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คําอธิบายรายวิชา
ส21101 สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย พุทธประวัติ การ
ประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาวพุทธตัวอยาง ชาดก ศึกษาพุทธคุณ
อริยสัจ 4 และปฏิบัติตนตามหลักธรรม การพัฒนาจิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต แผเมตตา
บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติ
ศึกษาความจําเปนที่ทุกคนตองเรียนรูศาสนาอื่น การปฏิบัติตอบุคคลอื่นและศาสนิกอื่นไดเหมาะสม การ
บําเพ็ญประโยชนตอศาสนสถาน ศึกษาพิธีกรรม ประวัติความสําคัญและการปฏิบัติตนในวันสําคัญในศาสนพิธี
ไดถูกตอง
ศึกษาการปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล การทําประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ วัฒนธรรมที่สรางความสัมพันธที่ดี การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น ศึกษาสาระสําคัญ การ
ถวงดุลอํานาจและปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบันได
เพื่อใหสามารถอธิบาย ระบุ วิเคราะห ปฎิบัติตน และพัฒนาโดยแสดงออกและอภิปราย ได
ตามหลักการของพระศาสนาและพลเมืองดีของประเทศชาติ ทําใหเกิดการใฝเรียนรู มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต รูจัก
รับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน มีมารยาท มีความสัมพันธที่ดีตอสังคม มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย และรัก
ความเปนไทย
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, 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 , ม.1/6
ส 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3, ม.1/4
ส 2.2 ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3
รวมทั้งหมด

24 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ส21102 ประวัติศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร การเทียบศักราชและการนําวิธีทาง
ประวัติศาสตรมาใชศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร
ศึกษาพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ความสําคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
เพื่อใหสามารถเทียบศักราชและนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร
และสามารถอธิบาย ระบุ วิเคราะห ความสําคัญของเวลา ความสําคัญของแหลงอารยธรรมและการพัฒนาการ
ทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทําใหเกิดการใฝเรียนใฝรู
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
ส 4.2 ม.1/1, ม.1/2
รวมทั้งหมด

5 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ส21103 สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร คานิยม และพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลตอ
เศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ ความเปนมาของหลักการและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทหนาทีข่ องสถาบันการเงิน การพึ่งพาอาศัยกันและการแขงขันกันทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
กําหนด อุปสงค อุปทาน ผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
ศึกษาเลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร และเสนแบงเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของประเทศไทยกับ
ทวีปตางๆ
ศึกษาการเชื่อมโยงและแนวทางปองกันภัยธรรมชาติและการระวังภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติ ความรวมมือกันตอปญหาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ศึกษาทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินคา และประชากร ของ
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
เพื่อใหมีความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร และอธิบาย ระบุ วิเคราะห ยกตัวอยาง
อภิปราย และสํารวจ ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร ภูมศิ าสตร ทําใหใชเครื่องมือไดถูกตอง เกิดการใฝเรียนรู อยู
อยางพอเพียง รักสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ และรักความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
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
ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4
รวมทั้งหมด

14 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ส21104 ประวัติศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดนไทย การพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ในดานตางๆ อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปจจุบัน
เพื่อใหสามารถอธิบายและวิเคราะห เหตุการณในประวัตศิ าสตรทําใหเกิดการใฝการเรียนรู รักชาติ
ศาสน กษัตริย และรักความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.1/1, ม.1/2 ,ม.1/3
รวมทั้งหมด

