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ตอนที่ 3

คาอธิบายรายวิชา
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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โครงสร้างหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พื้นฐาน
ระดับชั้น

ม. 1

ม. 2

ม. 3

รหัส
ส21101
ส21103
ส21102
ส21104
ส22101
ส22103
ส22102
ส22104
ส23101
ส23103
ส23102
ส23104

ชื่อรายวิชา
สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร์ 1
สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร์ 2
สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตร์ 3
สังคมศึกษา 4
ประวัติศาสตร์ 4
สังคมศึกษา 5
ประวัติศาสตร์ 5
สังคมศึกษา 6
ประวัติศาสตร์ 6

เวลาเรียนรายภาค
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์

(1.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)

รายวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติม
ระดับชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3

รหัส
ส21201
ส21202
ส22201
ส22202
ส23201
ส23202

ชื่อรายวิชา
ท้องถิ่นของเรา 1
ท้องถิ่นของเรา 2
วิถีไทย:เศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
การสหกรณ์
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เวลาเรียนรายภาค
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส21101 สังคมศึกษา 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พระมหากัสสปะ พระอุบาลี และชาวพุทธตัวอย่าง อนาถ
บิณทิกะ นางวิสาขา นาแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาตนเองในการดาเนินชีวิต พระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์ พุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะผู้สืบทอดพระศาสนา การปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ในที่สาธารณะทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์
ทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการ
ดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์แผ่เมตตา การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
ด้วยอานาปานสติ การปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การ
อาราธนาศีล การสมาทานศีล วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ศึกษากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล การปฏิบัติตนตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่
ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์
โครงสร้างและสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน อานาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน
เพื่ออธิบาย วิเคราะห์ เนื้อหาสาระต่างๆ สามารถปฏิบัติตนตามได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
รวม 23 ตัวชี้วัด

ม.1/1-11
ม.1/1-5
ม.1/1-4
ม.1/1-3
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ส21102 สังคมศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวัน ฝึกอธิบาย วิเคราะห์
ยกตัวอย่าง ระบุปัจจัย และอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยสาระการเรียนรู้ หลักการ
เศรษฐศาสตร์ ความหมาย ความสาคัญ หลักการบริโภค เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงิน อุปสงค์
อุปทาน และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ ให้เข้าใจการจัดการทรัพยากร หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ศึกษาสภาพทั่วไปทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ฝึกเลือกใช้ อธิบาย วิเคราะห์
สารวจและเลือกใช้เครื่องมือ โดยสาระการเรียนรู้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลา ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการป้องกันภัยธรรมชาติของเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่ออธิบาย วิเคราะห์เนื้อหาต่างๆ สามารถปฏิบัติตนตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เห็น
คุณค่าของการนาความรู้ไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2
รวม 14 ตัวชี้วัด

ม.1/1-3
ม.1/1-4
ม.1/1-3
ม.1/1-4
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ส21103 ประวัติศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความสาคัญความสัมพันธ์ของเวลาและช่วงเวลา ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
เชื่อมโยงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต่อการพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคต โดยการ
เปรียบเทียบการใช้ศักราชในระบบต่าง ๆ
อธิบายความหมาย ความสาคัญ นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาที่ตั้ง
สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ ต่าง ๆ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีต่อการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม. 1/1-3
ส 4.2 ม. 1/1-2
รวม 5 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาการพัฒนายุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยสุโขทัย ฝึกวิเคราะห์ อธิบาย
เทียบศักราช วิธีการและการพัฒนาประวัติศาสตร์ โดยสาระการเรียนรู้ยุคประวัติศาสตร์ ศักราช การ
ร่วมมือ การพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาจักรก่อนประวัติศาสตร์ อาณาจักรร่วมสมัยสุโขทัย
และการพัฒนาอาณาจักรสุโขทัยให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายความสาคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความสาคัญ ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
เพื่ออธิบายและวิเคราะห์เรื่องราวในสมัยสุโขทัย ตลอดจนสามารถนาภูมิปัญญาไทยไป
ปฏิบัติตนตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3
รวม 3 ตัวชี้วัด

ม 1/1-3
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ส22101 สังคมศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็น
รากฐานของวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ พุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด โครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนา
ที่ตนนับถือ ธรรมคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อการดารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คุณค่าของศาสนพิธี คาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความสาคัญทางศาสนา ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ เพื่อ
นาไปสู่การยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ บทบาทความสาคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
กระบวนการในการตรากฎหมาย ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน
อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคมประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างที่กาหนดนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมดาเนินชีวิตแบบโยนิโส
มนสิการ คิดวิธีคิดแบบอุบายปลกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ พัฒนาจิตตามแนวทาง
ศาสนาที่ตนเอง สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด มี
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กาหนด ปฏิบัติตนตามทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตาม ก.ม.ที่เกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัว ชุมชนและประเทศปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ หน้าที่ในชุมชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เห็นคุณค่าธรรมคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตามสถานภาพ
บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
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รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
รวม 22 ตัวชี้วัด

