเคราะห์ป๎ญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น 
   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    
ผู้บริโภค 
   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 
   แนวทางการปกปูองสิทธิของผู้บริโภค 

ม.3 1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    ความหมายและประเภทของตลาด 
   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน 
   ความหมายและความส าคัญของกลไกราคา
และการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
   หลักการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินค้า
และบริการ 

2. มีส่วนร่วมในการแก้ไขป๎ญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   ส ารวจสภาพป๎จจุบันป๎ญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   วิเคราะห์ป๎ญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ   
   หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ม.4-6 1. อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   ระบบเศรษฐกิจของโลกในป๎จจุบัน ผลดีและ
ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  
   ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ 
     ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ 
   การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน      
การก าหนดราคาในเชิง กลยุทธ์ที่มีใน สังคม ไทย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   การก าหนดค่าจ้าง  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและ
อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  
   บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ
ควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ 

2. ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 

   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง                 
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน        
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การค้าและบริการ 
   ป๎ญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมฉบับท่ีผ่านมา 
   การพัฒนาประเทศท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมฉบับป๎จจุบัน  

3. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ 

   วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
   ความหมายความส าคัญ และหลักการของระบบ
สหกรณ์ 
   ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 
   ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 

 4. วิเคราะห์ป๎ญหาทางเศรษฐกิจ                
ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 

   ป๎ญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
   ตัวอย่างของการรวมกลุ่มท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแก้ป๎ญหาทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

 
 
 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น 
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความ

แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง 
 

   ความหมาย ประเภท และความส าคัญ
ของสถาบันการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของ
ธนาคารกลาง 

   การหารายได้ รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 

2. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

 ป๎ญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข 

 
3. ระบุป๎จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด  
อุปสงค์และอุปทาน 
 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ป๎จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์

และอุปทาน 
4. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางป๎ญญา  
 

  ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สิน
ทางป๎ญญา 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางป๎ญญาพอสังเขป 

   ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ป๎ญญาแต่ละประเภท 

ม.2 1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ    ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   
2. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็น 
การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัย
กัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 

3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  
ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น  น้ ามัน  ปุาไม้  ทองค า  
ถ่านหิน  แร่ เป็นต้น 

4. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า             
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ 

   การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

ต่างประเทศ 

ม.3 1. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ  

   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะท่ีเอกชนไม่ด าเนินการ เช่น
ไฟฟูา ถนน โรงเรียน 

       - บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนา
ประเทศ  ของรัฐในระดับต่าง ๆ   

    - บทบาทการแทรกแซงราคาและ  
                   
    การควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและการ     
   จัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
 บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจใน

สังคมไทย 
2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

 
3. อภิปรายบทบาทความส าคัญของ          
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

   บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   

4. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ  
เงินเฟูอ  เงินฝืด  
 

   ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ภาวะเงินเฟูอ   เงินฝืด 

5. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ป๎ญหา 
 

   สภาพและสาเหตุป๎ญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากป๎ญหาการว่างงาน 
   แนวทางการแก้ไขป๎ญหาการว่างงาน 
 

6. วิเคราะหส์าเหตุและวิธีการกีดกันทาง    การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

การค้าในการค้าระหว่างประเทศ    สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ 

ม.4-6 1. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบาย
การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

   บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในด้าน 

        - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
        - การสร้างการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
        - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
        - การแทรกแซงราคาและการควบคุม 

ราคา 
   รายรับและรายจ่ายของรัฐท่ีมีผลต่อ

งบประมาณ  หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

         - นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  
           และการใช้จ่ายของรัฐ 
          - แนวทางการแก้ป๎ญหาการว่างงาน 
   ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิด

จากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟูอ     
เงินฝืด   

   ตัวช้ีวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เช่น GDP , GNP รายได้เฉล่ียต่อบุคคล 

   แนวทางการแก้ป๎ญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง 

2. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อ
สังคมไทย 

   วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย 

   ป๎จจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศใน
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวทีการเงินโลกท่ีมีผลกับประเทศไทย 
3. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

   แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ 

   บทบาทขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , 
ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ       
เขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ  

   ป๎จจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การ
แข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

   ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ 

   ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ป๎จจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพาการ
แข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

 
 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ 
    ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย        

ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
   ความส าคัญของเวลา และช่วงเวลาส าหรับ

การศึกษาประวัติศาสตร์ 
   ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตท่ีมี

ต่อป๎จจุบันและอนาคต 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆท่ีใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

   ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. / 

ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
   วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง  

การเทียบ 
    ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน

เอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

3. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์    
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความ 
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

    ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ท้ังหลักฐานช้ันต้น และ
หลักฐานช้ันรอง  ( เช่ือมโยงกับ มฐ. 

       ส ๔.๓) เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก         
      สมัยสุโขทัย เป็นต้น 
    น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้  (สมยัก่อน
ประวัติศาสตร์   สมัยก่อนสุโขทัย   
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี   
สมัยรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์ส าคัญใน
สมัยสุโขทัย 

 
ม.2 1. ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐาน  

ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ 
    วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ  
     ต่าง ๆ   อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลัง

ของผู้ท า หรือผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

   ตัวอย่างการประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีอยู่           
ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา ( เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

   ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี                
( เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) เช่น ข้อความ
บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / 
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ  

   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานท่ี
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุร ี

   การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น 
รวมท้ังความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 

   ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์ 

3. เห็นความส าคัญของการตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ 

ม.3 1. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง 

   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

   น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และท้องถิ่นของตน 

2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ 

ม.4-6 1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและ   
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 

   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล 

    ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์            
(เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

   ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
น าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

    คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 

    ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป๎จจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ท่ี
มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 2. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นแหล่ง
มรดกโลกในประเทศต่าง ๆของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย
ท่ีมีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในป๎จจุบัน 

ม.2 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
2. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) ท่ีมีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) 

   ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
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โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลก
ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาค
เอเชียในป๎จจุบัน 

 

 
 

ม.3 

1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคต่างๆของโลก   (ยกเว้นเอเชีย)
โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก 

  ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20  เช่น สงครามโลกครั้งท่ี 
1  ครั้งท่ี 2  สงครามเย็น   

2. วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ี
น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง   
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดป๎ญหาความขัดแย้ง 
 

ม. 4-6 1.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรม
โบราณ  และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่     อารย
ธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห 
สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน 

  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีต่อ
กันและกัน 

  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกในป๎จจุบัน เช่นระบอบ
ฟิวดัล การฟื้นฟูศิลปวิทยาการสงครามครูเสด  
การส ารวจทางทะเล    การปฏิรูปศาสนา 
การปฏิวัติทาง 

 2. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่โลกสมัยป๎จจุบัน 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป 
 

   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 

   รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตาม
พรลิงค์   ทวารวดี เป็นต้น 

   รัฐไทย ในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  
ป๎จจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ป๎จจัยภายในและ 
ป๎จจัยภายนอก ) 

2. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 

 3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย 

  วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จักรวรรดินิยม  ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น  

  ความร่วมมือ และความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก   

  สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 
21 เช่น  

          - เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine 
Eleven ) 

- การขาดแคลนทรัพยากร 
- การก่อการร้าย 

       - ความขัดแย้งทางศาสนา      ฯลฯ 
 
 

 4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และ
ภูมิป๎ญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทย
ในป๎จจุบัน 

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีส าคัญ ศิลปกรรม
ไทย 

   ภูมิป๎ญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 
 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  

   ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย   

ม.2 1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
   ป๎จจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา 
   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน

การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 และ      
การกู้เอกราช 

   ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 
เช่น การควบคุมก าลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 การกู้    
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุร ี

   ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน          

ของบุคคลส าคัญของไทยและต่างชาติ             
ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 

2. วิเคราะห์ป๎จจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 
3. ระบุภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิป๎ญญาดังกล่าว   ต่อการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคต่อมา 
 

ม.3 1. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย       
สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 

   การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น          
ราชธานีของไทย 

2. วิเคราะห์ป๎จจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   ป๎จจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ
และความมั่นคงของชาติ 

   พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ 

   เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี 
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การท า
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลท่ี 4  

     การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5  
     การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี 1 และครั้ง

ท่ี 2 โดยวิเคราะห์สาเหตุป๎จจัย และผล
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

   ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของไทยต้ังแต่เปล่ียนแปลง    
การปกครองจนถึงป๎จจุบันในสังคมโลก 

3.วิเคราะห์ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติไทย 
4.วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 

ม.4-6 1.วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

   ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  
และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทยป๎จจัยท่ีมีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป ฯลฯ 

   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น  

     การปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ  
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 

3. วิเคราะห์ป๎จจัยท่ีส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิป๎ญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคป๎จจุบัน 
 
4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ัง
ชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วน
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 
 

   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

   ป๎จจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิ
ป๎ญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ต่อสังคมไทยในยุคป๎จจุบัน 

5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมี
ส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

   สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์
ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทย 

   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  
   การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ

วัฒนธรรมไทย 
   แนวทางการอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาและ

วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์

   วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน  
ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล 

   ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ี 
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการ 
สืบค้นลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2.อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ
ลองจิจูด)เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ
วัน เวลาของโลก 

 พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) 
 เส้นแบ่งเวลา 
 การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 

3.วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 
และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน 
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 
ม.2 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

   ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 
 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ี 
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการ 
สืบค้น ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

2. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ 

 การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศ และ 
สัญลักษณ์ในแผนท่ี 

3.วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ 
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน 
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
 

 
ม.3 1.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ 

ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
โดยเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
 

ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

การเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและ 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลลักษณะ
ทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ 

2.วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ 

ผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือและ 

ทวีปอเมริกาใต้ 

    สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ 
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4- 6 1. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ป๎จจัยทางภูมิศาสตร์ 

   การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
(ประกอบด้วย 1. ธรณีภาค 2. บรรยากาภาค 
3. อุทกภาค 4. ชีวภาค) ของพื้นท่ีใน 
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากป๎จจัยทางภูมิศาสตร์ 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อ     
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท า
ให้เกิดป๎ญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 

   ป๎ญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 

3. ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจ าวัน 

   แผนท่ีและองค์ประกอบ 
การอ่านแผนท่ีเฉพาะเรื่อง 
การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ 
และภาพจากดาวเทียม 
การน าภูมิสารสนเทศไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

  ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมเช่น พื้นท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ 
แหล่งประมงการกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. วิเคราะห์ป๎จจัยทางกายภาพและ

ป๎จจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   ป๎จจัยทางกายภาพและป๎จจัยทางสังคม 
     ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง 
     ประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย             
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 3. สืบค้น อภิปรายประเด็นป๎ญหาจาก 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   ประเด็นป๎ญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น

ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ 
     โอเชียเนีย 

 4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 
และการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียท่ียั่งยืน 

   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนียท่ียั่งยืน 

ม.2 1. ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป 
ทวีปแอฟริกา 

   ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมเช่น พื้นท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ 
แหล่งประมงการกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 
 

2. วิเคราะห์ป๎จจัยทางกายภาพและ
ป๎จจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 

   ป๎จจัยทางกายภาพและป๎จจัยทางสังคม 
     ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง 
     ประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา 

 
3. สืบค้น อภิปรายประเด็นป๎ญหาจาก 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

   ประเด็นป๎ญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น

ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 
และการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาท่ียั่งยืน 

   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ท่ียั่งยืน 

ม.3 1. ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

  ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมเช่น พื้นท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ 
แหล่งประมงการกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

2. วิเคราะห์ป๎จจัยทางกายภาพและ
ป๎จจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

   ป๎จจัยทางกายภาพและป๎จจัยทางสังคม 
     ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง 
     ประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นป๎ญหาจาก 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

   ประเด็นป๎ญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น

ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
 
 
 

4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 
และการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ท่ียั่งยืน 

   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ท่ียั่งยืน 

 5. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมี
ผลต่อการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

 เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 
  ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการ 
    จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-6 1.วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของ
มนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนิน
ชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกและเห็น
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ 
การด ารงชีวิตของมนุษย์ 

  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับวิถีการด าเนินชีวิตภายใต้กระแส 

     โลกาภิวัตน์  ได้แก่ 
     - ประชากรและการต้ังถิ่นฐาน (การกระจาย 
       และการเปล่ียนแปลงประชากร ชุมชนเมือง 
      และชนบท และการกลายเป็นเมือง 
     - การกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
       (เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
       การบริการ และการท่องเท่ียว) 

2.  วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

   สถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

     ได้แก่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม 
     ความหลากหลายทางชีวภาพ และภัยพิบัติ 
  สาเหตุ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
     ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
  การจัดการภัยพิบัติ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. ระบุมาตรการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหากฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง และ
การประสาน ความร่วมมือท้ังในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

  มาตรการปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ตามแนวทาง
การพัฒนาท่ียั่งยืน ความมั่นคงของมนุษย์ 
และการบริโภคอย่างรับผิดชอบ 

  กฎหมายและนโยบายด้าน  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

  บทบาทขององค์การ และการประสาน 
     ความร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 
4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     และส่ิงแวดล้อม 
  การมีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหา และ 
     การด าเนินชีวิตตามแนวทางการจัดการ 
     ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
     ท่ียั่งยืน 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

320 (8นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 ช่ัวโมง 

(22 นก.) 
880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

1,640 ช่ัวโมง 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 180 
2. กิจกรรมนักเรียน  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

40 40 40 - 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 120 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 60 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

  

หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 ( 2นก.) 
รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 8 กลุ่มสาระฯ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

520(14นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

2,920(73 นก.)(ห้องเรียนพิเศษ) 
2,400(62 นก.)(วิทย-์คณิต)  
1,880(47 นก.) (ภาษ-สังคม) 

280(7 นก.) 200 (5 นก) 200 (5 นก) 
1,960(49นก.)(การงาน-เทคโน) 

1,960(49นก.) (สหศิลป์) 
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS 1)  
( Research and 
Knowledge Formation )   

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS 2) ( Communication  
and Presentation ) 

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การน าองค์ความรู้ไปใช้
บริการสังคม (IS 3) 

- - 20 20 

กิจกรรมโฮมรูม 40 40 40 120 
กิจกรรมรวมระดับ 40 40 40 - 
กิจกรรมสวดมนต์ 40 40 40 - 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม - - 60 80 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

รวมเวลาเรียน รายวิชา/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

3,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
2,780 (วิทย-์คณิต)  
2,260 (ภาษ-สังคม) 

440 440 440 
2,340 (การงาน-เทคโน) 

2,340 (สหศิลป์) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

5,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
4,780 (วิทย์-คณิต)  
4,260 (ภาษ-สังคม) 

1,440 1,440 1,440 
4,340 (การงาน-เทคโน) 

4,340 (สหศิลป์) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                         
 ส21101  ภมูิศาสตร์ 1    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส21102  สังคมศึกษา 1           40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ส21103  ประวัติศาสตร์ไทย 1            20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
ส21104  ประวัติศาสตร์สุโขทัย                       20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส21105  พระพุทธศาสนา 1   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส21106  พระพุทธศาสนา 2   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส22101  ภมูิศาสตร์ 2    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ส22102  สังคมศึกษา 2           40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22103  ประวัติศาสตร์ไทย 2               20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22104  ประวัติศาสตร์อยุธยา                        20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22105  พระพุทธศาสนา 3   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22106  พระพุทธศาสนา 4   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3    
ส23101  ภมูิศาสตร์ 3    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ส23102  สังคมศึกษา 3           40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23103  ประวัติศาสตร์ไทย 3                        20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23104  ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์  20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23105  พระพุทธศาสนา 5   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23106  พระพุทธศาสนา 6   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ส21201  ท้องถิ่นของเรา 1   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส21202  ท้องถิ่นของเรา 2   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ส21231  หน้าท่ีพลเมือง 1   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส21232  หน้าท่ีพลเมือง 2   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส22203  ท้องถิ่นของเรา 3   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22204  ท้องถิ่นของเรา 4   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์        

    ส22233  หน้าท่ีพลเมือง 3   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส22234  หน้าท่ีพลเมือง 4   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   I20201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1  40  ช่ัวโมง    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS             40 ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส23205  ท้องถิ่นของเรา 5   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23206  ท้องถิ่นของเรา 6   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ส23235  หน้าท่ีพลเมือง 5   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส23236  หน้าท่ีพลเมือง 6   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) 
รายวิชาพื้นฐาน 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ส31101  ภูมิศาสตร์    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส31102  เศรษฐศาสตร์        40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ส32101  หน้าท่ีพลเมือง   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส32102  พระพุทธศาสนา   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ส32103  ประวัติศาสตร์ไทย   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส32104  ประวัติศาสตร์สากล   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ส33101  สังคมศึกษา 1    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส33102  สังคมศึกษา 2    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   
รายวิชาเพิ่มเติม 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ส30221  อาเซียนศึกษา    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30231  หน้าท่ีพลเมือง 1    20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30232  หน้าท่ีพลเมือง 2    20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30241  เศรษฐศาสตร์ครอบครัว   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30261  ท้องถิ่นของเรา    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

           ส30262  ประวัติศาสตร์เอเชีย   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ส30201  ศาสนาสากล                                  40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30222  โลกศึกษา                   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30233  หน้าท่ีพลเมือง 3    20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30234  หน้าท่ีพลเมือง 4    20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30243  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30282  ประชากรกับส่ิงแวดล้อม   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1  40  ช่ัวโมง    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2            40  ช่ัวโมง         2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ส30202  พระพุทธศาสนา                               40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30223  กฎหมายควรรู้    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30263  เหตุการณ์ป๎จจุบัน                          40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30281  การอ่านแผนท่ี                         40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิาพื้นฐาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21101 ภูมิศาสตร์  1 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้นลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย พิกัดทางภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลา การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลกสาเหตุ
การเกิดภัยพิบัติและ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ และความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ท่ีมี
ผลต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ การบันทึก          
การอภิปราย การสังเกต การคิดแบบองค์รวม การแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะด้าน
การส่ือสารและการรู้เท่าทันส่ือ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการส่ือสาร การตัดสินใจ มีจิตส านึกสาธารณะ
ต่อส่ิงแวดล้อม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน        
การท างาน รักท้องถิ่นตนเอง และความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
  
          รหัสตัวชี้วัด  

   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  

               
        รวม  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21101 ภูมิศาสตร์  1      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                 เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
พิกัดทางภูมิศาสตร์และ
การเปรียบเทียบเวลา
โลก 

ส 5.1   ม.1/2 
 

-  พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ
ลองจิจูด) 
- เส้นแบ่งเวลา 
- การเปรียบเทียบวัน เวลาของ
โลก 
 

2 
 
1 
2 

4 
 
2 
4 

2 ทวีปเอเชีย 

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

-ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปเอเชีย 

- การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากร ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในทวีปเอเชีย 

- ภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมในทวีป
เอเชีย 

 

5 
 
9 
 
 
 
 

5 
 

10 
 
 
 
 

สอบกลางภาค 1 20 

3 
ทวีปออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย 

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

-ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
- การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากร ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย 
 
 

5 
 
9 
 
 
 
 

5 
 

10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 

การจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
ท่ียั่งยืน 

ส 5.2   ม.1/4 
 

- การจัดการภัยพิบัติและ 
การจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย    
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ท่ียั่งยืน 

5 10 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทื้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21102 สังคมศึกษา  1 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีเป็นป๎จจัยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีหรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน การ
เคารพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับป๎จจุบัน บทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยการปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในป๎จจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

ศึกษาความหมายความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยม พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งมีผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ ความเป็นมาหลักการความส าคัญของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท และธนาคารกลาง การพึ่งพา
อาศัยกันและกันแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ อิทธิพลต่อการก าหนด อุปสงค์ และอุปทาน กฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางป๎ญญา 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ การส ารวจสืบค้น การบันทึก 
การอภิปราย การสอนค่านิยมการสร้างความตระหนัก การแก้ป๎ญหา การสร้างเจตคติ การเรียน ความรู้ความ
เข้าใจ กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางป๎ญญา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการส่ือสารการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยี
สืบค้น มีจิตส านึกสาธารณะต่อส่ิงแวดล้อม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักท้องถิ่นตนเอง และความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 

ส 2.1   ม.1/1  ม.1/2   
ส 2.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
ส 3.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
ส 3.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
 

รวม  13 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21102 สังคมศึกษา 1    
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                  เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย 

ส 2.1   ม.1/1       
          ม.1/2  
 

-  พลเมืองดี 
-  พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
-  วิถีพลเมืองดี 

3 
3 
2 

3 
3 
4 

2 กฎหมายใกล้ตัว ส 2.2   ม.1/1   
          ม.1/2  
          ม.1/3   

-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย 
-  รัฐธรรมนูญกับสังคมไทย 
-  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

3 
 
3 
5 
 

5 
 
4 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ส 3.1   ม.1/1       

          ม.1/2   
ส 3.2   ม.1/5 
 

-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  
เศรษฐศาสตร์ 
-  ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 

5 
 
5 

5 
 
5 

4 การผลิต การบริโภค 
และการแลกเปล่ียน 

ส 3.1   ม.1/3       
ส 3.2   ม.1/1   
          ม.1/2     
          ม.1/3   
          ม.1/4   
          ม.1/5 

-  การผลิตและบริโภค 
-  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
- การออมและการลงทุน 
-  การแลกเปล่ียน 
 

2 
2 
2 
3 

4 
4 
4 
4 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาความส าคัญของเวลาและช่วงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความส าคัญ
ของอดีตท่ีมีต่อป๎จจุบันและอนาคต การเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความส าคัญของอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยในสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในป๎จจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างเจตคติ การสร้างความตระหนัก การ
ปฏิบัติ กระบวนการทางป๎ญญา และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และตัดสินใจ 
แก้ป๎ญหาได้ ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู้  ภูมิใจในท้องถิ่นและรักความ
เป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
ส 4.3   ม.1/1   
 

รวม   4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                  เวลา  20  ชั่วโมง 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เวลาและการแบ่ง 
ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.1/1 
 ม.1/2 

-  ความส าคัญของเวลา
และช่วงเวลา 
-  การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
-  ตัวอย่างการใช้เวลา 
ช่วงเวลา ยุคสมัยและ
ศักราชในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
-  ท่ีมาของศักราช 
-  การเปรียบเทียบ 
ศักราชแบบต่างๆ 

1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 

3 
 
3 
 
3 
 
 
 
3 
5 

2 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.1/3 -  ความหมายและ
ความส าคัญของ 
ประวัติศาสตร์ 
-  วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
-  หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 
-  เหตุการณ์ส าคัญใน
สมัยสุโขทัย 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

3 
 
 
3 
 
3 
 
6 
 
 

กลางภาค 1 20 

3 สมัยก่อนสุโขทัย 
ในดินแดนไทย 

ส 4.3 ม.1/1 - เรื่องราวสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทย 
 
 
 
 

2 
 

3 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

   -  พัฒนาการของชุมชน
โบราณในภาคต่างๆ ของ
ไทย 
-  การสร้างสรรค์ 
ภูมิป๎ญญาของมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดน
ประเทศไทย 
-  พัฒนาการจากชุมชน
มาสู่รัฐโบราณ 
-  รัฐโบราณและรัฐไทย
ในดินแดนไทย 
-  การสร้างสรรค์ภูมิ
ป๎ญญาของอาณาจักร
โบราณก่อนสมัยสุโขทัย 

2 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 

ปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21104  ประวัติศาสตร์สุโขทัย   
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ อิทธิพลของ
วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทยในสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในป๎จจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างเจตคติ การสร้างความตระหนัก        
การปฏิบัติ กระบวนการทางป๎ญญา และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และตัดสินใจ 
แก้ป๎ญหาได้ ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู้ ภูมิใจในท้องถิ่นและรักความ
เป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.2   ม.1/2   
ส 4.3   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
 

รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร์สุโขทัย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1          เวลา  20  ชั่วโมง
      
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 พัฒนาการของ 
อาณาจักรสุโขทัย 

ส 4.3 ม.1/2 
 ม.1/3 

-  การสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย 
-  พัฒนาการทางด้าน
การเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัย 
- พัฒนาการทางด้าน
เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
- พัฒนาการทางด้าน
สังคมและศิลปวัฒนธรรม
สมัยสุโขทัย 
- พัฒนาการทางด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมัยสุโขทัย 
- การสร้างสรรค์ภูมิ
ป๎ญญาในสมัยสุโขทัย 
 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

3 
 
3 
 
 
3 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 

 
2 พัฒนาการของ 

ภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ส 4.2 ม.1/1 - ท่ีต้ังและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ 
- พัฒนาการในสมัย
โบราณของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
- พัฒนาการในสมัยใหม่
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
1 
 

 

5 
 
3 
 
 
3 

กลางภาค 1 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 แหล่งอารยธรรม 
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ส 4.2 ม.1/2 - แหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
- แหล่งมรดกโลกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (1) 
- แหล่งมรดกโลกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (2) 
- อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณในดินแดนไทย 

1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 

6 
 
 
3 
 
6 
 
3 

ปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21105 พระพุทธศาสนา 1                                                                  
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
การศึกษาเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือศาสดาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย เห็นความส าคัญของ 

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและ
ครอบครัว ศึกษาพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกริยาบท หรือประวัติศาสตร์ท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า         
และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด ศึกษาพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ป๎ญหาของตนเองและครอบครัว ตลอดจนการ
พัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และ
วิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออกหรือพัฒนาการจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญป๎ญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
               โดยใช้กระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                         
               เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 
 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21105  พระพุทธศาสนา 1 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                     เวลา 20 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การสังคายนา ส 1.1   ม.1/1 
          ม.1/2 

-  การสังคายนา 
-  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศไทย 

2 
2 

5 
5 

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

-  พุทธประวัติ 
-  ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่าง 

2 
3 

5 
10 

สอบกลางภาค 1 20 
3 หลักธรรม ส 1.1   ม.1/5  

          ม.1/6 
-  อริยสัจ 4 
-  พุทธศาสนสุภาษิต 
-  โยนิโสมนสิการ 

3 
3 
1 

5 
10 
5 

4 การบริหารจิต ส 1.1   ม.1/7  
          ม.1/8 

-  บริหารจิตและเจริญป๎ญญา
ด้วยอานาปานสติ    

2 5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21106 พระพุทธศาสนา 2                                                                
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
          ศึกษาเหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์และ
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ ศึกษาจริยาวัตร
ของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้
ถูกต้องตลอดจนศึกษาประวัติความส าคัญและปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 
           โดยใช้กระบวนการ ศึกษา วิเคราะห์ สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
           เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตของตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม 
 
รหัสตัวชี้วัด                   

 ส 1.1    ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 
   ส 1.2    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
 
รวม   8  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

78 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21106 พระพุทธศาสนา 2  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      เวลา 20 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม 

ส 1.1   ม.1/9       
        ม.1/10 
        ม.1/11 

- หลักความเช่ือและค าสอน 
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
-  การปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์
ต่างๆ 
- บุคคลตัวอย่าง 

2 
 
2 
 
1 

5 
 
5 
 
5 

2 มารยาทชาวพุทธ ส 1.2   ม.1/1   
          ม.1/2 
          ม.1/3 

-  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 

-   วิถีชีวิตของพระภิกษ ุ
-  การแสดงความเคารพ   

2 
 
1 
1 

3 
 
3 
4 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ศาสนพิธี ส 1.2   ม.1/4   -  การจัดโต๊ะหมู่บูชา 

-  ค าอาราธนาต่างๆ   
2 
2 

5 
10 

4 วันส าคัญทางศาสนา             ส 1.2   ม.1/5   -  ประวัติและความส าคัญของ
วันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ 
- ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน 
การปฏิบัติตนในวันส าคัญ 

2 
 
 
3 

5 
 
 
5 

 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22101 ภูมิศาสตร์ 2   
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เช่น 
แผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้น การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศ และ 
สัญลักษณ์ในแผนท่ี ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  
 โดยกระบวนการต้ังค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการเชิงเหตุผล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะด้านการส่ือสารและการรู้เท่าทันส่ือ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาส่ิงแวดล้อมในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิตในทวีปยุโรป แอฟริกา  
               
รหัสตัวชี้วัด    

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

รวม   7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22101 ภูมิศาสตร์ 2        
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                          เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1   ม.2/2        -  มาตราส่วน ทิศ แผนท่ี 8 10 
2 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ส 5.1   ม.2/1   

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

-ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปยุโรป 

- การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากร ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในทวีปยุโรป 

5 
 
6 

5 
 

10 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา ส 5.1   ม.2/1   

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

-ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปแอฟริกา 

- การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากร ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในทวีปแอฟริกา 

5 
 
 
6 
 
 

5 
 
 

10 

4 การจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
ท่ียั่งยืน 

ส 5.2   ม.1/4 
 

- การจัดการภัยพิบัติและ 
การจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย    
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ท่ียั่งยืน 

 
8 

 
10 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22102 สังคมศึกษา 2    
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ กฎหมายบัตร
ประชาชน กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  กฎหมายแรงงาน สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี ในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม  

ศึกษาความหมายความส าคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการป๎จจัย
การลงทุนและการออม  ความหมาย ความส าคัญ และหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ การ
น าเทคโนโลยีมาใช้ท่ีมีผลต่อการผลิตสินค้าหลักการและเปูาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ
แบบต่าง ๆ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิจารณญาณ การสืบค้นข้อมูลทักษะกระบวนการแก้ป๎ญหา เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดและการประเมินผลใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายให้สอดคล้องเหมาะสม
กับ กระบวนการเรียนรู้ โดยประเมินผลจากสภาพจริง และการด าเนินการต่อเนื่องควบคู่ผสมผสานไปกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีในระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมป๎จจุบัน มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข ความเข้าใจ ระบบ
และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถด ารงชีวิตตามหลักการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเช่ือมโยงความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

รหัสตัวชี้วัด       
ส 2.1     ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4   
ส 2.2    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  
ส 3.1     ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3  
ส 3.2     ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
 

รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22102 สังคมศึกษา 2    
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 กฎหมายท่ีควรรู้ ส 2.1   ม.2/2 
          ม.2/3 
          ม.2/4 

-  กฎหมายท่ีควรรู้ 
-  สิทธิมนุษยชน 
-  สถานภาพ บทบาท  
   สิทธิ เสรีภาพ 

2 
2 
2 

5 
2 
3 

2 วิถีไทย ส 2.2  ม.2/1   
         ม.2/2    
         ม.2/3  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 

-  สถาบันและการจัดระเบียบ
 ทางสังคม 

-   ประเพณี วัฒนธรรมของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน 

-  ภูมิป๎ญญาไทย 
-  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นใน
 ภูมิภาคต่างๆ ของไทย 

3 
 
3 
 
3 
3 

4 
 
4 
 
3 
3 

สอบกลางภาค 1 20 
3 การเงิน สถาบันการเงิน  

และการคลัง 
ส 3.2   ม.2/2  
          ม.2/3      
          ม.2/4 

- การเงิน 
-  สถาบันการเงิน 
-  การคลังเบ้ืองต้น 
 

3 
3 
4 

3 
3 
4 

4 การคุ้มครองผู้บริโภค
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส 3.1   ม.2/1    
          ม.2/2      
          ม.2/3 

-  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 
-  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

4 
5 

6 
10 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เห็นความส าคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาณาจักรอยุธยา
และระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างเจตคติ การสร้างความตระหนัก การ
ปฏิบัติ กระบวนการทางป๎ญญา และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และตัดสินใจ 
แก้ป๎ญหาได้ ใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู้ ภูมิใจในท้องถิ่นและรักความ
เป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
ส 4.3    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 

 
รวม  14  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 2                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                                     เวลา  20  ชั่วโมง  
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความส าคัญของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.2/1 
ม.2/2 

            ม.2/3 

- วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์, 
หลักฐานทางระวัติ
ศาสตร์ 
- การประเมินคุณค่าของ
หลักฐาน,การตีความ
หลักฐาน 
- การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 

5 
 
 

 
5 
 
 
5 

2 พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา 

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

- การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยาและป๎จจัยท่ีมีผล
ต่อความเจริญรุ่งเรือง 
- พัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง 
- พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
- พัฒนาการด้านความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- การเส่ือมอ านาจของ
อาณาจักรอยุธยา 
- ภูมิป๎ญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
4 
 
4 

สอบกลางภาค 1 20 
3 พัฒนาการของ

อาณาจักรธนบุรี 
ส 4.3 ม.2/1 

            ม.2/3 
-ป๎จจัยท่ีมีผลต่อ 
ความเจริญรุ่งเรือง 
 
 

1 
 

3 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 พัฒนาการของ
อาณาจักรธนบุรี (ต่อ) 

ส 4.3  ม.2/1 
            ม.2/3 

- พัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง 
- พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
- พัฒนาการด้านความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- การเส่ือมอ านาจของ
อาณาจักรธนบุรี 
- ภูมิป๎ญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยธนบุร ี

2 
 

2 
 
1 
 
1 
 
2 
 

3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
2 

ปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22104 ประวัติศาสตร์อยุธยา 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาวิเคราะห์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและต่างชาติ ท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย ระบบภูมิป๎ญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิป๎ญญา
ดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา ศึกษาท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาค
เอเชียในป๎จจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดพิจารณา สร้างความตระหนัก กระบวนการล าดับ
เรื่องเป็นเส้นตรง (Story Line) กระบวนการกลุ่ม บูรณาการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาชาติไทย และเกิดความตระหนัก มีความรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวช้ีวัด และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ช่วงช้ัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.2    ม.2/1  ม.2/2   
ส 4.3    ม.2/3   
 

รวม  3  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22104 ประวัติศาสตร์อยุธยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                                   เวลา  20  ชั่วโมง 
  
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญใน
การสร้างสรรค์ชาติ
ไทย 

ส 4.3  ม.2/3 -  สมเด็จพระรามาธิบดี 
ท่ี 1 (อู่ทอง) และสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ 
-  สมเด็จพระสุริโยทัย
และสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 
-  สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช และสมเด็จพระ
เพทราชา 
-  ออกญาโกษาธิบดี 
(ปาน) ลาลูแบร์ และเยเร
เมียส ฟาน ฟลีต 
-  สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช สมเด็จ
เจ้าพระยา 
มหากษัตริย์ศึก(ทองด้วง)  
และเจ้าพระยาสุรสีห์  
(บุญมา) 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 

2 ท่ีต้ังและสภาพ
ภูมิศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการของทวีป
เอเชีย 

ส 4.2 ม.2/1 
 

- ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก 
- ภูมิภาคเอเชียใต้ 
- ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ 
- ภูมิภาคเอเชียกลาง 
 

1 
 
1 
1 
 
1 

4 
 
3 
4 
 
4 

สอบกลางภาค 1 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 แหล่งอารยธรรมใน
ทวีปเอเชีย 

ส 4.2 ม.2/2 
 

- ท่ีต้ังและความส าคัญ
ของอารยธรรมจีน 
- ท่ีต้ังและความส าคัญ
ของอารยธรรมอินเดีย 
- ท่ีต้ังและความส าคัญ 
ของอารยธรรมเมโสโปเต
เมีย 
- ท่ีต้ังและความส าคัญ
ของอารยธรรมอิสลาม 
-  อิทธิพลของอารย-
ธรรมโบราณท่ีมีต่อทวีป
เอเชียในป๎จจุบัน 
- แหล่งมรดกโลกในทวีป
เอเชีย 
 

1 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 

2 
 
2 
 
2 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 

 

ปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22105 พระพุทธศาสนา 3 
  รายวิชาพื้นฐาน                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    เวลา 20  ชั่วโมง 

 
            ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการนับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของ
ชาติ ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบสังคม สรุป  วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ เรื่องการผจญมาร การตรัสรู้ การส่ังสอน พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นาง
ขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร ชาดก มัตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก ศาสนิกชน ตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาลิ
ไท สมเด็จสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและ สาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือ คัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ คุณธรรม และข้อธรรมส าคัญ เรื่องพระรัตนตรัย อริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต          
          โดยการศึกษาตามกระบวนการวิเคราะห์สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ  

เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย รักการเรี ยนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และ
สังคมโดยส่วนรวม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1   ม. 2/1  ม. 2/2   ม. 2/3  ม. 2/4  ม. 2/5  ม. 2/6  ม. 2/8 
 
รวม  8  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

90 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22105 พระพุทธศาสนา 3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                     เวลา 20 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและความ 
ส าคัญของพระพุทธ 
ศาสนา 

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

-  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
-  ความส าคัญของพระพุทธ 
ศาสนาต่อสังคมไทย 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนา 
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

1 
1 
 
1 

5 
5 
 
5 

2 พุทธประวัติ 
พระสาวกและชาดก 

ส 1.1  ม. 2/5  
         ม. 2/6      

-  พุทธประวัติ 
-  พระสารีบุตร 
-  พระโมคคัลลานะ 
-  นางขุชชุตตรา 
-  พระเจ้าพิมพิสาร 
-  มิตตวินทุกชาดก 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

3 
2 
2 
2 
2 
4 
 

สอบกลางภาค 1 20 
3 พระไตรปิฎกและ 

หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1  ม. 2/7  
         ม. 2/8      

-  โครงสร้าง และสาระสังเขป
ของพระวนิัยปิฎก   
พระสุตตันตปิฎก             
และพระอภิธรรมปิฎก 
-  พระรัตนตรัย 
-  อริยสัจ 4  
-  พุทธศาสนสุภาษิต 

3 
 
 
 
2 
2 
2 

5 
 
 
 
5 
5 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22106 พระพุทธศาสนา 4                                                 
  

รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
             ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบาย ปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ หรือ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์ แปล 
และแผ่เมตตา บริหารจิตเจริญป๎ญญา ปฏิบัติตนตามหลักธรรม เพื่อการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทิศ 6 มารยาทชาวพุทธ การท าบุญตักบาตร ศาสนพิธี 
การปฏิบัติตน วันส าคัญทางศาสนา และการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ 
              โดยการใช้กระบวนการ ศึกษา วิเคราะห์ สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การสอน
ค่านิยม การสร้างความตระหนัก การแก้ป๎ญหา การสร้างเจตคติการเรียนความรู้ 
              เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย รักการเรียนรู้พุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตของตนเอง และสังคมโดย
ส่วนรวม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1    ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11 
ส 1.2    ม.2/1  ม.2/2    ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 

 
รวม  8  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22106 พระพุทธศาสนา 4 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                           เวลา 20 ชั่วโมง     

 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การบริหารจิต 
และการเจริญป๎ญญา 

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

-  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบ โยนิโสมนสิการ 
-  ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ป๎ญญาตามหลักสติป๎ฎฐาน 
เน้นอานาปานสติ 

2 
 
2 

5 
 
5 

 

2 หน้าท่ีชาวพุทธ 
และมารยาท 
ชาวพุทธ 

ส 1.2   ม.2/1 
         ม.2/2 

-  ทิศ 6 
-  การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
-  มารยาทของผู้เป็นแขก 
-  ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธีปฏิบัติ 
ต่อพระภิกษุ  

-  การแต่งกายไปงานมงคล 
 งานอวมงคล 

1 
1 
1 
1 
 
1 
 

3 
3 
3 
3 
 
3 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ศาสนพิธีและวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา 
ส 1.2   ม.2/3 
          ม.2/4 
          ม.2/5 