3 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ส 22101 สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเผยแพรศาสนาพุทธในประเทศเพื่อบาน พุทธประวัติและประวัติศาสดาของศาสนาตางๆ
ประวัติพุทธสาวก สาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง
ชาดก โครงสรางพระไตรปฎกและหลักธรรมทาง
ศาสนา ความสําคัญของศาสนาพุทธ ความสําคัญของศาสนาตางๆ ในฐานะรากฐานทางวัฒนธรรมและ
เอกลักษณของชาติรวมทั้งอิทธิพลของศาสนาที่มีตอการพัฒนาและการจัดระเบียบสังคมไทย
ศึกษาหลักธรรมทางศาสนาทีม่ ีผลตอการแกปญหาสังคมและ การอยูรวมกันอยางสันติสุข การบริหาร
จิตตามหลักการทางศาสนา แนวทางการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามหลักศาสนาในฐานะศาสนิกชนที่ดี
พิธีกรรมและศาสนพิธีเปรียบเทียบ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน กระบวนการการตรากฎหมายไทย หนาที่พลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย บทบาทและความสําคัญของสถาบันทางสังคม กระบวรการการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย ดวยวิธีการวิเคราะห อธิบาย เปรียบเทียบ และฝก
ปฏิบัติ
เพื่อ ใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ สงเสริมใหเกิดความรักชาติ เห็นคุณคา
ความเปนไทย มีจิตสํานึกสาธารณะ ปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักศาสนาและกฎหมาย และ
มีมารยาทดี
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
ส 1.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 ,ม.2/4 , ม.2/5
ส 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4
ส 2.2 ม.2/1 , ม.2/2
รวมทั้งหมด

22 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ส22102 ประวัติศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะตาง ความแตกตางระหวางความจริงกับ
ขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตรและการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ พัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียและความสําคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภุมิภาคเอเชีย
เพื่อเห็นความสําคัญ ประเมิน อธิบาย วิเคราะหและระบุหลักฐานทางประวัตศิ าสตร ทําใหเกิดการใฝ
เรียนรู มุงมั่นในการทํางาน มีวินัยและรักความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ส 4.2 ม.2/1 ,ม.2/2
รวมทั้งหมด

5

ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส22103 สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลงทุนและการออม ปจจัยการผลิตและบริการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิต
สินคาและบริการในทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายคุมครองผูบริโภค ระบบเศรษฐกิจ การ
พึ่งพาอาศัยกัน การแขงขันกันทางดานเศรษฐกิจและการคาในประเทศและตางประเทศที่สงผลตอคุณภาพสินคา
และราคาสินคา ทรัพยากรกร
และการกระจายทรัพยากรในโลกที่สงผลกระทบตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ศึกษาลักษณะกายภาพ ลักษณะสังคม ความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพและลักษณะ
สังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา การเกิดสิ่งแวดลอมใหมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่ไทย
ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปและแอฟริกา
เพื่อใหสามารถอธิบาย ระบุ ยกตัวอยาง วิเคราะห อภิปราย รวบรวมขอมูล สํารวจ และ เสนอ
แนวทางไดตามหลักการทางเศรษฐศาสตร ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนควาหาขอมูลไดอยางถูกตอง
ทําใหเกิดการใฝเรียนใฝรู
และอยูอยางพอเพียง
รหัสตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4
ส 3.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 ,ม.2/4
ส 5.1 ม.2/1 , ม.2/2
ส 5.2 ม.2/1 , ม.2/2 ,ม.2/3 , ม.2/4
รวมทั้งหมด

14

ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส22104 ประวัตศิ าสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในดานตางๆ รวมถึงปจจัยที่สงผลตอความมั่นคง
ความเจริญรุงเรือง ของอาณาจักรอยุธยา
ศึกษาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปญญาดังกลาว ตอการ
พัฒนาชาติไทยในยุคตอมา
เพื่อระบุ วิเคราะห พัฒนาการภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยอยุธยาและธนบุรี ทําใหเกิดการ
ใฝเรียนรู รักชาติ ศาสน กษัตริย
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3
รวม

3

ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส23101 สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนา การนับถือพระพุทธศาสนา ของประเทศตางๆทั่วโลกพุทธประวัติ
และความสําคัญของพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก ชาดก และ ศาสนิกชนตัวอยาง หลักธรรมสําคัญ
ไดแก กรอบอริยสัจ 4 สังฆคุณ 9 พุทธศาสนสุภาษิต และการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศเบื้องขวาในทิศ 6
พุทธปณิธาน 4ในมหาปรินิพพานสูตร หนาที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธเพื่อการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
การธํารงรักษาศาสนาเชนการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบตั ิตน ศาสนพิธี เชนการ
แสดงตนเปนพุทธมามกะ การพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนตและแผเมตตา
การบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน และวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ
ศึกษากฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายสิทธิมนุษยชน และ การอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ศึกษาระบอบการปกครองในปจจุบันและ ปญหาความขัดแยงภายในประเทศ
ศึกษาการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย รวมทั้งผลกระทบและแนวทางทางแกไข
ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบทบาทหนาที่สําคัญของรัฐ และ การตรวจสอบอํานาจรัฐ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตน เปน พลเมืองดีของประเทศชาติ และการอยูรวมกัน
อยางสันติสุขในประเทศและสังคมโลก ตามหลักการของพระพุทธศาสนา
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
ส 1.2 ม.3/1, ม.3/2 ,ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 ,ม.3/6 ,ม.3/7
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
รวมทั้งหมด