ม. 2/1-11
ม.2/1-5
ม.2/1-4
ม.2/1-2
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส22102 สังคมศึกษา 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการออมและการลงทุน ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ทรัพยากร การผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเองและ
ในฐานะผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาและแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของการออมและการลงทุน การพึ่งพาและ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อมาปรับใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียให้ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข
ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาท
ความสาคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย เพื่อ
นาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การปกครอง ที่มีผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมัยปัจจุบัน
โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม
เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตระหนัก
ศรัทธา ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
รหัสตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.2/1-4
ส 2.2 ม.2/1-2
ส 3.1 ม.2/1-4
ส 3.2 ม.2/1-4
รวม 14 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของ
เหตการณ์ทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ระบุ
ความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
เห็นความสาคัญของการตีความ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1-3
ส 4.2 ม.2/1-2
รวม 5 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาการอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา ระบุภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุค
ต่อมา
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.2/1-3
รวม 3 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส23101 สังคมศึกษา 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พระอัณญาโกณฑัณญะ พระเจ้าปเสนธิโกศล นางเขมาเถรี
นาหลักธรรมอริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ มาปฏิบัติพัฒนาตนเองในการดาเนินชีวิต บทบาทของ
พระสงฆ์ใน สังฆคุณ ๙ ผู้สืบทอดพระศาสนา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ พุทธศาสน
สุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา บทสวดมนต์ที่ใช้ในศาสนพิธี การปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธ
ตามหลักธรรมประเพณี และวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การ
อาราธนาศีล การสมาทานศีล พิธีกรรมตามวันสาคัญของศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธ
ปณิธาน 4 การบริหารจิต การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ การเจริญปัญญา 3
ศึกษา กฎหมายลักษณะอาญา และกฎหมายลักษณะทางแพ่ง การปฏิบัติตนตามกฎหมาย
บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างวัฒนธรรม
ไทยกับประเทศในภูมิภาคทวีปต่าง ๆ ของโลก สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน อานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญไทย การตรวจการใช้อานาจของรัฐ การปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
เพื่อ อธิบาย วิเคราะห์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตนตามได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
รวม 26 ตัวชี้วัด

ม.3/1-10
ม.3/1-7
ม.3/1-5
ม.3/1-4
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ส23102 สังคมศึกษา 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา กลไกราคา อุปสงค์อุปทานในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล การผลิตสินค้าและการบริการสาธารณะการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ การแทรกแซงราคาและ
การควบคุมราคาเพื่อแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสาเหตุการกีดกันทางการค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2
รวม 15 ตัวชี้วัด

ม.3/1-3
ม.3/1-6
ม.3/1-2
ม.3/1-4

59
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษา เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และผลของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดจน ความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก
โดยสังเขป
เพื่อ อธิบาย วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เนื้อหาสาระต่าง ๆ สามารถนาไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเห็นคุณค่าของการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1-2
ส 4.2 ม.3/1-2
รวม 4 ตัวชี้วัด