-  การท าบุญตักบาตร 
-  การถวายภัตตาหาร ส่ิงของท่ี
ควร ถวายและส่ิงของต้องห้าม
ส าหรับพระภิกษุ 
-  การถวายสังฆทาน  
-  การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
-  การจัดเครื่องไทยธรรม               
-  การกรวดน้ า 
-  การทอดกฐิน การทอดผ้าปุา 

1 
2 
 
 
1 
1 
1 
1 
2 

3 
5 
 
 
3 
3 
3 
3 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23101 ภูมิศาสตร์ 3    
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเช่น พื้นท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ แหล่งประมง 
การกระจายของภาษาและศาสนา ป๎จจัยทางกายภาพและป๎จจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น แนวทางการจัดการภัย
พิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของโลก 
 โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ คิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ป๎ญหา การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวมและการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝุเรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมี
จิตส านึก ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
รหัสตัวชี้วัด   

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.3/5 
 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23101 ภูมิศาสตร์ 3    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
และสืบค้นข้อมูล 

ส 5.1   ม.3/1    
 

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ
สืบค้นข้อมูล 
 

7 5 

2 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 

-ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขต 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
ทางประชากร ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ 

- สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบ 

 

4 
 
 
 
4 
 
 
4 

5 
 
 
 
5 
 
 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 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 

-ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขต 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
ทางประชากร ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 

- ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ 

- สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบ 

 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
5 



 
  

  

95 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ร่วมมือระหว่างประเทศ 
การจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2   ม.3/5    
 

- การจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
 

 
7 

 
10 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23102 สังคมศึกษา 3                                                                       
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
ศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์ลักษณะความผิดตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา หลักสิทธิมนุษยชน 

ศึกษาวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมสากลเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรู้จักวิเคราะห์เลือกรับ
วัฒนธรรมท่ีดีงาม ศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหาความขัดแย้งในประเทศและแนวทางแก้ไขตลอดจนแนวคิดในการ
ด ารงชีวิต ในสังคมอย่างมีความสุข ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยในป๎จจุบัน ศึกษา
รัฐธรรมนูญการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ วิเคราะห์ป๎ญหาอุปสรรคการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยและแนวทางแก้ไข 

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของกลไกราคา การตลาด อุปสงค์ -อุปทาน การประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็ก ระบบสหกรณ์ ระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาเหตุและวิธีกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ ท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
ประเทศชาติ และ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสืบเสาะหาความรู้ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูลและ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจป๎ญหา เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้เข้าใจในกฎหมาย
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเตลอดจนแนวคิดในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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 

  
รวม  18  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23102 สังคมศึกษา 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง     

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินชีวิต 

ส 2.1  ม.3/1   
         ม.3/2   

-  กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและ
ประเทศชาติ 
-  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
-  กฎหมายอาญา 
 

2 
 
2 
2 

3 
 
3 
4 

2 การเมืองการปกครอง ส 2.2  ม.3/1 
         ม.3/2    
         ม.3/3   
         ม.3/4        

-  รูปแบบการเมืองการปกครอง 
-  ระบอบการปกครองของไทย 
-  รัฐธรรมนูญ 
-  พัฒนาประชาธิปไตย 
 

2 
2 
2 
1 

4 
2 
2 
2 

3 ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

ส 2.1  ม.3/3   
         ม.3/4 
         ม.3/5 
   

-  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล 

-  ป๎ญหาความขัดแย้ง 
-  สังคมโลก 
 

2 
 
2 
2 

2 
 
1 
2 

สอบกลางภาค 1 20 
4 เศรษฐกิจของไทย ส 3.1   ม.3/1   

          ม.3/2    
          ม.3/3   

-  กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
-  ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  ระบบสหกรณ์ 
 

2 
2 
 
1 

5 
3 
 
2 

5 บทบาทและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

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

-  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
-  นโยบายรัฐบาล 
-  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  
   ระหว่างประเทศ 
-  ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 
 

2 
1 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

6 การค้าระหว่างประเทศ ส 3.2   ม.3/5   
          ม.3/6    
 

-  การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 
-  ป๎ญหาการว่างงาน 

3 
 
3 

 

3 
 
2 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ด้าน
การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศป๎จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติ
ไทย ความเจริญรุ่งเรือง การสร้างสรรค์ภูมิป๎ญญา วัฒนธรรมไทย ตลอดจน ผลงานและแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานของบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนในการสร้างและพัฒนาชาติไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึก
ข้อมูล อีกท้ังใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของบรรพบุรุษไทยในความเสียสละ ตลอดจนสร้างสรรค์
ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น สร้างความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ ให้กับชาติไทย ก่อให้เกิดความภูมิ ใจและเกิด
ความรักความหวงแหนในความเป็นไทย มีวินัย และ มีจิตสาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น า
ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

 ส 4.1   ม.3/1  ม.3/2   
 ส 4.3   ม.3/1  ม.3/2   

 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23103  ประวัติศาสตร์ไทย 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3             เวลา  20  ชั่วโมง 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน

การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ 

ส 4.1ม.3/1 
 ม.3/2 
 

-  วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ (1) 
- วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ (2) 
 

1 
 
 
1 

5 
 
 
5 

2 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ส 4.3 ม.3/1 
        ม.3/2 

-  การสถาปนาราชธานี 
และป๎จจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง 
-  การบริหารราชการแผ่นดิน 
-  พัฒนาการด้านการเมือง        
การปกครอง 
-  พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ      
และด้านสังคม 
-  พัฒนาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
-  ตัวอย่างเหตุการณ์ส าคัญท่ีมี
ผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
-  บทบาทของพระมหากษัตริย์
ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของชาติ 
 
 

1 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 

3 
 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
 
3 
 
 

กลางภาค 1 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ปรับปรุงและปฏิรูป
ประเทศ 
 

ส 4.3 ม.3/1 
 ม.3/2 

- ป๎จจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรือง 
- พัฒนาการด้านการเมือง 
การปกครอง 
- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
- พัฒนาการด้านความ 
สัมพันธ์ ระหว่างประเทศ 
- การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง 
- สนธิสัญญาเบาว์ริงกับการ
ปฏิรูปประเทศ 
- การปฏิรูปประเทศสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม-
เกล้าเจ้าอยู่หัวและการเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งท่ี 1 
- บทบาทของพระมหา- 
กษัตริย์ไทยสมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูประเทศ (1) 
-บทบาทของพระมหากษัตริย์ 
ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูป
ประเทศ (2) 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
2 

ปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23104  ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความหมาย การล าดับเรื่องราว เหตุการณ์ ความส าคัญของเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงการนับและการเทียบศักราช ตามระบบต่าง ๆ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
และสากล อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการความเป็นมาของมนุษยชาติ จาก
อดีตจนถึงป๎จจุบัน ท้ังในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลกได้โดยสังเขป และผลกระทบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าไปสู่ความร่วมมือ ความขัดแย้งและความ
พยายามในการขจัดป๎ญหาความขัดแย้งในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึก
ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคมส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นในการเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าความรู้ท่ีได้
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส  4.2   ม.3/1  ม.3/2     
ส  4.3   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 

 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23104 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                                            เวลา  20  ชั่วโมง 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน

การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 
สมัยประชาธิปไตย 

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

-  พัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครอง 
-  เหตุการณ์ทางการเมืองท่ี
ส่งผลต่อความมั่นคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองและ
พัฒนาการด้านการเมือง          
การปกครอง 
-  พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
-  พัฒนาการด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และบทบาทของไทยสมัย
ประชาธิปไตยต่อสังคมโลก 
-  บทบาทของพระมหากษัตริย์
ไทยสมัยประชาธิปไตย 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

3 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
3 

2 การสร้างสรรค์ภูมิป๎ญญา
และวัฒนธรรมไทย        
สมัยรัตนโกสินทร์ 

ส 4.3 ม.3/3 -  การสร้างสรรค์ ภูมิป๎ญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
-  การสืบค้น ภูมิป๎ญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร ์

2 
 
 
2 
 
 
 
 

5 
 
 
5 

กลางภาค 1 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 ภูมิภาคของโลกกับ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

ส 4.2 ม.3/1 -  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของทวีปยุโรป 
-  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของทวีปอเมริกาเหนือ 
-  ทางประวัติศาสตร์ของทวีป
อเมริกาใต้ 
-  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของทวีปแอฟริกา 
-  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

2 
 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 

4 ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือของโลกใน          
คริสต์ศตวรรษที่ 20  
ถึงป๎จจุบัน 
 

ส 4.2 ม.3/2 -  สงครามโลกครั้งท่ี 1  
และสงครามโลกครั้งท่ี 2 
-  สาเหตุการเกิด สงครามเย็น 
ผลกระทบของ สงครามเย็น 
-  องค์การความ ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ บทบาทส าคัญของ
องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

1 
 
1 
 
1 
 
 

3 
 
3 
 
4 

ปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23105 พระพุทธศาสนา 5     
 รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 20  ชั่วโมง                                                           

 
             อธิบาย วิเคราะห์และอภิปราย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมกับปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง การประพฤติตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก สังฆคุณ 
และข้อธรรมส าคัญ อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม เพื่อด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และพัฒนาจิต 
พัฒนาตน ด้วยการสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต เจริญป๎ญญา เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
และยอมรับการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น 
            โดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการจัดการ  กระบวนการสืบค้น  
กระบวนการพฒันาค่านิยม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม  
           เพื่อเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่
โลก รู้จักเหตุผล  มีคุณธรรม  ละเว้นความช่ัว เห็นคุณค่า ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิเคราะห์
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                   
 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
 
              ส 1.1    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10 
   
รวม    10  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23105 พระพุทธศาสนา 5 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                              เวลา 20 ชั่วโมง     

 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พระพุทธ ส 1.1   ม.3/1   
          ม.3/2    
          ม.3/3   
          ม.3/4 
          ม.3/5     

-  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 
-  สัมมนาพระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  พระพุทธรูปปางต่างๆ 
- พระอัญญาโกณฑัญญะ 
-  พระมหาปชาบดีเถรี 
-  พระเขมาเถรี 
-  พระเจ้าปเสนทิโกศล 
-  นันทิวิสาลชาดก 
-  สุวัณณหังสชาดก 

1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
 

3 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

สอบกลางภาค 1 20 
2 พระธรรม ส 1.1   ม.3/6   

          ม.3/7    
-  พระรัตนตรัย 
-  อริยสัจ 4 
-  พุทธศาสนสุภาษิต 
-  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

1 
1 
1 
1 

5 
5 
3 
2 

3 พระสงฆ ์ ส 1.1  
        ม.3/8   
        ม.3/9    
        ม.3/10   

-  บริหารจิตและเจริญป๎ญญา
ด้วยอานาปานสติ 
-  สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
-  วิถีการด าเนินชีวิตของ 
ศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 

2 
 
1 
2 

5 
 
5 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23106 พระพุทธศาสนา 6                                                            
 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง ปฏิบัติ

ตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธีพิธีกรรมได้ พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ังพระพุทธรูปและ
เครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  
ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ า อธิบายประวัติวันส าคัญทาง
ศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส 

โดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการจัดการ  กระบวนการสืบค้น  
กระบวนการพัฒนาค่านิยม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม 

เพื่อเห็นคุณค่า มีจิตส านึก และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์และ
ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
                
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.2    ม. 3/1  ม. 3/2  ม. 3/3  ม. 3/4  ม. 3/5  ม. 3/6  ม. 3/7 
                 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23106 พระพุทธศาสนา 6 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                           เวลา 20 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หน้าท่ีชาวพุทธ ส 1.2  ม. 3/1   
         ม. 3/2   
         ม. 3/3   

-  หน้าท่ีของพระภิกษุในการ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 
-  ปณิธาน 4 
-  ทิศ 6 
 

2 
 
2 
2 

6 
 
7 
7 

2 ศาสนพิธี ส 1.2  ม. 3/4   -  พิธีท าบุญ งานมงคล งาน
อวมงคล 

-  การนิมนต์พระภิกษ ุ
-  การถวายไทยธรรมและ                  
การกรวดน้ า 

 

1 
 
1 
1 

5 
 
5 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 วันส าคัญทางศาสนา ส 1.2  ม. 3/5   

         ม. 3/6   
         ม. 3/7   

-  วันส าคัญทางศาสนา 
-  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-  แนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

3 
3 
3 

5 
5 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวชิาสาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21201 ท้องถ่ินของเรา 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 
                                                                      จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาเกี่ยวกับท่ีต้ัง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และ

ป๎ญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอ าเภอเมยวดี ศึกษาประวัติความเป็นมา การต้ังถิ่นฐานและพัฒนาทาง
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  ศึกษาประชากรและความสัมพันธ์
ระหว่างประชากรกับส่ิงแวดล้อม การประกอบอาชีพ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม ภาษา 
การละเล่นพื้นบ้าน  ความเช่ือ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน การรักษาโรค ศึกษาเอกลักษณ์
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีส าคัญในท้องถิ่น บุคคลส าคัญและผู้ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับท้องถิ่น 
 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้น  
กระบวนการเปรียบเทียบ  กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการ
ประชาธิปไตย  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
การด ารงชีวิตการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน 
และเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในบุคคลส าคัญ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของอ าเภอเมยวดี 
2. อธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นอ าเภอเมยวดีโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย  
3. บอกโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและอนุรักษ์ได้  
4. อธิบายความหมายและการเปล่ียนแปลงประชากรในท้องถิ่น  
5. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมต่างๆ ในอ าเภอเมยวดี  
6. อธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21201 ท้องถ่ินของเรา 1 
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                   จ านวน  40  ชั่วโมง         

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ 1. อธิบายสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและการ
เปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมของ
อ าเภอเมยวดี 
 
 

-ท่ีต้ัง ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ 
 

8 15 
 

2 ประวัติความเป็นมา
เมยวดี 

2. อธิบายความเป็นมา
ของท้องถิ่นอ าเภอเมยวดี
โดยใช้หลักฐานท่ี
หลากหลาย  
3. บอกโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ส าคัญ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขและ
อนุรักษ์ได้  
 

-  ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นอ าเภอเมยวดี 
- โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ส าคัญ 

7 
 
4 

10 
 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 การอยู่ร่วมกันใน

สังคม 
4. อธิบายความหมาย
และการเปล่ียนแปลง
ประชากรในท้องถิ่น  
5. ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการตั้งถิ่นฐาน
กิจกรรมต่างๆ ในอ าเภอ
เมยวดี  
 
 

-การเปล่ียนแปลงของ
ประชากรในเมยวดี 
- การตั้งถิ่นฐาน 

6 
 
5 
 

10 
 
5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 
 
 
 

ประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 

6. อธิบายถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
 

- ประเพณีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 
 
 

8 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21202 ท้องถ่ินของเรา 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
ศึกษาวิเคราะห์สืบค้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองเก่าสภาพภูมิศาสตร์

ท้องถิ่นและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร เช้ือชาติ  ศาสนา ศิลปหัตถกรรม  ประเพณี
ความเป็นอยู่รวมไปถึงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ บุคคลส าคัญท่ีมีคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น  การแบ่งเขตการ
ปกครองในท้องถิ่น  การประกอบอาชีพ  เศรษฐกิจ  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  การเล่นกีฬาพื้นบ้านของคนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์  กระบวนการแก้ป๎ญหา  กระบวนการวางแผนการสืบค้น  
กระบวนการสร้างความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต 
 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณี  ความเป็นอยู่  ศิลปหัตถกรรม เห็นความส าคัญ
ของบุคคลและโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  มีจิตส านึกถึงคุณค่า  การอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย 
2. อธิบายเกี่ยวกับการแบ่งเขตการปกครองในส่วนท้องถิ่นรวมถึงการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจและ

การส่ือสาร 
3. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปหัตถกรรมรวมถึงประเพณีการละเล่นกีฬาพื้นบ้านและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
4. บอกแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุของท้องถิ่น 
5. อธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
6. ตระหนักในผลงานบุคคลส าคัญ สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21202 ท้องถ่ินของเรา 2 
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                   จ านวน  40  ชั่วโมง         

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ 1. อธิบายความเป็นมา
ของท้องถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยใช้หลักฐานท่ี
หลากหลาย 
 

-ท่ีต้ัง ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ 
-ความเป็นมา 
 

10 10 
 

2 การปกครอง
ท้องถิ่น 

2. อธิบายเกี่ยวกับการ
แบ่งเขตการปกครองใน
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงการ
ประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ
และการส่ือสาร 
 

-การปกครองในส่วน
ท้องถิ่น 

9 10 
 
 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ประเพณีและ 

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
3. ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปหัตถกรรมรวมถึง
ประเพณีการละเล่นกีฬา
พื้นบ้านและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 
4. บอกแหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
รวมถึงการอนุรกัษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุ
ของท้องถิ่น 
5. อธิบายถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
 
 

- ประเพณีการละเล่น
กีฬาพื้นบ้านและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 
 
 
- โบราณสถาน
โบราณวัตถุของท้องถิ่น 
 
 
 
- ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 

8 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 

10 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

 
4 
 
 
 
 
 

บุคคลส าคัญ 
 
 
 
 

6. ตระหนักในผลงาน
บุคคลส าคัญ สามารถ
น ามาเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิต 

 

- บุคคลส าคัญ 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                               จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
 มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทนใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมศาสนา ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งป๎น มีส่วนร่วมในการ
แก้ป๎ญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย 
การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ียอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2.  แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3.  เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทย 
4.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
5.  มีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวม 6    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21231 หน้าที่พลเมือง 1                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                             เวลา  20  ชั่วโมง         

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ลักษณะท่ีดีของคน
ไทย 

1.  มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์มารยาทไทย 
2.  แสดงออกถึงความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ
เสียสละต่อสังคม 
 

-  มารยาทไทย 
-  การเอื้อเฟื้อ 

2 
2 

10 
5 

2 วัฒนธรรมไทย 3.  เห็นคุณค่าและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิป๎ญญาไทย 
 

-  การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิป๎ญญาไทย 

5 15 

สอบกลางภาค 1 20 
3 การอยู่ร่วมกันใน

สังคม 
4.  ยอมรับความ
หลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
และพึ่งพาซึ่งกนัและกัน 
5.  มีส่วนร่วมในการ
แก้ป๎ญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี 
 

-  ความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

5 15 

4 การจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 
 

-  การจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

4 5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                               จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติการปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4.  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ต่างๆ 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 
  

  

119 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส21232 หน้าที่พลเมือง 2                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                             เวลา  20  ชั่วโมง        

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 รักสถาบัน 1.  เป็นแบบอย่างของ
ความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

- รักชาติ 
-  ศาสนา 
-  เทดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

2 
2 
2 

5 
5 
5 

2 พระบรมราโชวาท 2.  ประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  พระบรมราโชวาท 
-  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 
2 

10 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 พลเมืองดี 3.  ปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
4.  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจตรวจสอบข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
 

-  พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
- ตรวจสอบข้อมูล 

3 
 
2 

10 
 
5 

4 การเมือง 
การปกครอง 

5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 
 

-  วินัยในตนเอง 4 5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22203 ท้องถ่ินของเรา 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ของ 4 ต าบลในอ าเภอเมยวดี (เมยวดี,ชมสะอาด, 