26 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส23102 ประวัตศิ าสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร การนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาเหตุการณสําคัญ
ทางประวัติศาสตร
ศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของภูมิภาคตางๆ
ของโลก (ยกเวนเอเชีย) รวมทั้ง ความรวมมือระหวางประเทศ และความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ 20
รวมทั้งความพยายามในการขจัดปญหาความขัดแยง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตร หรือทองถิ่นของตน และสามารถ อธิบาย วิเคราะหสภาพทางภูมิศาสตรที่มีผลตอพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิภาคตางๆของโลก และ ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูความรวมมือและ
ความขัดแยงตลอดจนความพยายามในการขจัดปญหาความขัดแยง ทําใหเกิดการใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
มีวิจารณญาณ และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1 , ม.3/2
ส 4.2 ม.3/1 , ม.3/2
รวมทั้งหมด

4

ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส23103 สังคมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมายของ อุปสงค อุปทาน กลไกราคา ตลาด การกําหนดราคา สินคาและบริการ ใน
ระบบเศรษฐกิจ สภาพปญหาทองถิ่น แนวทางการแกไขปญหา การพัฒนาทองถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการของระบบสหกรณ บทบาทหนาที่ นโยบาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในภูมิภาคตางๆ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด การวางงาน การคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ การกีดกันทางการคา รวมทั้ง
ผลกระทบและแนวทางแกปญหา
ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และ
อเมริกาใต การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอเนื่อง ที่มีผลตอประเทศไทย
เพื่อใหมีความรูความสามารถในการอธิบาย วิเคราะหระบบเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตร และ
เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวมขอมูลตางๆไดถูกตอง ทําใหเกิดการใฝเรียนรู มุงมั่นในการ
ทํางาน มีวิจารญาณ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1 , ม.3/2
ส 4.2 ม.3/1 , ม.3/2
รวมทั้งหมด

4

ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส23104 ประวัตศิ าสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาพัฒนาการดานตางๆของไทยสมัยรัตนโกสินทร ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรและอิทธิพลตอการ
พัฒนาชาติ บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถวิเคราะหเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทยสมัย
รัตนโกสินทร ภูมิปญญาไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย ทําใหเกิดการใฝเรียนรู รักความเปน
ไทย รักชาติ ศาสน กษัตริย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4
รวมทั้งหมด

4 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส20201 ทองถิ่นของเรา 1
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาลักษณะทั่วไปของจังหวัดอางทอง ประวัติความเปนมา สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและ
อาณาจักรโบราณที่เกี่ยวของ การประกอบอาชีพ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อิทธิพลของสภาพแวดลอมทั้งทาง
ธรรมชาติและทางสังคมที่มีตอการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น
เพื่อใหมีความภาคภูมใิ จ รักและผูกพันกับทองถิ่นของตน
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจ ประวัติความเปนมาของจังหวัดอางทอง
2. เขาใจความหมายและขอบเขตของทองถิ่นตลอดจนที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นตน
3. มีความรูความเขาใจลักษณะเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดอางทอง
4. รูและเขาใจแนวคิดเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
รวมทั้งหมด