บุ่งเลิศ ,ชุมพร) ตลอดจนการถ่ายโยงภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ศึกษา
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ตามพระราชด าริ สินค้า OTOP และสมุนไพรพื้นบ้าน บุคคล
ส าคัญและผลงานเกี่ยวกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในป๎จจุบัน ตลอดจนประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์  กระบวนการแก้ป๎ญหา  กระบวนการวางแผนการสืบค้น  
กระบวนการสร้างความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติ ความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของ 4 ต าบล และการผสมผสาน
วัฒนธรรมภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน เห็นความส าคัญของภูมิป๎ญญาสร้างอาชีพ  มีจิตส านึกถึงคุณค่าในท้องถิ่น
วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาไทยและวัฒนธรรมไทย           
 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของต าบลต่างๆ 
2. อธิบายความเป็นมาของ สินค้า OTOP ในการสร้างอาชีพของชุมชน 
3. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
4. บอกสรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้านได้ 
5. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญเกี่ยวกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในต าบลต่างๆได้ 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22203 ท้องถ่ินของเรา 3 
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                                   จ านวน  40  ชั่วโมง         

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชือ่หน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ภูมิป๎ญญา 1.อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นของต าบลต่างๆ 

 - ภู มิ ป๎ ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น 
ของ 4 ต าบลในอ าเภอ
เ ม ย ว ดี  ( เ ม ย ว ดี , ช ม
สะอาด, 
บุ่งเลิศ ,ชุมพร) 
 

10 10 
 

2 อาชีพท้องถิ่น 2. อธิบายความเป็นมา
ของ สินค้า OTOP ใน
การสร้างอาชีพของชุมชน 
 

-สินค้า OTOP 9 10 
 
 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

3. ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต 
4. บอกสรรพคุณของ
สมุนไพรพืน้บ้านได้ 
 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สมุนไพรพื้นบ้าน 

8 
 
6 
 

 

10 
 

10 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 
 

บุคคลส าคัญใน
ท้องถิ่น 
 
 

5. วิเคราะห์ผลงานของ
บุคคลส าคัญเกี่ยวกับ 
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นใน
ต าบลต่างๆได้ 
 

-บุคคลส าคัญเกี่ยวกับ 
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
 
 
 

5 10 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22204 ท้องถ่ินของเรา 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบุ่งเลิศ (วัฒนธรรมชาวภูไท) สภาพภูมิศาสตร์ 

ประชากร เช้ือชาติ  ศาสนา ภาษาและศิลปหัตถกรรม  ประเพณีและวัฒนธรรม ความเช่ือ บุคคลส าคัญท่ีมี
คุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น  การประกอบอาชีพ  เศรษฐกิจ  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  การละเล่นพื้นบ้าน 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์  กระบวนการแก้ป๎ญหา  กระบวนการวางแผนการสืบค้น  
กระบวนการสร้างความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต 
 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณี  ความเป็นอยู่  ศิลปหัตถกรรม เห็นความส าคัญ
ของบุคคล มีจิตส านึกถึงคุณค่าในท้องถิ่น การอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านบุ่งเลิศ 
2. อธิบายความเป็นมาของหมู่บ้านบุ่งเลิศโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย  
3. บอกโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและอนุรักษ์ได้  
4. อธิบายความหมายและการเปล่ียนแปลงประชากรในหมู่บ้านบุ่งเลิศ 
5. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านบุ่งเลิศ 
6. อธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านบุ่งเลิศ  

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22204 ท้องถ่ินของเรา 4 
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                                   จ านวน  40  ชั่วโมง         

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติบ้านบุ่งเลิศ 1. อธิบายสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและการ
เปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้านบุ่งเลิศ 
2. อธิบายความเป็นมา
ของหมู่บ้านบุ่งเลิศโดยใช้
หลักฐานท่ีหลากหลาย 
 3. บอกโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ส าคัญ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขและ
อนุรักษ์ได้  
 
 

-ท่ีต้ัง สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ 
-ประวัติหมู่บ้านบุ่งเลิศ 
- โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และแหล่ง
ท่องเท่ียว 

6 
 
6 
2 
 

10 
 
5 
5 
 
 

2 ประชากร 4. อธิบายความหมาย
และการเปล่ียนแปลง
ประชากรในหมู่บ้านบุ่ง
เลิศ 
 

-การเปล่ียนแปลง
ประชากร 

5 10 
 
 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

5. ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการตั้งถิ่นฐาน
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน
บุ่งเลิศ 
 
 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

    10 
 
 
 

10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียน ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 

6. อธิบายถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้านบุ่งเลิศ 

ประเพณีท้องถิ่น 
บ้านบุ่งเลิศ 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส 22233 หน้าที่พลเมือง 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                               จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
 มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม 
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งป๎น มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การ
ระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ียอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2.  แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทย 
4.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
5.  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

 รวม  5 ผลการเรียนรู้ 



 
  

  

126 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22233 หน้าที่พลเมือง 3                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                                              เวลา  20  ชั่วโมง         

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เอกลักษณ์ไทย 1.  มีส่วนร่วมและ
แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์
มารยาทไทย 
2.  แสดงออกและ
แนะน าผู้อื่นให้มีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ
เสียสละต่อสังคม 
 

- แนวทางการอนุรักษ์
มารยาทไทย 
-  การอนุรักษ์และ 
ประยุกต์ใช้มารยาทไทย 

6 
 
3 

5 
 

10 

สอบกลางภาค 1 20 
2 ภูมิป๎ญญาไทย 3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 

และสืบสานประเพณี
ขนบธรรมเนียม  
ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิป๎ญญาไทย 
 

-  ประเพณี 
-  ศิลปวัฒนธรรม 
-  ภูมิป๎ญญาไทย 

2 
2 
2 

6 
7 
7 

3 ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

4.  เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน 
5.  มีส่วนร่วมและเสนอ
แนวทางการแก้ป๎ญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

-  ความหลากหลาย 
ของวิถีชีวิต 
-  ความหลากหลาย 
ด้านวัฒนธรรม 
-  ความหลากหลาย 
ด้านศาสนา 

1 
 
1 
 
1 

5 
 
5 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมท้ังสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส22234  หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทนหลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ใฝุหาความรู้ และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

2.  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  
3.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4.  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส22234 หน้าที่พลเมือง 4                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2              เวลา  20  ชั่วโมง         

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 รักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา  
และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

1.  เป็นแบบอย่างและ
แนะน าผู้อื่นให้มีความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

-  การรักชาติ 
-  การยึดมั่นในศาสนา 
-  การเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

2 
 
2 
2 

5 
 
5 
5 

2 พระบรมราโชวาท 2.  ประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน  

-  พระบรมราโชวาท 
เกี่ยวกับความเสียสละ 
-  พระบรมราโชวาท 
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 
 

1 
 
2 

10 
 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 สิทธิและหน้าท่ี 3.  ปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
4.  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ 
การตัดสินใจในกิจกรรม 
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
 

-  สิทธิและหน้าท่ี 
-  การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี 
-  แนวทางการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
การเลือกตั้ง 

2 
2 
 
2 

5 
5 
 
5 

4 ความมีวินัยใน
ตนเอง 

5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 
 

-  การปฏิบัติตนเป็นผู้ 
มีวินัยต่อหน้าท่ี 

3 5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นป๎ญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
และร่วมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ป๎ญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  
กระบวนการแก้ป๎ญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นป๎ญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ท้องถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นป๎ญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ป๎ญหาอย่างเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จุดประกาย
ความคิด 

1.  ต้ังประเด็นป๎ญหาโดยเลือกประเด็นท่ี
สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นป๎ญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบวางแผนและใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้ป๎ญหาเป็นฐาน
โดยการตั้งค าถาม   
การตั้งสมมติฐาน 
ใช้กระบวนการ 
ออกแบบ  และวางแผน
อย่างเป็นระบบ 

12 30 

2 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ป๎ญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 
(ต่อ) 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ป๎ญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 

4 รอบรู้และ
เห็นคุณค่า 

7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิพากษ์  
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการค้นพบ 

การสังเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปองค์ความรู้ 
จากการศึกษาค้นคว้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 30 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้าได้ 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟ๎ง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 

 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 

8 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟ๎ง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23205 ท้องถ่ินของเรา 5 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                               จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น บ้านบุ่งเลิศ (ชาวภูไท) ตลอดจนการถ่ายโยง  

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามพระราชด าริ สินค้า OTOP และสมุนไพรพื้นบ้าน บุคคลส าคัญและผลงานเกี่ยวกับภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในป๎จจุบัน ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์  กระบวนการแก้ป๎ญหา  กระบวนการวางแผน  การสืบค้น  
กระบวนการสร้างความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติ ความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิป๎ญญาท้องถิ่นบ้านบุ่งเลิศ ด้านหัตถกรรมการทอผ้า 
เห็นความส าคัญของภูมิป๎ญญาสร้างอาชีพ  มีจิตส านึกถึงคุณค่าในท้องถิ่น การอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 
 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของบ้านบุ่งเลิศ 
2. อธิบายความเป็นมาของ สินค้า OTOP ของหมู่บ้านบุ่งเลิศ 
3. วิเคราะห์ป๎จจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นบ้านบุ่งเลิศ   
4. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างอาชีพของหมู่บ้านบุ่งเลิศ 
5. อธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านและการรักษาโรคของหมู่บ้านบุ่งเลิศ  

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23205 ท้องถ่ินของเรา 5 
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                                   จ านวน  40  ชั่วโมง         

 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
บ้านบุ่งเลิศ 

1. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นของบ้านบุ่งเลิศ 
 

 - ภู มิ ป๎ ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น 
ของ บ้านบุ่งเลิศ 
 

10 10 
 

2 สินค้า OTOP 2. อธิบายความเป็นมา
ของ สินค้า OTOP ของ
หมู่บ้านบุ่งเลิศ 
3. วิเคราะห์ป๎จจัยท่ี
ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นบ้านบุ่ง
เลิศ   
 

-สินค้า OTOP 
- ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นบ้านบุ่ง
เลิศ   

4 
5 

10 
10 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

4. ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้าง
อาชีพของหมู่บ้านบุ่งเลิศ 
 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

10 
 

10 
 
 

4 สมุนไพรพืน้บ้าน 
 
 
 
 
 
 

5. อธิบายเกี่ยวกับ
สมุนไพรพืน้บ้านและการ
รักษาโรคของหมู่บ้านบุ่ง
เลิศ  
 
 
 

-สมุนไพรพื้นบ้าน 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23206 ท้องถ่ินของเรา 6 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษา ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นบ้านบุ่งเลิศ ด้านหัตถกรรมการทอผ้า (การทอผ้าด้วยกี่กระตุก , การท าเส้ือภูไท
ป๎กมือ) ศึกษาวิถีการด ารงชีวิตและภูมิป๎ญญาในแต่ละยุคสมัย และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมสังคมป๎จจุบัน โดยใช้ทรัพยากรในหมู่บ้าน ซึ่งมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   

โดยใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์  กระบวนการแก้ป๎ญหา  กระบวนการวางแผนการสืบค้น  
กระบวนการสร้างความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติ ความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิป๎ญญาท้องถิ่นบ้านบุ่งเลิศ ด้านหัตถกรรมการทอผ้า 
เห็นความส าคัญของภูมิป๎ญญาสร้างอาชีพ  มีจิตส านึกถึงคุณค่าในท้องถิ่น การอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเภทของหัตถกรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
2. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้าน   
3. อธิบายวิถีการด ารงชีวิตและภูมิป๎ญญาในแต่ละยุคสมัยของหมู่บ้านบุ่งเลิศ 
4. สามารถปฏิบัติการทอผ้าด้วยกี่กระตุก และการท าเส้ือภูไทป๎กมือได้ 
5. เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ฝึกปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและน าไป 
   ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสร้างอาชีพได้ 
 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23206 ท้องถ่ินของเรา 6 
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                                   จ านวน  40  ชั่วโมง         

 

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หัตถกรรมท้องถิ่น 1. มีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาและ
ประเภทของหัตถกรรม 
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
2. มีทักษะในการ
ออกแบบและพัฒนา
หัตถกรรมพื้นบ้าน   

 - หัตถกรรมภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น ของ บ้านบุ่งเลิศ 
 

10 10 
 

2 วิถีชาวภูไท 3. อธิบายวิถีการ
ด ารงชีวิตและภูมิป๎ญญา
ในแต่ละยุคสมัยของ
หมู่บ้านบุ่งเลิศ 

-วิถีการด ารงชีวิต 
ชาวภูไท  

9 
 

10 
 

สอบกลางภาค 1 20 
3 การทอผ้า 4. สามารถปฏิบัติการทอ

ผ้าด้วยกี่กระตุก และการ
ท าเส้ือภูไทป๎กมือได้ 

-การทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
-การท าเส้ือภูไทป๎ก 

5 
5 

 

10 
10 
 

 
4 

 
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 

5. เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ฝึก
ปฏิบัติออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
 เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานสร้างอาชีพได้ 

-ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23235  หน้าที่พลเมือง 5                                                               
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
 มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน 
ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ป๎ญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญา

ไทย 
4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
5. ประยุกต์และเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23235 หน้าที่พลเมือง 5                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                                            เวลา  20  ชั่วโมง         

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความเป็นไทย 1. มีส่วนร่วม แนะน า
ผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยก
ย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อ 
เผ่ือแผ่ และเสียสละ 
 

-  คุณค่าของมารยาท
ไทย 
-  ความเสียสละต่อ
สังคม 
-  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

2 
 
2 
 
2 

5 
 
5 
 
5 

2 ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย 

3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 
สืบสาน และประยุกต์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ป๎ญญาไทย 
 

-  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
-  คุณค่าของภูมิป๎ญญา
ไทย 

2 
 
1 

10 
 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย ์
4.  มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

-  การปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงความรัก
ชาติ 
-  การยึดมั่นในศาสนา 
-  การเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์
 

2 
 
 
2 
2 

5 
 
 
5 
5 

4 หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ประยุกต์และเผยแพร่ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส23236  หน้าที่พลเมือง 6                                                               
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกต้ัง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง 
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งป๎น มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันป๎ญหาความ
ขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
อดทนใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2.  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อ

ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
3.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึง่กันและกัน 
4.  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันป๎ญหาความขัดแย้ง 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส23236 หน้าที่พลเมือง 6                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                                            เวลา  20  ชั่วโมง        

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พลเมืองดีใน
ระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย ์
เป็นประมุข 

1.  ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
2.  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบ
ข้อมูล ตรวจสอบการท า
หน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ 
 

-  การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี 
-  การมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมการเลือกตั้ง 
-  การมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจต่อกิจกรรม 
ของห้องเรียน และ 
โรงเรียน 
- การตรวจสอบข้อมูล 

3 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 

5 
 
5 
 
5 
 
 
 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
2 สังคมพหุวัฒนธรรม 3.  เห็นคุณค่าของการอยู่

ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลกอย่างสันติ และ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 
 

-  การอยู่ร่วมกันใน 
สังคมพหุวัฒนธรรม 
-  ทัศนคติ ความคิด 
ความเช่ือ 

2 
 
2 

10 
 

10 

3 การจัดการความ
ขัดแย้ง 

4.  มีส่วนร่วมและเสนอ
แนวทางการปูองกัน
ป๎ญหาความขัดแย้ง 
 

-  ป๎ญหาความขัดแย้ง 3 5 
 

4 ความมีวินัยใน
ตนเอง 

5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 
 

-  การปฏิบัติตนเป็นผู้ 
มีวินัยต่อหน้าท่ี 

2 5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิาสาระการเรยีนรู้พ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส31101 ภูมิศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                           เวลา 40 ชั่วโมง   
 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ป๎จจัยทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดป๎ญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของ
ท้องถิ่นท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกและเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ระบุมาตรการปูองกันและแก้ไขป๎ญหากฎหมาย
และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการประสาน ความ
ร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่างประเทศวิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้สถิติพื้นฐาน การสืบค้น วิเคราะห์และการ
สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงทักษะด้านการส่ือสารและการรู้เท่า
ทันส่ือ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ มีทักษะภูมิศาสตร์ มีคุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการจัดการ 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 5.1 ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3 
 ส 5.2 ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม. 4-6/4 
  
รวม  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส31101 ภูมิศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                 เวลา 40 ชั่วโมง     

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน

การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ 

ส 5.1   
ม.4-6 

-  แผนท่ี 
-  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

2 
3 

3 
3 

2 การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ 

ส 5.1  
 ม.4-6/1  
  

-  ภูมิศาสตร์ของโลก 
- ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทย 

4 
 
4 

6 
 
6 

3 ประชากร 
และการตั้งถิ่นฐาน 

ส 5.2  
 ม.4-6/1  
  

-  ประชากรโลกและประชากรไทย 
-  การเปล่ียนแปลงประชากรและ
การตั้งถิ่นฐาน  

3 
3 

6 
6 

สอบกลางภาค 1 20 

4  เศรษฐกิจของโลก ส 5.2  
 ม.4-6/1 

-กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก 6 5 
 

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

- ภัยด้านสภาพอากาศ 
- แผ่นดินไหว 

5 
2 

3 
2 
 

6 การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2   
ม.4-6/2 
ม.4-6/3 
ม.4-6/4 
 

-  มาตรการปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-  ความร่วมมือกันท้ังในประเทศและ 
นอกประเทศใน การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
-  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  

2 
 
2 
 
 
2 

2 
 
3 
 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส31102   เศรษฐศาสตร์  
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                           เวลา 40 ชั่วโมง   

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายระบบเศรษฐกิจของโลกในป๎จจุบัน ตลาด การก าหนดราคาตามอุปสงค์และ
อุปทาน การก าหนดค่าจ้าง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ป๎ญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาโดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ีผ่านมา การพัฒนาประเทศท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับป๎จจุบัน วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ความหมาย ความส าคัญ และ
หลักการของระบบสหกรณ์ ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย ความส าคัญของระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ ป๎ญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน ตัวอย่างของการรวมกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในการแก้ป๎ญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายนโยบายและบทบาทนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ รายรับรายจ่ายของรัฐท่ีมีผลต่องบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ ตัวช้ีวัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แนวทางการแก้ป๎ญหาของนโยบายการเงิน การคลัง  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย ป๎จจัยและ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและ
บริการ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกท่ีมีผลกับ
ประเทศไทย แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทขององ ค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ป๎จจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการ
ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ป๎จจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน 
การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ป๎ญหา 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 
ปฏิบัติตนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ังมีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาเศรษฐกิจท้ังในระดับบุคคล ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 3.1  ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม. 4-6/4 
 ส 3.2  ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3 
 
รวม  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส31102 เศรษฐศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                 เวลา 40 ชั่วโมง     

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น 

ส 3.1   

ม.4-6/1  

 

-  ความส าคัญและเปูาหมายของ

เศรษฐศาสตร์ 

-  กิจกรรมทางด้าน เศรษฐศาสตร์ 

2 

 

2 

3 

 

3 

2 ระบบเศรษฐกิจ 

ในโลกป๎จจุบัน 

 

ส 3.1   

ม.4-6/1  

           

 

-  หน่วยเศรษฐกิจและ ระบบ

เศรษฐกิจ 

-  ตลาดและการ ก าหนดราคาใน

ระบบเศรษฐกิจ 

3 

3 

4 

4 

3 เศรษฐกิจพอเพียง

กับการพัฒนา

เศรษฐกิจของไทย 

ส 3.1   

ม.4-6/2  

           

 

-  การพัฒนาเศรษฐกิจ ของไทย 

-  การน าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ 

    พอเพียงมาใช้ในการวางแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจ 
   และสังคม 

3 

3 

4 

4 

4 สหกรณ์และการ

รวมกลุ่มเพื่อการ

พัฒนาชุมชนของ

ไทย 

ส 3.1  

 ม.4-6/3  

 ม.4-6/4 

           

-  สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

-  เศรษฐกิจในชุมชน ของไทย 

2 

 

2 

4 

 

4 

สอบกลางภาค 1 20 

5 นโยบายการเงิน 

การคลังกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

 

ส 3.2   

ม.4-6/1 

           

 

-  นโยบายการเงินในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
-  นโยบายการคลังใน การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
-  บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย 
การเงิน และการคลัง ในการพัฒนา 
 เศรษฐกิจ 

3 
3 

 
3 

 

3 
5 

 
2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

6 เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

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

-  การค้า การลงทุน   และการเงิน

ระหว่างประเทศ 

-  การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทย 

   ในยุคโลกาภิวัตน์ 

-  องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

  ท่ีส าคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

2 

 

2 

 

4 

 
2 
 
3 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส32101  หน้าที่พลเมือง                       
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                           เวลา 40 ชั่วโมง      
 
 ศึกษา วิเคราะห์คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก โครงสร้างทางสังคมเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคม การแก้ป๎ญหาและ
แนวทางการพัฒนาทางสังคม ความหมาย ลักษณะ และความส าคัญของวัฒนธรรมไทยท่ีส าคัญ การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล แนวทางการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม และวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย อิทธิพลของระบบการเมืองการ
ปกครองท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือ
และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ป๎จจุบันท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
และสังคมโลก ได้แก่กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับป๎จจุบัน กฎหมายการรับ
ราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ข้อตกลงระหว่างประเทศ ความหมาย 
ความส าคัญ แนวคิด และหลักการของสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกท่ีมีผลต่อ
ประเทศไทย สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับป๎จจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ป๎ญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางแก้ป๎ญหาและพัฒนา 
ป๎ญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ป๎ญหา 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี    
มีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาสังคม รักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิทธิมนุษยชน เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความเข้าใจ ศรัทธา และมีส่วนร่วมในการธ ารงรักษา ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสันติสุข 

 

รหัสตัวชี้วัด 
  ส 2.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5 
  ส 2.2  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4 
 
รวม  9  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส32101 หน้าที่พลเมือง          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                 เวลา 40 ชั่วโมง     

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 สังคมมนุษย์  ส 2.1   
ม. 4-6/2  

- โครงสร้างทางสังคมและการขัดเกลา
ทางสังคม 
-  การเปล่ียนแปลงทางสังคม การแก้ 
 ป๎ญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม 

3 
 
2 

2 
 
3 

2 วัฒนธรรมไทย  ส 2.1   
ม. 4-6/5  

-  วัฒนธรรมไทย 
-  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

3 
3 

2 
2 

3  พลเมืองดีของประเทศ 
ชาติและสังคมโลก 

ส 2.1  
ม. 4-6/3 

-  พลเมืองดี 
-  วิถีชีวิตพลเมืองดี 

2 
3 

3 
3 

4 สิทธิมนุษยชน ส 2.1  
ม. 4-6/4 

-  ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
-  บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูและ  
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
-  ป๎ญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทาง 
แก้ไขพัฒนา 

2 
1 
 
 
1 

5 
3 
 
 
2 

สอบกลางภาค 1 20 
5 ระบอบการเมือง 

การปกครอง  
ส 2.2   
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2   
ม. 4-6/3  

-  ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-  การเมืองกับชีวิต 

3 
 
2 

3 
 
2 

6 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

ส 2.2   
ม. 4-6/4  

-  รัฐธรรมนูญ 
-  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

2 
2 

3 
3 

7 กฎหมายในชีวิต 
ประจ าวัน  

ส 2.1  
ม. 4-6/1  

-  กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  
และมรดก 
-   กฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับนิติกรรม 
และสัญญา 
-  กฎหมายอาญา 
-  กฎหมายส าคัญท่ีควรรู้ 

2 
 
2 
 
2 
2 

2 
 
4 
 
4 
4 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส32102  พระพุทธศาสนา 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา 40 ชั่วโมง    

 
ศึกษาวิเคราะห์ พุทธประวัติ วิธการสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธ

จริยา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎก  
การสังคายนาและการเผยแพร่พระไตรปิฎก ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก ตัวอย่างผลท่ีเกิดจากการ
ท าความดี ความช่ัว เลือกปฏิบัติตนตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการด้วย วิธีคิดแบบอริยสัจ ศาสนสุภาษิต    
ศาสนพิธี ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ 
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน การถวายสังฆทาน การถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน  
พิธีปวารณา ศาสนพิธีท่ีน าพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณค่าและประโยชน์ของ 
ศาสนพิธี 

ศึกษาวิเคราะห์พระธรรมเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเรื่องความหมายและคุณค่าของหลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้): ขันธ์ 5 จิต, เจตสิก สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ): หลักกรรม ธรรมนิยาม   
(ปฏิจจสมุปบาท) นิวรณ์ 5  อุปาทาน 4 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) : นิพพาน มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) : 
อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10 วิป๎สสนาญาณ 9 มงคล 38 
 ศึกษา วิเคราะห์การบริหารจิตและการเจริญป๎ญญา ได้แก่ การสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญป๎ญญา การฝึกการบริหารจิตและเจริญป๎ญญาตามหลักสติป๎ฎฐาน 
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี สัมมนาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการปกปูอง 
คุ้มครอง ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ศรัทธา ยึดมั่นในพระรัตนตรัยหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมดีงาม  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5 ม. 4-6/6, ม. 4-6/7, ม. 4-6/8,  
   ม. 4-6/9, ม. 4-6/10, ม. 4-6/11, ม. 4-6/12, ม. 4-6/13, ม. 4-6/14, ม. 4-6/15 
   ม. 4-6/16, ม. 4-6/17, ม. 4-6/18, ม. 4-6/19, ม. 4-6/20, ม. 4-6/21, ม. 4-6/22 
 ส 1.2  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4 
  
รวม  26  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส32102 พระพุทธศาสนา    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                           เวลา  40  ชั่วโมง   
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและ
ความส าคัญ 
ของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/1 
ม.4-6/4 
ม.4-6/5 
ม.4-6/6 
ม.4-6/7 
ม.4-6/8 
ม.4-6/9 
ม.4-6/10 
ม.4-6/11 

ม.4-6/12 

-  ลักษณะประชาธิปไตยใน   
   พระพุทธศาสนา 
-  หลักการของพระพุทธศาสนากับ 
   หลักวิทยาศาสตร์ 
-  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 

1 
 
2 
 
1 

1 
 
2 
 
2 

2 
 
 
 

พุทธประวัติ  
พระสาวก     
ศาสนิกชน
ตัวอย่าง         
และชาดก 

ส 1.1 ม.4-6/2  

ส 1.1 ม.4-6/3         

       ม.4-6/14   

 

-  พุทธประวัติและชาดก 
-  ประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกา 
-  ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 
 
 

2 
2 
2 

1 
1 
3 

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส1.1 ม.4-6/13          

     ม.4-6/16  

 

-  พระรัตนตรัย 
-  ทุกข์ : โลกธรรม 8 
-นิยาม5 กรรม12 มิจฉาวณิชชา 5 
-  วิมุตติ 5 
-  อปริหานิยธรรม 7 
-  ปาปณิกธรรม3 
และทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
-  โภคอาทิยะ 5 และอริยวัฑฒิ 5 
-  มงคล 38 
 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
 
1 
1 

สอบกลางภาค 1 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 พระไตรปิฎกและ            
พุทธศาสน
สุภาษิต 

ส1.1 ม.4-6/13          

       ม.4-6/15  

 

-  พระไตรปิฎก 
-  พุทธศาสนสุภาษิต 

2 
2 

2 
3 

5 
 
 

หน้าท่ีชาวพุทธ
และมารยาทชาว
พุทธ 

ส1.2 ม.4-6/1          
ส1.2 ม.4-6/3       
 

-  หน้าท่ีชาวพุทธ 
-  มารยาทชาวพุทธ 

1 
2 

2 
3 

6 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
และศาสนพิธี 

ส 1.1 ม.4-/20          

ส 1.2 ม.4-6/2          

        ม.4-6/4   

-  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
-  ศาสนพิธี 
 

2 
2 

2 
3 

7 การบริหารจิต
และ            
การเจริญป๎ญญา 

ส1.1 ม.4-6/19          

       ม.4-6/20   

- การบริหารจิต 
- การเจริญป๎ญญาตามหลัก 
  โยนิโสมนสิการ 

1 
1 

2 
3 

8 พระพุทธศาสนา
กับการแก้ป๎ญหา 

และการพัฒนา 

ส1.1 ม.4-6/22          

         

 

- พระพุทธศาสนากับการแก้ป๎ญหา 
- การปกปูองคุ้มครอง 
  พระพุทธศาสนา 

1 
2 

2 
3 

9 หลักธรรมทาง
ศาสนา 
ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ส1.1 ม.4-6/17 
ส1.1 ม.4-6/18 

ส1.1 ม.4-6/21   

- หลักธรรมทางศาสนาในการอยู่ 
  ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2 5 

                                สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส32103  ประวัติศาสตร์ไทย                     
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา 40 ชั่วโมง   
 
    ศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ ท่ีมีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทา ง
ประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการสืบค้นเรื่องราวท่ีตนสนใจ 
จัดท าผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์   
 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย ป๎จจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การเสด็จ
ประพาสยุโรปและหัวเมืองต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของ
สตรีไทย การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทย
ในด้านต่าง ๆ เช่น การปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการศึกษา 
การแก้ป๎ญหาเศรษฐกิจและสังคม  
 ศึกษาวิเคราะห์ป๎จจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิป๎ญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคป๎จจุบัน ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางสังคม รวมท้ังอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่าง ๆ การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย แนวทางการอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิป๎ญญา
และวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการวางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 
 ศึกษา วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ประวั ติศาสตร์ ไทย เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ บาทหลวงปา เลอกัวซ์ พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซีส บี แซร์) ศาสตราจารย์   
ศิลป ์พีระศรี เป็นต้น  
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การสังเกต การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง การไต่สวน การตรวจสอบ การวิพากษ์
ข้อมูล การตีความ การเปรียบเทียบ การแปลความ การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล และการน าเสนอ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของสังคมท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงหรือผลกระทบท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ
พัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาและพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อสังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน  
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเห็นคุณค่า มีความรัก ความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2 
 ส 4.3 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4  
 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                         เวลา 40  ช่ัวโมง  
  

 ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.1  
ม. 4-6/1 

-  เวลาและการเทียบศักราช 
- การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 
 

2 
4 

5 
5 

2 การสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.1  
ม. 4-6/2 

-  ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
-  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
  
 

3 
3 

5 
5 

3 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.3  
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2 

- ประวัติศาสตร์ไทยก่อนการปฏิรูป 
  การปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 

-ปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 
- การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  
  2475 
- สังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลง 
  การปกครอง พ.ศ. 2475 
 

2 
 
2 
2 
 
2 

2 
 
3 
2 
 
3 

สอบกลางภาค 1 20 

4 ผลงานของบุคคล
ส าคัญในการ
สร้างสรรค์ 
ชาติไทย 

ส 4.3  
ม.4-6 /4 

-  ผลงานของบุคคลส าคัญใน 
   การสร้างสรรค์ชาติไทย 
-  ผลงานของบุคคลส าคัญใน 
   การสร้างสรรค์ชาติไทย 
 

5 
 
5 

5 
 
5 

5 การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและ 
ภูมิป๎ญญาไทย 

ส 4.3  
ม.4-6 /3 
 

-  การสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
   และภูมิป๎ญญาไทย 
-การสร้างสรรค์วัฒนธรรมภูมิป๎ญญาไทย 
 

5 
 
3 

5 
 
5 

   สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล                 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา 40 ชั่วโมง   
 
   ศึกษา วิเคราะห์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่าง
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล รวมท้ัง
วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 
  ศึกษา วิเคราะห์อารยธรรมของโลกยุคโบราณท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก ได้แก่ 
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก -โรมัน การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีต่อกันและกัน 
  ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของโลกในป๎จจุบัน เช่น ระบอบฟิวดัล สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 
การส ารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชา ตินิยม การ
ขยายอิทธิพลของประเทศทวีปยุโรปไปยังทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย การล่าอาณานิคมและ
ผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกคริสต์ศตวรรษท่ี 20 สถานการณ์ส าคัญของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine Eleven ) การขาดแคลนทรัพยากร การก่อ
การร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย ความขัดแย้งทางศาสนา  
  โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง การตรวจสอบ การวิพากษ์ข้อมูล 
การตีความ การเปรียบเทียบ การแปลความ การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล และการน าเสนอ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตจนถึงป๎จจุบันอย่างต่อเนื่อง เข้าใจและยอมรับ
ในความหลาหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังเข้าใจป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกท้ังด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ป๎จจัย และผลกระทบของป๎ญหา ตระหนักถึงความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันสร้างสันติสุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2 
 ส 4.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4  
 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส32104 ประวัติศาสตร์สากล                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                        เวลา  40  ช่ัวโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง    เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
สากล 

ส 4.1  
ม.4-6/1 

-  การนับและการเทียบศักราช 
-  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
   สากล 
 

1 
3 

5 
5 

2 การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์สากล 

ส 4.1  
ม.4-6/2 

-  ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
-  หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล   
         
 

2 
2 

5 
5 

3 วิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.2  
ม.4-6/1 

-  อารยธรรมส าคัญของโลกตะวันตก 
-  อารยธรรมส าคัญของโลก 
   ตะวันออก 
 

6 
6 

5 
5 

สอบกลางภาค 1 20 

4 ผลงานของบุคคล
ส าคัญในการ
สร้างสรรค์ชาติไทย 
 

ส 4.2  
ม.4-6/2 
ม.4-6/3 

-  เหตุการณ์ส าคัญในสมัยกลาง 
- เหตุการณ์ส าคัญในสมัยใหม่-ป๎จจุบัน 

-  ความร่วมมือและความขัดแย้งของ   
   มนุษยชาติในคริสต์ศตวรรษที่20 -  
   ป๎จจุบัน 
 

4 
4 
4 

5 
3 
2 

5 การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและ 
ภูมิป๎ญญาไทย 
 

ส 4.2 
ม.4-6/4 

-  เหตุการณ์วันท่ี  11 กันยายน ค.ศ. 
   2001และความขัดแย้งทางศาสนา 
   และเช้ือชาติ 
- ภาวะโลกร้อน วิกฤติการณ์พลังงาน 
  และส่ิงแวดล้อม 
 

3 
 
 
3 

5 
 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส33101 สังคมศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                           เวลา 40 ชั่วโมง   

 
ศึกษาความส าคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทาง  สังคม    

วิเคราะหความจ าเปนท่ีตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมไทย และ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เสนอแนวทางพัฒนา 

ศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่า เป็นผลจากการกระท าของมนุษย์หรือธรรมชาติ 
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือ ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
เกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม ในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท้ังในประเทศไทยและโลก การมีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหา
และการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ป๎ญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม โดยกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการ
สรางความตระหนัก กระบวนการความรูความเขาใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5 E  
การสอนแบบศึกษากรณีตัวอยาง และกระบวนการสรางคานิยม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  ปฏิบัติตนตามกฎหมายตามหนาท่ีของการ
เปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอยางสันติสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มีจิต
สาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการร่วมมือกันแก้ป๎ญหาอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
  
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 2.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4  
 ส 5.2   ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
  
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส33101 สังคมศึกษา 1                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง    

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเมืองการ
ปกครองของไทย 

ส 2.2   
ม. 4-6/1  

-  ป๎ญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้น
ภายในประเทศ 
-  อิทธิพลของระบบการเมืองการ
ปกครอง ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
 
 

3 
 
4 

2 
 
4 

2 การประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน 

ส 2.2   
ม. 4-6/2 

-  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศต่าง ๆ 
-  การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม 
  
 

3 
 
3 

3 
 
3 

3  การปกครอง 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส 2.2  
ม. 4-6/3 
ม. 4-6/4 

-  รูปแบบของรัฐ 

-  ฐานะและพระราชอ านาจของ  
พระมหากษัตริย์ในการปกครอง    
-  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 

2 
2 
 
2 

2 
3 
 
3 

สอบกลางภาค 1 20 

4 ภูมิสังคมใหม่ ส 5.2  
ม. 4-6/1 

-  การเปล่ียนแปลงลักษณะทาง
กายภาพในส่วนต่าง ๆ ของ โลก 
-  การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก 
-  วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศไทยและโลก 
 
 

2 
 
2 
3 

2 
 
5 
5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2  
ม. 4-6/2 
ม. 4-6/3 
 

-  กฎหมายส่ิงแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

2 
 
3 

4 
 
4 

6 การพัฒนาท่ียั่งยืน ส 5.2  
ม. 4-6/4 
ม. 4-6/5 

-  การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมใน
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
-   การด าเนินชีวิตตามแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3 
 
4 
 
 

5 
 
5 
 
 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส33102  สังคมศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                           เวลา 40 ชั่วโมง     

 
ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  

หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
การเมืองและสันติภาพ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 

ศึกษาและอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ และบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ   ตระหนักถึง
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับป๎จจุบัน 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ 
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง  
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ป๎ญหา กระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักเศรษฐศาสตร์  ป๎ญหาท่ีเกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เป็นแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1   ม.4-6/11,  ม.4-6/12 
 ส 1.2  ม.4-6/5 
 ส 3.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/4 
 ส 3.2  ม.4-6/2,  ม.4-6/3 
 
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส33102 สังคมศึกษา 2                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง     

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พระพุทธศาสนา 
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส 1.1 
ม. 4-6/11 
ม. 4-6/11 

-  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
กับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
-   ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
กับการเมือง 

2 
 
2 
 
2 

2 
 
2 
 
2 

2 ศาสนาพัฒนาตน 
พัฒนาชาติ 

ส 1.2   
ม. 4-6/5 

-  สัมมนาและเสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ  
-   การปกปูอง คุ้มครอง ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท             
ในสังคมไทย  
-  การปลูกจิตส านึก และการมีส่วน
ร่วมในสังคมพุทธ 
 

2 
 
2 
 
2 

2 
 
2 
 
2 

3  ระบบเศรษฐกิจของ
โลก 

ส 3.1  
ม. 4-6/1 
 

-  ระบบเศรษฐกิจของโลกในป๎จจุบัน 
ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆ 

-  การก าหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 

-  บทบาทของรัฐในการแทรกแซง
ราคา 

1 
 
 
2 
 
2 

2 
 
 
2 
 
2 

4 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ส 3.1  
ม. 4-6/2 

-  การพัฒนาประเทศท่ีน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 
 

2 5 

สอบกลางภาค 1 20 
5 ป๎ญหาทาง

เศรษฐกิจของไทย                 
ส 3.1  
ม. 4-6/4 

-  ป๎ญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
-  การรวมกลุ่มท่ีในการแก้ป๎ญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
 

3 
 
3 

4 
 
4 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 เศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัตน์ 

ส 3.2  
ม. 4-6/2 

-  วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย 
-   ป๎จจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ 
-  การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

2 
 
3 
 
2 
 
 

4 
 
5 
 
3 

7 ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ 

ส 3.2  
ม. 4-6/3 

-  แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศ 
-  บทบาทขององค์การความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญในภูมิภาค  

2 
 
3 

3 
 
4 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิาสาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30221 อาเซียนศึกษา 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อต้ัง โครงสร้าง ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่าง ๆ ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน   กฎบัตรและจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ 
และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียนและปฏิบัติตนในฐานะ
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางเช้ือชาติ การนับถือศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โครงสร้าง กฎบัตรอาเซียนและความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อจัดการกับความท้าทายและสร้าง
ความเช่ือมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.  รู้และเข้าใจลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังส่งเสริความเสมอภาคและความยุติธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชนท่ีเหมือนกันท่ัวโลก 