4

ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
202

คําอธิบายรายวิชา
ส21202 ทองถิ่นของเรา 2
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาแหลงทองเที่ยวโบราณสถาน โบราณวัตถุ และหัตถกรรมพื้นบาน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทรัพยากรธรรมชาติและบุคคลสําคัญในทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวิถีการดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความภาคภูมใิ จ รักษาและ
ผูกพันกับทองถิ่นตนและรวมมือกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของทองถิ่น
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจความเปนมาและตระหนักถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในอางทอง
2. รูและเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะพื้นบานที่มีอยูในจังหวัดอางทอง
3. รูและเขาใจปญหาทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นตลอดจนเสนอแนวทางในการอนุรักษ
4. รูและเขาใจประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในทองถิ่นทั้งอดีตและปจจุบันได
รวมทั้งหมด

4

ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส22201 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 1
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับ
ความสามารถของผูเยาว กฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมายเพงเกี่ยวกับครอบครัว ทรัพยสินและมรดก
เชน การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร การรับบุตร
บุญธรรม เปนตน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจกฎหมายดังกลาวสามารถปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ หนาที่
และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู
1.มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและสามารถปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ
และหนาที่ได
2. มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับครอบครัว และสามารถปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท
สิทธิ หนาที่และ เสรีภาพ ตามฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได
รวมทั้งหมด

2

ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
204

คําอธิบายรายวิชา
ส22202 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษากฎหมาย ที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายยาเสพติดให
โทษ กฎหมายการศึกษา กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคุมครองผูบริโภค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจกฎหมายดังกลาวและสามารถปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท
สิทธิ หนาที่ และเสรีภาพ ในฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนและสมารถปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
หนาที่และเสรีภาพ ตามฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได
2. มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเทศ และสมารถปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
หนาที่และเสรีภาพ ตามฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
205

คําอธิบายรายวิชา
ส23201 เศรษฐศาสตร 1
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ความสัมพันธของเศรษฐศาสตรกับศาสตรอื่นๆ แขนงของ
เศรษฐศาสตร ความหมายปจจัยการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หนวยเศรษฐกิจ คาตอบแทนเจาของปจจัยการ
ผลิตการผลิต การบริการ การบริโภค กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การหารายได การวางแผนการใชจา ยเงิน
ของครอบครัว การบริโภคของบุคคลและครอบครัว การวางแผนทางการเงินของครอบครัว ปจจัยที่มีผลตอการ
ลงทุน และการออมของครอบครัว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการทรัพยากร สามารถอธิบาย วิเคราะหอภิปราย มีสวน
รวมในการบริหารจัดการรายได รายจายของครอบครัวและเห็นคุณคาในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ทําใหเกิดการใฝเรียนรู มีวิจารญาณ มีวินัย อยูอยางพอเพียง และมุงมั่นในการทํางาน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและตระหนักในความสําคัญของการเลือกใชทรัพยากรเพื่อพัฒนาตนเอง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. รูและเขาใจบทบาททางเศรษฐกิจของหนวยธุรกิจและหนวยรัฐบาลในการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร
ในการผลิตและพัฒนาประเทศ
3. รูและเขาใจกลไกราคาและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
4. รูและเขาใจในการหารายไดของครอบครัวและเลือกประเภทอาชีพไดเหมาะสม
5. สามารถจัดทํางบประมาณการบริโภคของตนเองและครอบครัวได
6. รูและเขาใจการวางแผนทางการเงินของครอบครัวและจัดทําบัญชีครัวเรือนได
รวมทั้งหมด

6

ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
206

คําอธิบายรายวิชา
ส23202 เศรษฐศาสตร 2
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมายของผูบริโภค สิทธิของผูบริโภคตามกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคดานตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค วิธีดําเนินการเมื่อถูกละเมิดสิทธิผูบริโภค
การขายตรง ตลาดแบบตรง ความหมายของการวางแผนและความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การนําหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถวิเคราะหและดําเนินการพิทักษสิทธิผูบริโภค บอกนโยบาย
ของรัฐในการพัฒนาประเทศ และเห็นคุณคาของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ทําใหเกิดการใฝเรียนรู มีวิจารณญาณ มีวินัย อยูอยางพอเพียง ซื่อสัตยสุจริต
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันและเห็นคุณคาของ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมการพิทักษสิทธิและผลประโยชนตามกฎหมายและคุณธรรมในฐานะ
ผูบริโภค
รวมทั้งหมด

2 ผลการเรียนรู