3.  รู้และเข้าใจการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดล้อมและ ประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความ
ตระหนักในเปูาหมายเดียวกัน 

4.  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่ค้า องค์กรท่ีส าคัญของโลกและบทบาทของอาเซียนใน
สังคมโลกด้านต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเอง และ
สังคม 

5.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้าในเรื่องส่ิงท่ีท้าทายและอนาคตของอาเซียนใน
ทศวรรษหน้า 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30221 อาเซียนศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                      เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

1.  รู้และเข้าใจ
ประวัติความเป็นมา
ของประชาคม
อาเซียน โครงสร้าง 
กฎบัตรอาเซียนและ
ความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อจัดการกับความ
ท้าทายและสร้าง
ความเช่ือมั่นในการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 

- ประเทศสมาชิกอาเซ๊ยน  
 

10 
 
 

10 
 

2 เรื่องของอาเซียน 2.  รู้และเข้าใจ
ลักษณะการเมืองการ
ปกครองเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
ความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงกัน
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมท้ังส่งเส
ริความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมตาม
หลักสิทธิมนุษยชนท่ี
เหมือนกันท่ัวโลก 

-  ก าเนิดอาเซียนและ
สมาชิกอาเซียน                   
-  สัญลักษณ์และธงอาเซียน                           
-   ค าขวัญและเพลงประจ า
อาเซียน                     
-  ภาษา ปฏิญญา และ
วิสัยทัศน์อาเซียน    
-  กฎบัตรอาเซียน                                               
 

1 
 
2 
2 
 
2 
2 

2 
 
2 
2 
 
2 
2 

สอบกลางภาค 1 20 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

3 ประชาคมอาเซียน 3.  รู้และเข้าใจการ
เตรียมความพร้อม
ของประเทศไทยใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในบริบทด้าน
สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ส่ิงแวดล้อม
และ ประโยชน์ท่ีไทย
จะได้รับจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ด้วยความตระหนักใน
เปูาหมายเดียวกัน 
 

-  ภูมิหลังประชาคมอาเซียน 
-  เสาหลักประชาคม
อาเซียน 
-  บทบาทของไทยในการ
จัดต้ังประชาคมอาเซียน 
 

1 
3 
 
3 

3 
3 
 
4 

4 บทบาทของ
อาเซียน 

4.  รู้และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศคู่ค้า องค์กร
ท่ีส าคัญของโลกและ
บทบาทของอาเซียน
ในสังคมโลกด้าน
ต่างๆ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และความรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อตนเอง และ
สังคม 
 

-  บทบาทของอาเซียนต่อ
ประเทศไทย 
-  บทบาทของอาเซียนต่อ
ประเทศสมาชิกอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
3 

5 
 
5 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

5 อาเซียนกับ
ความสัมพันธ์
ภายนอกอาเซียน 

5. รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับพลวัต
อาเซียนในทศวรรษ
หน้าในเรื่องส่ิงท่ีท้า
ทายและอนาคตของ
อาเซียนในทศวรรษ
หน้า 

-  ความสัมพันธ์ภายนอก
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
-  ความสัมพันธ์ภายนอก
อาเซียนกับกลุ่มประเทศ 
-  ความสัมพันธ์ภายนอก
อาเซียนกับองค์การระหว่าง
ประเทศ  

2 
 
2 
 
3 

3 
 
3 
 
4 
 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ส30231   หน้าที่พลเมือง 1      
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษามารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็น

คุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู้  และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมี
ระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิ
และหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาสังคม
ต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
  เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น  
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
 2.  แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ 
 3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต ์และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิป๎ญญาไทย  
 4.  เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30231 หน้าที่พลเมือง 1            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                            เวลา 20  ชั่วโมง     

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความเป็นไทย 1. ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยและแนะน าผู้อื่นให้
อนุรักษ์ และเผยแพร่
มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
2.  แสดงออกแนะน า
ผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ี
มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และเสียสละ 

-   มารยาทไทย 
-  การอนุรักษ์และ            
การเผยแพร่มารยาทไทย 
-  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และเสียสละต่อสังคม 
- คุณธรรม จริยธรรม
พื้นฐาน 
 
 
 

1 
1 
 
1 
1 

5 
5 
 
5 
5 

2 ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิป๎ญญาไทย 

3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 
สืบสาน ประยุกต์ และ
เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิป๎ญญาไทย 

-  ประเพณีไทย 4 ภาค 
-  วัฒนธรรมไทย 
-  ภูมิป๎ญญาไทย 
-  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
-  แนวทางการอนุรักษ์
สืบสาน และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
2 
2 
2 
4 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์
4.  เป็นแบบอย่าง มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
และสนับสนุนให้ผู้อื่น
แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

-  ความรักชาติ 
-  การยึดมั่นในศาสนา 
-  การเทิดทูน 
พระมหากษัตริย ์
 
 
 
 
 
 

2 
2 
1 

2 
2 
2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 พระบรมราโชวาท 5.  เป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  พระบรมราโชวาท 
-  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 
2 

5 
5 

สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30232 หน้าที่พลเมือง 2      
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ

เคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝุหาความรู้  และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใน
เรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทาง
การเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
  เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น  
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
 2.  แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ 
 3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต ์และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิป๎ญญาไทย  
 4.  เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 6.  เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 7.  ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
   
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30232 หน้าที่พลเมือง 2            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                           เวลา 20  ชั่วโมง     

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความเป็นไทย 1.  มีส่วนร่วมและ 
แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ 
และเผยแพร่มารยาทไทย
สู่สาธารณะ  
2.  แสดงออกแนะน า
ผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ี
มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และเสียสละ 
3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 
สืบสาน ประยุกต์ และ
เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิป๎ญญาไทย 
 

-  การอนุรักษ์และ            
การเผยแพร่มารยาทใน
การไหว ้
-   การยกย่องผู้ท่ีมี 
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
เสียสละ 
-  การปฏิบัติตนตาม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรมไทย 

4 
 
 
2 
 
3 

5 
 
 
5 
 

10 

สอบกลางภาค 1 20 
2 รักชาติ ยึดมั่น 

ในศาสนา และ 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

4.  เป็นแบบอย่าง มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
และสนับสนุนให้ผู้อื่น
แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและเทิด 
ทูนพระมหากษัตริย์  
5.  เป็นแบบอย่าง
ประยุกต์และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  การมีส่วนร่วมและ  
สนับสนุนให้ผู้อื่นมีความ
รักชาติ 
-  การมีส่วนร่วมและ  
สนับสนุนให้ผู้อื่น
แสดงออกถึงการ 
ยึดมั่นในศาสนา 
- หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 

1 
 
 
2 
 
 
3 

5 
 
 
5 
 
 
5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

3 ความเป็นพลเมืองดี
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

6.  เป็นแบบอย่างและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่น
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  
7.  ประยุกต์ใช้กระบวน 
การประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะท่ีตนสนใจ 

-  การเป็นผู้น าและการ
เป็นสมาชิกท่ีดี 
-  การใช้สิทธิเสรีภาพ  
และท าหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ 
-  การมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม 

1 
 
1 
 
 
1 

5 
 
5 
 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 ส30241 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว       
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัด
การเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน ป๎จจัยการลงทุนและการออม ป๎ญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย ความหมาย ความส าคัญ และหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าใน
ท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีมาใช้ท่ีมีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นที่มีผลต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น หลักการและเปูาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่นการรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 
หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจาย
ทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิจารณญาณ สร้างความตระหนัก ทักษะ
กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการล าดับเรื่องเป็นเส้นตรง (Story Line) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขึ้นสูงในการเรียนรู้ 

 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวช้ีวัดและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานช่วงช้ัน การวัดและ
การประเมินผลใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
โดยประเมินผลจากสภาพจริง และการด าเนินการต่อเนื่องควบคู่ผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ัง
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  
2.  ตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน 
3.  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

    4.  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพตามหลักการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเช่ือมโยงความรู้มาใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30241 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                           เวลา 40  ชั่วโมง     

 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบเศรษฐกิจ 1.  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ 
ต่าง ๆ 

-  ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ   

9 10 
 
 

2 การออมและการ
ลงทุน 

2.  ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ การบริหารจัด
การเงินออมและการ
ลงทุนภาคครัวเรือน 

-  การออม 
-  การลงทุนภาค
ครัวเรือน 
-  การบริหารจัดการเงิน
ออม 

3 
3 

 
4 
 

5 
5 
 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ผลิตสินค้าและ

บริการ 
3.  สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริโภค การ
ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  การจัดสรรทรัพยากร 
-  เทคโนโลยีการผลิต
และการบริการ 
 

5 
5 

5 
5 

4 การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 

4.  สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพตาม
หลักการแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และเช่ือมโยง
ความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

-  คุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค 
-  การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
-  ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

3 
 
3 
 
3 
 

5 
 
5 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30261 ท้องถ่ินของเรา       
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์สืบค้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ จังหวัดร้อยเอ็ด รวมไปถึงความเป็นมาของ           

อ าเภอเมยวดี  เมืองเก่าสภาพภูมิศาสตร์ท้องถิ่นและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เรื่องประชากร
เช้ือชาติ  ศาสนา  รวมไปถึงการรักและผูกพันกับท้องถิ่นของตน 
 โดยการใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์กระบวนการการแก้ป๎ญหา  การสืบค้น  กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก  คิดอย่างมีวิจารณญาณการฝึกปฏิบัติความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต 
 เพื่อให้เห็นและเกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ดและเมือง
เก่า  สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น  ประชากรเช้ือชาติและการนับถือศาสนาว่ามีความส าคัญอย่างไรยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนรู้ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สืบต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ด 
2.  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของอ าเภอเมยวดี 
3.  รู้และเข้าใจสภาพทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. รู้และเข้าใจรักและผูกพันกับท้องถิ่นของตน และตระหนักถึงความจ าเป็นในการอนุรักษ์ 

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
5.  รู้และเข้าใจเรื่องเช้ือชาติและการนับถือศาสนา 
 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30261 ท้องถ่ินของเรา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง     
 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความเป็นมาในอดีต
ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

1.  รู้และเข้าใจ
ประวัติความเป็นมา
ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

- แหล่งชุมชนโบราณ 
-  ประวัติความเป็นมาของ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

3 
7 

4 
6 

2 ความเป็นมาในอดีต
ของอ าเภอเมยวดี 

รู้และเข้าใจประวัติ
ความเป็นมาของ
อ าเภอเมยวดี 

-  ประวัติความเป็นมาของ
อ าเภอเมยวดี 

9 10 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 3.  รู้และเข้าใจสภาพ

ทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
เพื่อน ามาใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

- ท่ีต้ังและขนาด 
- ลักษณะภูมิประเทศ 
- ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

2 
3 
5 

4 
5 
6 

4 ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4. รู้และเข้าใจรักและ
ผูกพันกับท้องถิ่นของ
ตน และตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการ
อนุรักษ์ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 
5.  รู้และเข้าใจเรื่อง
เช้ือชาติและการนับ
ถือศาสนา 

-  ประชากรเช้ือชาติ ศาสนา 
-  การประกอบอาชีพ 
-  ศิลปวัฒนธรรม 
-  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

2 
2 
2 
3 

3 
3 
4 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30262 ประวัติศาสตร์เอเชีย       
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาสภาพท่ัวไปและการเปล่ียนแปลงในสถานภาพของภูมิภาคเอเชีย  ในยุดแรกของอารยธรรม
จนถึงป๎จจุบัน ความพยายามในการแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาประเทศ  บทบาทของประเทศต่างๆในเอเชียและ
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เพื่อให้มีความเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม  ตระหนักในบทบาทของประเทศต่างๆ ในเอเชียในโลกป๎จจุบันเห็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ไทย 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการสืบค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้
ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลาย 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของภูมิภาคเอเชีย การแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาประเทศ  
บทบาทในโลกป๎จจุบันและความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เพื่อให้มีความเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนรู ้

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียในยุคอารยธรรม 
 2.  รู้และเข้าใจถึงสภาพทั่วไปและการเปล่ียนแปลงในสถานภาพของภูมิภาคเอเชีย 
 3.  เพื่อให้มีความเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคเอเชีย  
 4. ตระหนักถึงบทบาทของภูมิภาคเอเชียในสังคมโลก 
 
รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30262 ประวัติศาสตร์เอเชีย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                 เวลา 40 ชั่วโมง     
 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 อารยธรรมเอเชีย 1.  รู้และเข้าใจประวัติ
ความเป็นมาของภูมิภาค
เอเชียในยุคอารยธรรม 

- อารยธรรมลุ่มแม่น้ า
เมโสโปเตเมีย 
-  อารยธรรมลุ่มแม่น้ า
สินธุ 
-  อารยธรรมลุ่มแม่น้ า 
ฮวงโห 

3 
 
3 
 
3 

4 
 
4 
 
4 

2 ภูมิภาคเอเชีย 2.  รู้และเข้าใจถึงสภาพ
ท่ัวไปและการเปล่ียน 
แปลงในสถานภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย 

-  เอเชียตะวันออก 
-  เอเชียกลาง 
-  เอเชียใต้ 
-  เอเชียตะวันออกกลาง  

3 
3 
3 
4 

5 
5 
5 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 การเปล่ียนแปลง

ของภูมิภาคเอเชีย 
3.  เพื่อให้มีความเข้าใจ
การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆในภูมิภาค
เอเชีย 

-  การเมือง  
-  เศรษฐกิจ  
-  สังคมและวัฒนธรรม 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 เอเชียกับสังคมโลก 4. ตระหนักถึงบทบาท
ของภูมิภาคเอเชียใน
สังคมโลก 
 

-  บทบาทของภูมิภาค
เอเชียในสังคมโลก 

7 6 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30201 ศาสนาสากล           
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 อธิบายโดยสังเขป ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือ
และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของศาสนิกชน ศาสนาต่าง ๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติสุข วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่น ๆ และชักชวนส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีร่วมกัน คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา
และเทศกาลท่ีส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิเคราะห์เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
แก้ป๎ญหา กระบวนการเชิงเหตุผล   กระบวนการพัฒนาค่านิยม ความสมัครสมานสามัคคี 
 การเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวหลักสูตรท่ีปรับปรุงนี้  จะเน้นการพัฒนาคุณภาพของการเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ในทุกด้าน  ท้ังด้านการพัฒนาตน  พัฒนาสังคม  พัฒนาอาชีพ  มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ  เช่น  กระบวนการคิด การแก้ป๎ญหา  กระบวนการพัฒนางาน  
การจัดการ  กระบวนการกลุ่ม การแสวงหาความรู้ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงคุณธรรม
จริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ 
 2. วิเคราะห์หลักธรรมท่ีช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนา 
 3. ตระหนักในคุณค่า จริยธรรม คติธรรม วันส าคัญและเทศกาลส าคัญของศาสนาต่าง ๆ 
 
รวม  3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30201 ศาสนาสากล           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                               เวลา  40  ช่ัวโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา   

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ศาสนาท่ีเกิดใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก 

1. มีความรู้โดยสังเขป
เกี่ยวกับประวัติของศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาฮินดู 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลามและศาสนา
อื่นๆ 
2. วิเคราะห์หลักธรรมท่ีช่วย
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ของศาสนา 
3. ตระหนักในคุณค่า 
จริยธรรม คติธรรม วัน
ส าคัญและเทศกาลส าคัญ
ของศาสนาต่าง ๆ 

-  ศาสนาเต๋า 
-  ศาสนาขงจ๊ือ 
-  ศาสนาชินโต 

3 
3 
3 

5 
5 
5 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนาท่ีเกิดใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. มีความรู้โดยสังเขป
เกี่ยวกับประวัติของศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาฮินดู 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม 
2. วิเคราะห์หลักธรรมท่ีช่วย
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ของศาสนา 
3. ตระหนักในคุณค่า 
จริยธรรม คติธรรม วัน
ส าคัญและเทศกาลส าคัญ
ของศาสนาต่าง ๆ 

-  ศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู 
-  ศาสนาเชน 
-พระพุทธศาสนา 
-  ศาสนาสิข 
 

3 
 
3 
2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
5 
5 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  สอบกลางภาค  1 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา   

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 
 
 
 
 

ศาสนาท่ีเกิดใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ 

1. มีความรู้โดยสังเขป
เกี่ยวกับประวัติของศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาฮินดู 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม 
2. วิเคราะห์หลักธรรมท่ีช่วย
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ของศาสนา 
3. ตระหนักในคุณค่า 
จริยธรรม คติธรรม วัน
ส าคัญและเทศกาลส าคัญ
ของศาสนาต่าง ๆ 

-  ศาสนา 
   โซโรอัสเตอร์ 
-  ศาสนายูดาห์ 
-  คริสต์ศาสนา 

-  ศาสนาอิสลาม 

5 
 
5 
9 
 

5 
 
5 
5 

                                        สอบปลายภาค 1 30 

 รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30222 โลกศึกษา  
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องโลกของเราเกี่ยวกับทวีปต่าง ๆ ในโลก สังคมโลกเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม องค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของโลกเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ  อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อประชากรโลก 
ป๎ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลก แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชากรโลกเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลก ความหลากหลายของประชากรโลก
ในภูมิภาคต่าง ๆ อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล  การเปล่ียนแปลงของ
ประชากรโลก ป๎ญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข ค่านิยมและความเช่ือในสังคมโลกเกี่ยวกับ
ความหมายของค่านิยมและความเช่ือ อิทธิพลของค่านิยมและความเช่ือต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ลัทธิ
ความเช่ือในสังคมโลก สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลกเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน 
แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน ป๎ญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กรด้านสิทธิ
มนุษยชน ความส าคัญของความเป็นธรรมในสังคม ตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคม แนวทางการ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ป๎ญหาความขัดแย้งในสังคมโลกเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก 
ตัวอย่างป๎ญหาความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในสังคมโลก สังคมโลกในยุคโลกา
ภิวัตน์เกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์ ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อ
สังคมโลกในด้านต่าง ๆ  
 โดยใช้ทักษะการส่ือสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการน าเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโลกของเรา 
สังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลก ประชากรโลก ค่านิยมและความเช่ือในสังคมโลก สิทธิ
มนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก ป๎ญหาและแนวทางแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในสังคมโลก รวมท้ัง
ตระหนักถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อสังคมโลก ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมโลกได้อย่างรู้เท่าทัน มีประสิทธิภาพ มีส านึกรับผิดชอบโลก และด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของทวีปต่าง ๆ ในโลกของเรา  
  2.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม และองค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคม 
โลก  
 
 3.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลกในภูมิภาค 
ต่าง ๆ  
  4.  วิเคราะห์อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อประชากรโลก ป๎ญหาส่ิงแวดล้อม 
โลก รวมท้ัง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  5.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลกและความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาค 
ต่าง ๆ  
 6.  วิเคราะห์อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคลการเปล่ียนแปลงของ 
ประชากรโลก ป๎ญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข 
  7.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค่านิยมและความเช่ือ รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของค่านิยมและ
ความเช่ือต่อพฤติกรรมของคนในสังคม และลัทธิความเช่ือในสังคมโลก  
  8.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน รวมท้ังวิเคราะห์ป๎ญหาการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและบทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน  
  9.   วิเคราะห์ความส าคัญของความเป็นธรรมในสังคม ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคม
รวมท้ังเสนอแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 10.  รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก ยกตัวอย่างป๎ญหาความขัดแย้งในสังคม
โลก รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาความขัดแย้งในสังคมโลก  
 11.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์และลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ รวมท้ัง
วิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในด้านต่าง ๆ  
 
รวม  11 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30222 โลกศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                 เวลา 40 ชั่วโมง       

 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 โลกของเรา 1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ัวไปของทวีป 
ต่าง ๆ ในโลกของเรา 

-  ทวีปเอเชีย 
-  ทวีปยุโรป 
-  ทวีปอเมริกาเหนือ 
-  ทวีปอเมริกาใต้ 
- ทวีปแอฟริกา 
-  ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย และ 
แอนตาร์กติกา 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 สังคมโลก 2.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรัฐ 
สถาบันทางสังคม และ
องค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญ
ในสังคมโลก 

-  องค์ประกอบของรัฐ 
-  สถาบันทางสังคม 
-  องค์กรท่ีมีบทบาท
ส าคัญในสังคมโลก 
 
 
 

1 
1 
1 
 

2 
2 
2 

 

3 ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ของโลก 

3.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของโลกใน
ภูมิภาคต่าง ๆ  
 4.  วิเคราะห์อิทธิพล
ของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมต่อ
ประชากรโลก ป๎ญหา
ส่ิงแวดล้อมโลก รวมท้ัง 
แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

-  ความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของโลกใน
ภูมิภาคต่าง ๆ  
-  อิทธิพลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมต่อประชากร
โลก 
-  ป๎ญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของโลก 
-  แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ประชากรโลก 5.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ชาติพันธุ์ของประชากร
โลกและความหลากหลาย

ของประชากรโลกใน
ภูมิภาคต่าง ๆ  
6.  วิเคราะห์อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์
ของบุคคลการเปล่ียน 
แปลงของประชากรโลก 
ป๎ญหาประชากรโลกและ
แนวทางการแก้ไข 

-  ชาติพันธุ์ของ
ประชากรโลก 
-  ความหลากหลายของ
ประชากรโลกใน  
ภูมิภาคต่าง ๆ  
-  อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมและ 
วัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์
ของบุคคล 
-  การเปล่ียนแปลง
ประชากรโลก 
-  ป๎ญหาประชากรโลก
และแนวทางการ 
    แก้ไข 

2 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 

2 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 

สอบกลางภาค 1 20 
5 ค่านิยมและความ

เช่ือในสังคมโลก 
7.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของค่านิยม
และความเช่ือ รวมท้ัง
วิเคราะห์อิทธิพลของ
ค่านิยมและความเช่ือต่อ
พฤติกรรมของคนใน
สังคม และลัทธิความเช่ือ
ในสังคมโลก 

-  ความหมายของ
ค่านิยมและความเช่ือ 
-  อิทธิพลของค่านิยม
และความเช่ือต่อ
พฤติกรรมของคนใน
สังคม  
-  ลัทธิความเช่ือในสังคม
โลก 

1 
 
2 
 
 
2 
 

2 
 
2 
 
 
2 
 

6 สิทธิมนุษยชนและ
ความเป็นธรรมใน
สังคมโลก             

8.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย แนวคิดและ
หลักการของสิทธิ
มนุษยชน รวมท้ังป๎ญหา
การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและบทบาท
ขององค์กรด้านสิทธิ
มนุษยชน 

-  สิทธิมนุษยชนในสังคม
โลก 
-  ความเป็นธรรมในสังคม
โลก 

2 
 
2 

2 
 
2 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

7 ป๎ญหาความขัดแย้ง
ในสังคมโลก     

9. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของความเป็นธรรมใน
สังคม ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ความไม่เป็น
ธรรมในสังคมรวมทั้ง
เสนอแนวทางการสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม  
10.  รู้ เข้าใจและ
วิเคราะห์สาเหตุของ
ความขัดแย้งในสังคมโลก 
ยกตัวอย่างป๎ญหาความ
ขัดแย้งในสังคมโลก 
รวมท้ังเสนอแนวทางการ
แก้ป๎ญหาความขัดแย้งใน
สังคมโลก 
 

-  สาเหตุของความ
ขัดแย้งในสังคมโลก 
-  ตัวอย่างป๎ญหาความ
ขัดแย้งในสังคมโลก 
-  แนวทางการแก้ป๎ญหา
ความขัดแย้งในสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
2 
 
2 

1 
 
1 
 
1 

8 สังคมโลกในยุค
โลกาภิวัตน์ 

11.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของยุค 
โลกาภิวัตน์และลักษณะ
สังคมยุคโลกาภิวัตน์ 
รวมท้ังวิเคราะห์อิทธิพล
ของโลกาภิวัตน์ต่อสังคม
โลกในด้านต่าง ๆ 
 

- ความหมายของยุค
โลกาภิวัตน์ 
- ลักษณะสังคมยุค 
โลกาภิวัตน์ 
- อิทธิพลของ 
โลกกาภิวัน์ต่อสังคม 

1 
 
2 
 
2 

1 
 
1 
 
1 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้
เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาสังคมต่อสาธารณะ การ
ติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลาย
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกัน
และกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งป๎น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู้ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 ผลการเรียนรู้ 
 1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  
 4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ  
 5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  
 6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 7. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
 8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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โครงสร้างรายวิชา ส30233 หน้าที่พลเมือง 3                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                 เวลา 20 ชั่วโมง       

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พลเมืองดีใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

1.  เป็นแบบอย่างและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่น
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  
2.  ประยุกต์ใช้
กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะท่ีตนสนใจ 
3.  มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ  
4.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
ส่ือ  
5.  คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล 

-  การเป็นผู้น าและการ
เป็นสมาชิกท่ีดี 
-  การใช้สิทธิเสรีภาพ   
-  การมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม 
-  ความส าคัญของ
กระบวนการ
ประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วม 
-  แนวทางการปฏิบัติตน
ในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 
-  การปฏิบัติตนในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
- การรู้ทันส่ือ ข่าวสาร 
และการคาดการณ์โดย
ใช้ข้อมูล 
-  แนวทางในการ 
รู้ทันส่ือ ข่าวสาร  
และการคาดการณ์โดย
ใช้ข้อมูล 
-  การปฏิบัติตนในการ
รู้ทันส่ือ ข่าวสาร และ
การคาดการณ์โดยใช้
ข้อมูล 

1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
 

3 
 
2 
2 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
3 
 
 

สอบกลางภาค 1 20 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

2 ความปรองดอง
สมานฉันท์ 

6.  ยอมรับใน 
อัตลักษณ์และเคารพ
ความหลากหลายใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  
7.  เห็นคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ และพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน 

-  อัตลักษณ์ของสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
-  การเรียนรู้ความแตกต่าง 
-  การยึดมั่นในขันติธรรม 
-  หลักสิทธิมนุษยชน 

2 
 
1 
1 
1 

5 
 
3 
3 
3 

3 ความมีวินัยใน
ตนเอง 

8.ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง 

-  การมีวินัยในตนเอง 
-  คุณลักษณะของผู้มี
ระเบียบวินัยในตนเอง 
-  แนวทางในการ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง 
-  การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง 

1 
1 
 
1 
 
 
1 

3 
3 
 
3 
 
 
3 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใน
เรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ป๎ญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทาง
การเมือง และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเอง ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกัน อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งป๎น 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระท าของ
ตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ป๎ญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 ผลการเรียนรู้ 
 1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 2. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  
 3. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ  
 4. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  
 5. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 6. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
  
รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา ส30234 หน้าที่พลเมือง 4            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                 เวลา 20 ชั่วโมง       
 

 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พลเมืองดีตามวิถี
ไทย 

1.  เป็นแบบอย่างและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่น
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  
2.  มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ 

-  พลเมือดี 
-  ประชาธิปไตย 
-  การเลือกต้ัง 
- การมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง 

1 
1 
1 
1 
 

3 
4 
5 
5 
 
 

2 รู้ทันข่าวสาร 4.คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 3.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
ส่ือ  
4.  คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล 

- การรับข่าวสาร 
-  การรู้ทันส่ือ ข่าวสาร  
และการคาดการณ์โดย
ใช้ข้อมูล 
-  การวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงของข้อมูล 

1 
2 
 
 
2 

3 
5 
 
 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
3 พหุวัฒนธรรม 5.ยอมรับในอัตลักษณ์

และเคารพความ
หลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-  อัตลักษณ์สังคมไทย 
-  สังคมพหุวัฒนธรรม 

2 
3 

5 
5 

4 การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 

6.เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 

- การเคารพซึ่งกัน 
และกัน 
-  การมีเมตตาต่อกัน
และการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน 

1 
 
2 

5 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30243 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย จ าแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ท่ีมา 
และลักษณะส าคัญของหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจของ ไทย ป๎ญหา
เศรษฐกิจของไทยและแนวทางการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  9 -12 กับการ
พัฒนาประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การ
แก้ป๎ญหา และการอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถท่ีจะตัดสินใจ 
รวมท้ังปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 ตระหนักเห็นคุณค่า และความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเห็นความส าคัญ
ของการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
 2.  รู้และเข้าใจ และเห็นคุณค่าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 รวมท้ัง
โครงการตามพระราชด าริ และน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังป๎ญหาของระบบเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ
แก้ไข 
 4.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยและสภาพป๎ญหาของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 5. รู้และเข้าใจความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ีผ่านมา 
 6. รู้และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับป๎จจุบัน 
 7. รู้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน 
 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
 



 
  

  

197 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30243 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                               เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรุ้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เศรษฐกิจพอเพียง 1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
2.  รู้และเข้าใจ และเห็น
คุณค่าหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
รวมท้ังโครงการตาม
พระราชด าริ และน ามา
เป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 

-  ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  หลักแนวคิด/หลักการ
ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  การประยุกต์ใช้
แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  ทฤษฎีใหม่ 
-  การผลิตและป๎ญหา
การผลิต ในชุมชน 
-  การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการผลิต
สินค้าและบริการ 

2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
3 
 
3 

3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
3 
 
5 
 
 

2 ชุมชนพอเพียง 3.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจ รวมท้ัง
ป๎ญหาของระบบ
เศรษฐกิจของไทยและ
แนวทางการแก้ไข 
4.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของ
ไทยและสภาพป๎ญหาของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 

-  ระบบเศรษฐกิจของ
ไทยและแนวทางการ
แก้ไข 
-  โครงสร้างเศรษฐกิจ
ของไทย 

3 
 
 
2 

10 
 
 
5 

สอบกลางภาค 1 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

3 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ 

5.  รู้และเข้าใจความ 
ส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจ รวมท้ัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ีผ่าน
มา 
6.  รู้และเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ
ป๎จจุบัน 

-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 9-12 

12 10 
 
 

4 การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. รู้และเข้าใจแนว
ทางการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของแต่ละภาค
ส่วน 

- การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7 5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30282 ประชากรและสิ่งแวดล้อม  
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากร  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต 

ศึกษาเหตุ  ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและแนวทางแก้ไขป๎ญหาสังคมท่ีส าคัญ ๆ  โดยเน้นป๎ญหาสุขภาพ 
อนามัย  ป๎ญหาการประกอบอาชีพ  ป๎ญหาอาชญากรรม  ป๎ญหาส่ิงเสพติดให้โทษ  ป๎ญหาการขาดแคลน 
ทรัพยากร  ป๎ญหาความไม่สมดุลระหว่างจ านวนประชากรและทรัพยากร 

โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การ
แก้ป๎ญหา และการอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถท่ีจะตัดสินใจ รวมท้ังปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
   เพื่อตระหนักในป๎ญหาประชากรและส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแกไ้ขป๎ญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  
ผลการเรียนรู้ 

1.  ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากร ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพของ
ประชากร   
 2.  อธิบายขนาดของประชากรและองค์ประกอบของประชากรได้ 
 3.  บอกป๎จจัยของส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงประชากรได้ 
 4.  อธิบายผลของการเกิดต่อการเปล่ียนแปลงภาวะประชากรได้ 
 5.  อธิบายป๎ญหาสุขภาพอนามัย สาเหตุ และแนวทางแก้ป๎ญหาสุขภาพอนามัยได้ 
 6.  อธิบายสาเหตุ การปูองกัน และแก้ไขป๎ญหาส่ิงแวดล้อมได้ 
 7.  บอกความหมายของคุณภาพชีวิตได้ 
 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30282 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง       

 
 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประชากร 1.  ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนประชากร 
ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
และคุณภาพของ
ประชากร   
2.  อธิบายขนาดของ
ประชากรและ
องค์ประกอบของ
ประชากรได้ 
 

- ความหมายของ
ประชากร 
-  ความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนประชากร 
-  องค์ประกอบของ
ประชากรได้ 

2 
 
2 
 
2 
 

2 
 
3 
 
3 
 
 

2 การเปล่ียนแปลง
ประชากร 

3.  บอกป๎จจัยของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลง
ประชากรได้ 
4.  อธิบายผลของการ
เกิดต่อการเปล่ียนแปลง
ภาวะประชากรได้ 
 

-  ป๎จจัยท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงประชากร 
-  ผลการเปล่ียนแปลง
ประชากร 

4 
 
3 
 

5 
 
5 
 
 

3 ป๎ญหาสุขภาพของ
ประชากร 

5.  อธิบายป๎ญหาสุขภาพ
อนามัย สาเหตุ และ
แนวทางแก้ป๎ญหา
สุขภาพอนามัยได้ 
 

-  ป๎ญหาด้านสุขภาพ
อนามัย 
-  การแก้ไขป๎ญหา
สุขภาพ 

3 
3 

5 
5 

สอบกลางภาค 1 20 



 
  

  

201 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ป๎ญหาส่ิงแวดล้อม 6.  อธิบายสาเหตุ การ
ปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหาส่ิงแวดล้อมได้ 

-  ส่ิงแวดล้อม 
-  ป๎ญหาส่ิงแวดล้อม  
- แนวทางการแก้ไขป๎ญหา
ส่ิงแวดล้อม 

4 
5 
5 

4 
4 
4 

5 คุณภาพของชีวิต 7.  บอกความหมาย
ของคุณภาพชีวิตได้ 

-  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 10 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 



 
  

  

202 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นป๎ญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ป๎จจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่ม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ป๎ญหา
อย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ป๎ญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นป๎ญหา จากสถานการณ์ป๎จจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้ 
จากวิชาสาขาต่างๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 8. เสนอแนวคิดการแก้ป๎ญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 
  

  

203 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็น
ป๎ญหา 

1.  ต้ังประเด็นป๎ญหาจาก
สถานการณ์ป๎จจุบันและสังคมโลก 
2. ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ี
สนับสนุน  หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรอบ 
3. ออกแบบ วางแผนใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การตั้งประเด็นป๎ญหา  
และการตั้งค าถาม 
-  การตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผล 
-  การออกแบบ วางแผนใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

10 30 

2 ปรารถนา
ค าตอบ 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ปรารถนา
ค าตอบ (ต่อ) 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 

4 รอบคอบมี
ป๎ญญา 

7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ป๎ญหา
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จาก
การค้นพบแผนการท างานของ

-  การสังเคราะห์ข้อมูล 
-  การสรุปองค์ความรู้ 
-  การแสดงความคิด  และ
การแก้ป๎ญหา 
 

10 30 



 
  

  

204 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

นักเรียน 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

205 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

206 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟ๎ง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 

 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 

8 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟ๎ง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30202 พระพุทธศาสนา  
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ประวัติพระพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก หน้าท่ีชาวพุทธ  วิเคราะห์บทบาท
หน้าท่ีของอุบาสก  อุบาสิกา  ท่ีมีต่อสังคมไทย 
 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก  และการเข้าร่วมพิธีกรรม  มารยาท
ชาวพุทธ  และการปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์  ด้วยกาย  วาจา  ใจ  ศึกษาประวัติชาวพุทธตัวอย่าง  การบริหาร
จิต  เจริญป๎ญญาตามหลักสติป๎ฏฐาน  ด้วยวิธีคิดแบบโยนโสมนสิการ  10  วิธี  วิเคราะห์หลักธรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ  ศาสนพิธี  ในการสัมมนากับการแก้ป๎ญหา  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  และการะบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดแนวคิดน ามา
ปฏิบัติในการด ารงชีวิต  เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  เช่ือในความดีมีเหตุผล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู้ 
        เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
เลือกตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรักท้องถิ่นมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามให้กับสังคมประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความส าคัญของพุทธศาสนา  
2.  ตระหนักในหลักธรรมและค าสอนของพุทธศาสนาได้  
3.  วิเคราะห์เปรียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงของศาสนาต่างๆได้ 
4.  เสนอแนวทางในการพัฒนาตนโดยอาศัยหลักธรรมของพุทธศาสนาได้ 
5.  น าหลักค าสอนของพุทธศาสนามาประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส 30202 พระพุทธศาสนา   
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6                     เวลา 40 ชั่วโมง   

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความส าคัญของ 
พระพุทธศาสนา 

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติ ความส าคัญของ
พุทธศาสนา  

-  ประวัติ ความส าคัญ
ของพุทธศาสนา  
-  ประวัติพระพุทธสาวก  
พุทธสาวิกา  ชาดก 
 

3 
 
4 

5 
 
5 

2 หลักธรรม 2.  ตระหนักในหลักธรรม
และค าสอนของพุทธ
ศาสนาได้  

-  พระรัตนตรัย 
-  อริยสัจ 4 
-  พุทธศาสนสุภาษิต 
 

3 
4 
5 

3 
3 
4 

สอบกลางภาค 1 20 
3 ศาสนาเปรียบเทียบ 3.  วิเคราะห์เปรียบความ

แตกต่างและความ
คล้ายคลึงของศาสนา
ต่างๆได้ 

-  ศาสนาพราหมณ์ –
ฮินดู 
-  ศาสนาคริสต์ 
-  ศาสนาอิสลาม 
 

5 
 
4 
4 

5 
 
5 
5 

4 การพัฒนาตน 4.  เสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนโดยอาศัย
หลักธรรมของพุทธ
ศาสนาได้ 
5.  น าหลักค าสอนของ
พุทธศาสนามาประยุกต์
เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมได้ 
 

-  การบริหารจิต   
-  เจริญป๎ญญาตามหลัก
สติป๎ฏฐาน   
-  วิธีคิดแบบโยนโส -
มนสิการ 

2 
2 
 
2 
 
 

5 
5 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30223 กฎหมายควรรู้ 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมายหลัก

กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางป๎ญญา กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกบักระบวนการยุติธรรม ป๎ญหาการบังคับใช้กฎหมาย และ
แนวทางแก้ไข 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดสังเคราะห์ กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างความตระหนัก ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะ
การคิดขั้นสูงในการเรียนรู้ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักท่ีใช้ปกครองประเทศ เห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องรู้กฎหมาย 
และสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและท่ีมาของกฎหมาย รวมท้ังเห็นความส าคัญของกฎหมาย 
2.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายกระบวนการยุติธรรม และขั้นตอนการด าเนินคดี     
3.  รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และสามารถปฏิบัติตนตามท่ี

กฎหมายก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
4.  รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของหลักกฎหมายแพ่ง รวมท้ังสามารถปฏิบัติตนและแนะน าผู้อื่นให้

ปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5.  รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายอาญา และสามารถปฏิบัติตนตามท่ีกฎหมายก าหนดได้

อย่างถูกต้อง 
6.  รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม และสามารถปฏิบัติตนตามท่ี

กฎหมายก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
7.  รู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสามารถ

ปฏิบัติตนตามท่ีกฎหมายก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
8.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายประกอบท่ีส าคัญ รวมท้ังสามารถน าความรู้

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

                                            โครงสร้างรายวิชา ส30223  กฎหมายควรรู้  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง     
 

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย 

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและท่ีมาของ
กฎหมาย รวมท้ังเห็น
ความส าคัญของกฎหมาย 
2.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการตรา
กฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม และขั้นตอนการ
ด าเนินคดี     
 

-  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย 
-  ลักษณะของกฎหมาย 
-  การบังคับใช้และ
ยกเลิกกฎหมาย 
-  กระบวนการตรา
กฎหมาย 

2 
 
2 
2 
 
2 

2 
 
2 
2 
 
2 

2 กฎหมายเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน 

3.  รู้ เข้าใจ และเห็น
ความส าคัญของกฎหมาย
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
และสามารถปฏิบัติตน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดได้
อย่างถูกต้อง 
 

-  กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน 

5 5 

3 กฎหมายแพ่ง 4.  รู้ เข้าใจ และเห็น
ความส าคัญของหลัก
กฎหมายแพ่ง รวมท้ัง
สามารถปฏิบัติตนและ
แนะน าผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม
หลักกฎหมายแพ่งได้ 
ถูกต้องและเหมาะสม 
 

-  กฎหมายแพ่ง เช่น นิติ
กรรม สัญญา ครอบครัว 
มรดก ทรัพย์สิน 
 

6 10 

สอบกลางภาค 1 20 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 

 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

4 กฎหมายอาญา 5.  รู้ เข้าใจ และเห็น
ความส าคัญของกฎหมาย
อาญา และสามารถ
ปฏิบัติตนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 

-  กฎหมายอาญา 8 10 

5 กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

6.  รู้ เข้าใจ และเห็น
ความส าคัญของกฎหมาย
เกี่ยวกับชุมชนและสังคม 
และสามารถปฏิบัติตน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดได้
อย่างถูกต้อง 
7.  รู้ เข้าใจ และเห็น
ความส าคัญของกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล และสามารถ
ปฏิบัติตนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 

-  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
-  กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
-  การรับราชการทหาร   
-  การใช้กฎหมายใน
สังคมไทย 

2 
 
 
2 
2 
2 

1 
 
 
2 
2 
2 
 

6 กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ 

8.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญของไทยและ
กฎหมายประกอบท่ี
ส าคัญ รวมท้ังสามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 

-  ความเป็นมาของ
รัฐธรรมนูญไทย 
-  สาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

1 
 
2 

5 
 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30263 เหตุการณ์ปัจจุบัน 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุท่ีมาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อ

มนุษยชาติเช่น ความขัดแย้ง ภัยสงคราม ท้ังอาวุธสงคราม การก่อการร้าย  ความขัดแย้งในหลายๆ ภูมิภาค 
ความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกกับอิหร่าน เกาหลีเหนือในเรื่องป๎ญหานิวเคลียร์ จนถึงภาวะโลกร้อน โรค
ระบาดร้ายแรง และภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีกระหน่ าคุกคามภูมิภาคต่าง ท้ังภัยน้ าท่วม แผ่นดินไหว และภูเขา
ไฟระเบิด ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทในลักษณะต่าง ๆ ขององค์กรระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ ศึกษา
ทิศทางเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาและป๎ญหาทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาป๎จจุบันรวมท้ังสามารถวิเคราะห์และผนวกองค์ความรู้ในประวัติศาสตร์และ
ป๎จจุบันเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการกลุ่ม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติ และบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศประเภทต่างๆในป๎จจุบันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทองค์กรระหว่างประเทศ 
 2.  วิเคราะห์สาเหตุผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของสภาวการณ์ต่อภูมิภาคต่าง ๆของโลก 
 3.  ตระหนักถึงป๎ญหาด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในยุคป๎จจุบัน 
 
รวม  3 ผลการเรียนรู้ 
 

   
 

 
 
 
 
 



 
  

  

214 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30263 เหตุการณ์ปัจจุบัน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                            เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

-  องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

5 10 

2 เหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อ
มนุษยชาติ 

2.  วิเคราะห์สาเหตุ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของ
สภาวการณ์ต่อภูมิภาค
ต่าง ๆของโลก 

- สงครามโลกครั้งท่ี 1 
- สงครามโลกครั้งท่ี 2 
-  สงครามเย็น 
- สงครามเกาหลี 
- สงครามเวียดนาม 
- ก่อการร้าย 

3 
2 
2 
2 
2 
3 

5 
5 
3 
3 
3 
6 

สอบกลางภาค 1 20 
3 โลกป๎จจุบัน 3.  ตระหนักถึงป๎ญหา

ด้านการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ ในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ของโลกในยุค
ป๎จจุบัน 

-  การเมืองและ
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
-  ผู้ล้ีภัยทางการเมือง 
-  การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

10 
 
5 
4 

5 
 
5 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส30281 การอ่านแผนที ่
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาต้ังแต่โบราณจนถึงป๎จจุบัน รวมท้ังประวัติการสร้างแผนท่ีในประเทศไทย 
ความรู้เรื่องเส้นโครงแผนท่ีชนิดต่างๆ การค้นหารายละเอียดของภูมิประเทศแบบต่างๆ เครื่องหมายท่ีใช้แทน
ลักษณะภูมิประเทศหรือสีท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์ ลักษณะภูมิประเทศ กริดและอาซิมุทส์ มาตราส่วน ทิศทาง และ
การแปลความหมายจากแผนท่ี 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ป๎ญหา 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล การแปลความหมายจากแผนท่ีได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เข้าใจประวัติความเป็นมา การสร้างแผนท่ีในประเทศไทย 
2.  รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเส้นโครงแผนท่ีชนิดต่างๆ 

 3.  วิเคราะห์การหาต าแหน่งท่ีต้ัง การวัดระยะทางตามมาตราส่วน เมื่อเปรียบเทียบระยะทางในแผนท่ี
กับระยะทางจริง 
 
รวม  3 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

โครงสร้างรายวิชา ส30281 การอ่านแผนที ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                               เวลา 40 ชั่วโมง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การสร้างแผนท่ี 1.  เข้าใจประวัติความ
เป็นมา การสร้างแผนท่ี
ในประเทศไทย 

-  ประวัติการสร้างแผน
ท่ีของโลก 
-  ประวัติการสร้างแผน
ท่ีของประเทศไทย 

5 
 
4 

5 
 
5 

2 เส้นโครงแผนท่ี 2.  รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ
เส้นโครงแผนท่ีชนิดต่างๆ 

 -  เส้นโครงแผนท่ี 
-  แผนท่ีประเภทต่างๆ 

5 
5 

5 
7 

สอบกลางภาค 1 20 
3 การอ่านแผนท่ี 3.  วิเคราะห์การหา

ต าแหน่งท่ีต้ัง การวัด
ระยะทางตามมาตราส่วน 
เมื่อเปรียบเทียบ
ระยะทางในแผนท่ีกับ
ระยะทางจริง 

-  การหาค่าอซิมุทส์ 
-  พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
-  มาตราส่วนแผนท่ี 
-  การหาพิกัดกริด  
-  การหาทิศทาง 
-  การแปลความหมาย
ของแผนท่ี 
-  การอ่านแผนท่ี 

2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

3 
5 
3 
3 
4 
5 
5 

สอบปลายภาค 1 30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

 

 
 

  
 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ   
เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้  การท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายแรกได้
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
สอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน  หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้ เรียกว่า 
Formative  assessment  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้
จุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา  ซึ่งในป๎จจุบันงานวิจัยบ่งช้ีว่าถ้าใช้การประเมินผล
ย่อยอย่างถูกวิธี การประเมินผลย่อยจะเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังในการก าหนดเปูาหมาย การเรียนการสอน  แต่
ท้ังนี้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น  การสังเกต  การซักถาม  
การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใช้แฟูมสะสมงาน  การใช้ภาระงานท่ีเน้น
การปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน  การใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนน (Rubrics) และท่ีส าคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลท่ีได้จากการประเมินมาวางแผน
และทบทวนการสอนของตนอีกด้วย 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายท่ีสองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ เรียกว่า Summative assessment เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสิน
ให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่  
ควรได้รับการเล่ือนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามีหน้าท่ีในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน   
  
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในป๎จจุบันนอกจากให้ท่ัวถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย  ผู้ปกครอง สังคมและรัฐ
ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับ
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มอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน  ๔  
ระดับ  ได้แก่  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มี
เจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและ
สม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต  
การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดย
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนประเมินตนเอง  เพื่ อนประเมินเพื่ อน ผู้ปกครอง 
ร่วมประเมิน  
 การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ท้ังนี้โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเปูาหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านใด  รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรี ยนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดและหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันประถม ศึกษาปี
ท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพป๎ญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีป๎ญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีป๎ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติป๎ญญา  เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกั น  
สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเปูาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดว่าการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดใน
ระดับใด  สามารถท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ันเรียน หรือจบการศึกษาได้หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้
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สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้   
 ๑.  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยผู้สอนต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ภาค  ตลอดจนให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้าน
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในด้านท่ีเด่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเล่ือนช้ัน  ก าหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียน
ปลายปีเพื่อการเล่ือนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหน่วยกิตให้
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนช้ันเมื่อส้ินปีการศึกษา  นอกจากนี้
ยังก าหนดให้มีการซ้ าช้ันโดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๒.  การให้ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  สามารถให้ระดับผลการเรียนได้หลายลักษณะ  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น   ๘ 
ระดับ  ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม 
ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้จบการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ในกรณีต่าง 
ๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  การย้ายหลักสูตร  
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ท่ีออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนน าไปใช้ใน การ
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
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 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ ส่วน  ได้แก่ งานวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยท่ัวไปจะก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานท้ังสองและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    การเรียนรู้
กับผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  เอกสารการประเมินผลต่างๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจั ดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นต้น 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝุายต่างๆ ในสถานศึกษานับต้ังแต่ระดับ
นโยบาย  ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน  ก าหนดกระบวนการท างาน
และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม  ดังในแผนภาพท่ี ๑.๑ ได้แสดงถึงระบบ การบริหารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน และตารางท่ี ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝุายต่างๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
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แผนภาพที่ ๑  ระบบการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนรู้และด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
-ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

 

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น   
   การจบการศึกษา 

รายงานผลต่อผู้เก่ียวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

-  ครูวัดผล 
-  นายทะเบียน 

ก ากับ  ติดตาม   
สนับสนุน  ให้ขวัญ

ก าลังใจ 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 
ผลการเรียน 
ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 
เทียบโอนผลการเรียน 

-  ผู้สอน 
-  ผู้ได้รับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เกี่ยวข้อง ภารกิจ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ตารางที่ ๑   การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝุายต่าง ๆ                 
  ของสถานศึกษารับผิดชอบ   
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๑  อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๑.๒  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
 ๑.๓  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.๔  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 ๑.๕  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๖  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม
การแก้ไขผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๗  ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๘  ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 ๒.๒ จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท า
รายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๓ ก าหนดส่ิงท่ีต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
ของสถานศึกษาพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ผู้เรียน 
 ๒.๔ ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๒.๕ ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา  จ านวนหน่วย
กิต  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ตารางที่ ๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๓.  คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 ๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวดัและประเมินผล 
 ๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
 และประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

 ๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
 ๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผู้เรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดท าสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 ๖.๒ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

๗.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๗.๕ ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
บรรลุเปูาหมาย 
 ๗.๖  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ตารางที่ ๑.๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๘.  ผู้สอน  ๘.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๘.๒ ท าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่อง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๘.๔ น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๙.  ครูวัดผล  ๙.๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

๑๐.  นายทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล                
แต่ละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                     
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน และ
จบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
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ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
********************************************************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
เมยวดีพิทยาคม ด้วย การวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค าส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบโรงเรียน ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แยง้กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้  ควบคู่กับหลักสูตร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
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หมวด  ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการ  ดังนี้ 
         โรงเรียนมีหน้าท่ีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท าการวัดและประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ข้อ ๗  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน   เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ข้อ ๘  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

         ๘.๑  แจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้รายภาค 

๘.๒  แจ้งให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และเวลาเรียน/เข้าร่วมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘.๓  แจ้งให้ผู้เรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรู้ และเกณฑ์การตัดสิน 

๘.๔  แจ้งให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๘.๕  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องวัดและประเมินผลก่อนเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบ้ืองต้นของผู้เรียน 

๘.๖ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้สอนวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนแล้วสอนซ่อมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข้อ ๙  ให้โรงเรียนอนุมัติการเล่ือนช้ัน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๐  ให้ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าคะแนนผลการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน รวมกับคะแนนการวัดและประเมินผลปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนก าหนด 
แล้วน ามาเทียบเพื่อปรับเป็นระดับผลการเรียน โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  คือ “๔”  
“๓.๕”   “๓”  “๒.๕”  “๒”  “๑.๕”  “๑” และ “๐” 
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 ข้อ ๑๑  ให้ใช้ค าว่า “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” แสดงผลการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และใช้ค าว่า “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการวัดและประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
 ข้อ ๑๒  ให้แจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยรายงานผลการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
แผนภาพที่ ๒ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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แผนภาพที่ ๓ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 
 



 
  

  

230 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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หมวด  ๒ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๓  การตัดสินผลการเรียน ประกอบการพิจารณาการเล่ือนช้ันเรียนสูงขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ยกเว้นในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากก็ให้เรียนซ้ าช้ันได้ 
 ๑๓.๑ การเล่ือนช้ัน  
 เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ท้ังนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
 ๑๓.๒ การเรียนซ้ าช้ัน 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การเรียนซ้ ารายวิชา   เมื่อผู้เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
 กรณีท่ี ๒ เรียนซ้ าช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่า จะเป็นป๎ญหาต่อการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  
ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่
แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 

ข้อ ๑๔  เกณฑ์การจบการศึกษาได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๑๕  การอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  อนุมัติให้จบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อนุมัติให้
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๖  นักเรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลปลายปี/ภาค เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  โรงเรียน
อาจจัดให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาค ภายหลังได้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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แผนภาพที่ ๔ กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียน 
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แผนภาพที่ ๕ กระบวนการด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการประเมนิกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
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หมวด  ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)   
  

หมวด  ๔ 
การย้ายที่เรียน 

ข้อ ๑๘  นักเรียนคนใดจ าเป็นต้องย้ายท่ีเรียน โรงเรียนต้องจัดเอกสารหลักฐานให้นักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแห่งใหม่คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และหลักฐานทางการศึกษาอื่นเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้
ผู้ปกครองและผู้เรียน น าไปแสดงผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้กับสถานศึกษาแห่งใหม่พิจารณารับย้ายผู้เรียน 
 

หมวด ๕ 
หลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีดังนี้ 
๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑๙.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) 
๑๙.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ข้อ ๒๐   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด มีดังนี้ 
๒๐.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
๒๐.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๒๐.๓  ใบรับรองผลการเรียน 
๒๐.๔  ระเบียนสะสม 
๒๐.๕  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เท่าท่ีจ าเป็นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                             (นายไพรวัลย์ สมภูงา) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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 พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
สถาบันส่งเสริมาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
 พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2557, 29 กันยายน). แนวปฏิบัติเก่ียวกับค่านิยมหลัก 12  
 ประการสู่การปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2561, 8 มกราคม) แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร 
 สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.  กรุงเทพฯ  :   
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2561, 5 มกราคม) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 เร่ือง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด,2551. 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
 จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี.  กรงุเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2557). แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง.   
 กรุงเทพฯ  :  ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
 กรุงเทพฯ  :  ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. 
 .กรุงเทพฯ  : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
 หลักเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พงศ. 2560) ตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  : ผู้แต่ง. 
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ค าสั่งโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
ท่ี   ๑๙๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

………………………………………………………..………. 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม              

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้มีการ
ใช้และการประเมินหลักสูตรผลการประเมินท าให้พบว่า ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างหลักสูตรไม่มีความ
ชัดเจน ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เท่าท่ีควร และหลักสูตรไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  และโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้มีการจัดท าโครงการ
พัฒนาผู้ท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program : GP) ขึ้นเพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนไปสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และเป็นการปลูกฝ๎งด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้ังแต่เยาว์วัย โรงเรียนจึงได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าหน้าท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑.๑  นายเมธี บุญเจริญธนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายศิริศักด์ิ โคตรพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายวิชัย  พลซื่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
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๑.๔  ดร.เอกชัย พลซื่อ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๕  นายบุญช่วย มหิวรรณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๖  ร.ต.ต.มนตรี พลนิกรด ารงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๗  นายท าวาน ตรีภพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๘   นายสมศักด์ิ อินทรวิเชียร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๙  นายภูชิต ถนัดค้า  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๑๐  นางกุหลาบ สีแดงงาม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายบัญชา ยุระหาร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๑.๑๒  นายส าเริง สุตระ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑.๑๓ พระครูสันติธรรมประหัฎฐ์(ค าจร ธมมวโร) ผู้แทนพระภิกษุ       กรรมการ 
๑.๑๔  พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท ผู้แทนพระภิกษุ         กรรมการ 
๑.๑๕  นายไพรวัลย์  สมภูงา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นายไพรวัลย์  สมภูงา   ผู้อ านวยการ  ประธาน 
   ๒.๒ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ  รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
   ๒.๓ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ๒.๔ นายอนุรักษ์ โสภาชัย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๕ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๖ นางบุรี  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๗ นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๙ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  อ านวยการ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขป๎ญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น  และสนับสนุน
งบประมาณ สถานท่ี หรือทรัพยากรอื่นๆ ให้กับคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
๓. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางเย็นใจ  สงวนรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๗ นางอรชร  ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๘ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๙ นางทิวา พลซื่อ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายเปรมฤทัย แสงแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นางอัมพาพันธ์  สระเกษ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
๒. รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข้อมูล    

ท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
มาจัดท าร่างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)      

๓. น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมยวดี-
พิทยาคม  
๔. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดประเมินผล 
 ๔.๑  นางราตรี โพธิ์สุวรรณ  รอง ผอ.ฝุายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายส าเริง สุตระ   ผู้ช่วยฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวจิรปรียา กุลาตัน ครู    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ และต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นางรุ่งรัตน์ สุขแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

๕.๓  นางอุไรวรรณ ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
๕.๕  นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายป๎ญญา สีหาบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทวิชย์ มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔  นายอ านวย  หกพันนา   ครู    กรรมการ       
๖.๕  นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางปราณี ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสะอาด พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔ นายธนาคร ศรีแนน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗.๕ นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 ๗.๖ นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๗ นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๙ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงโคตร ครู    กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นางทิวา  พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางฉวีวรรณ  ไพรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๓  นายอนุรักษ์  โสภาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘.๔  นายทศพร  บุญปก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ           
๘.๕  นางรัชฎากร  มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ           
๘.๖  นางสาวสุกัญญา  บุญปก ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายเปรมฤทัย  แสงแก้ว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

๙.๒  นายนนท์ธิวัฒน์  ป๎ตถาทุม ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นายนิราศ ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐.๓  ว่าท่ี ร้อยตรีวัฒนา อินทศิลา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๐.๔  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางอรชร ศรีขาวรส  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒  นางวนิดา ไชยแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๓  นายอิสรพงศ์ แสนโคก ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑.๔  นายระดมพล พลซื่อ  ครู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒  นายส าเริง สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒.๓  นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๒.๔  นายประสิทธิ์ พิลาศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวศิริธร พลเย่ียม  ครู   กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู   กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒.๙  นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ           

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นายธนาคร ศรีแนน  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๓.๒  นางจรัสศรี ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๓  นางบุรี สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๓.๕  นางรุ่งทิพย์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

 

หน้าที่    
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๔. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเขา้เล่ม  ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอัมพาพันธ์  สระเกษ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๓  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๔  นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน ครู    กรรมการ 
๑๔.๗  นางรัชฎากร มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๔.๙  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดพิมพ์ข้อมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเข้าเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   ให้
มีจ านวนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง อุทิศตน ท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการสืบไป 

 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

               (นายไพรวัลย์   สมภูงา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

 

 