60
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษา เรื่องราว และวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลกตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลที่มีผลต่อการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจต่อ
การเมืองการปกครองของไทยของไทยนาไปสู่การปฏิรูปประเทศและ การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย
รัตนโกสินทร์
เพื่อ อธิบาย วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เนื้อหาสาระต่าง ๆ สามารถนาไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเห็นคุณค่าของการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.3/1-4
รวม 4 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส21201 ท้องถิ่นของเรา 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ศึกษาประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สาคัญๆ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และปัญหาด้านการทาลายโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถิ่น
ศึกษาประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพและปัญหาเกี่ยวกับประชากรในท้องถิ่น
ศึกษาด้านศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมและงานช่าง ภาษาและ
วรรณกรรม การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลปะ ดนตรี ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีใน
ท้องถิ่น
ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีด้านการทามาหากิน การรักษาโรค การกินอยู่
ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สาคัญในท้องถิ่น
ศึกษาบุคคลสาคัญทางด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้ที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับท้องถิ่น
ศึกษาพระราชกรณีย์กิจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชทานให้กับท้องถิ่น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การดารงชีวิตการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ด้านศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในบุคคลสาคัญพร้อมทั้งตระหนักในพระ
ราชกรณีย์กิจที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการเรียนรู้
1. ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใน
จังหวัดอุบลราชธานี
2. บอกตาแหน่ง ระยะทาง ทิศทางของภูมิภาคของตน
3. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับทางสังคม
4. ระบุภูมิลักษณะที่สาคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่
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5. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นของตนเอง
6. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
7. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
8. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
9. อธิบายเหตุการณ์ที่สาคัญๆ ของท้องถิ่น
10. บอกปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและอนุรักษ์
11. อธิบายความหมายและการเปลี่ยนแปลงประชากรในท้องถิ่น
12. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรในท้องถิ่น
13. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมต่างๆ ใน
ท้องถิ่น
14. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15. อธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
16. สรุปลักษณะที่สาคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
รวม 16 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส 21202 ท้องถิ่นของเรา 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ศึกษาประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สาคัญๆ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และปัญหาด้านการทาลายโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถิ่น
ศึกษาประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพและปัญหาเกี่ยวกับประชากรในท้องถิ่น
ศึกษาด้านศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมและงานช่าง ภาษาและ
วรรณกรรม การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลปะ ดนตรี ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีใน
ท้องถิ่น
ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีด้านการทามาหากิน การรักษาโรค การกินอยู่
ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สาคัญในท้องถิ่น
ศึกษาบุคคลสาคัญทางด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้ที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับท้องถิ่น
ศึกษาพระราชกรณีย์กิจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชทานให้กับท้องถิ่น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การดารงชีวิตการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ด้านศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในบุคคลสาคัญพร้อมทั้งตระหนักในพระ
ราชกรณีย์กิจที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการเรียนรู้
1. บอกสถานที่สาคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
2. ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
3. ยกตัวเองบุคคลที่ทาประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ
4. อธิบายภูมิปัญญาที่สาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรเห็นค่าแก่การ
อนุรักษ์
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5. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย สมัยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญา
ดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา
6. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน
7. วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย
8. บอกเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและแนวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
9. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
10. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
11. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
12. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
13. ระบุชื่อบุคคลสาคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นของตนเอง
14. บอกพระราชกรณีย์กิจด้านการศึกษาในท้องถิ่น
รวม 14 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส22201 วิถีไทย:เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ และแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อการดารงชีวิตอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืนก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์
เห็นคุณค่าของการใช้หลักพอเพียงการจัดการชุมชนและสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายประวัติ ความเป็นมา และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. อธิบายความหมาย ความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงได้
3. รู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศได้
4. นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของครอบครัวและชุมชน
5. ยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบที่ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. รู้และเข้าใจวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง
7. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีไทยได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน
8. บอกรักพ่อด้วยโครงการ ทาบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
รวม 8 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส22202 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการ แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ด้านสังคม
เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อการดารงชีวิตด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล ด้วยภูมิคุ้มกันที่ดี มี
ความรู้ มีคุณธรรม พึ่งตนเอง ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอก ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน
เห็นคุณค่าของการใช้หลักพอเพียงการจัดการชุมชนและสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายหลักการ และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. รู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติได้
3. นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของครอบครัวและชุมชน
4. รอบรู้เกี่ยงกับความสาคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและรอบคอบในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ยกตัวอย่างชุมชนที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง
6. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน เห็นแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาชุมชนที่สามารถนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
8. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนด้านสังคม และเศรษฐกิจ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. ตระหนักถึงความสาคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม 9 ผลการเรียนรู้
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ส23201 การสหกรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ความหมายของการสหกรณ์ ลักษณะการรวมกลุ่ม ความยั่งยืนของกลุ่ม
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ ลักษณะสหกรณ์ที่แท้จริง คุณธรรม
สหกรณ์ วัตถุประสงค์สหกรณ์ ธุรกิจสหกรณ์ ความสาเร็จธุรกิจสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ การจัดตั้ง
สหกรณ์นักเรียน ประเภทสหกรณ์ โครงสร้างสหกรณ์ หน้าที่บุคลากร การประชุม กิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน บัญชีสหกรณ์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า พร้อมทั้งยกตัวอย่างและเสนอ
ทางเลือกเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และสามารถปฏิบัติตนให้
ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและมีดุลยภาพ

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย ของกลุ่ม ขั้นตอนการรวมกลุ่ม กลุ่มชั่วคราว กลุ่มถาวร และพลังหรือ
อานาจของการรวมกลุ่มได้
2. ระบุประโยชน์ คุณธรรมที่มีผลต่อการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนได้
3. อธิบายความหมาย ของสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ลักษณะเอกลักษณ์
สหกรณ์ ได้
4. อธิบายของพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
5. ระบุวัตถุประสงค์ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจของสหกรณ์
6. อธิบายความหมาย ขั้นตอนและลักษณะสาคัญของธุรกิจการออม สินเชื่อ ซื้อ ขาย บริการได้
7. อธิบายปัจจัยความสาเร็จของแต่ละธุรกิจ การจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และ
เปรียบเทียบการสหกรณ์กับองค์การธุรกิจอื่นได้
8. อธิบายประเภทสหกรณ์ ลักษณะสาคัญของสหกรณ์แต่ละประเภทได้
9. อธิบายโครงสร้างสหกรณ์ และประเภทของบุคคลสหกรณ์
9. อธิบายบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการฝ่ายจัดการ เปรียบเทียบความแตกต่างบทบาทหน้าที่
10. ดาเนินการประชุม อธิบายผลการประชุม ปัจจัยความสาเร็จในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
และจัดทาบันทึกรายรับ-รายจ่ายรวมทั้งระบุผลของการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายได้
รวม 10 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ส23102 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัย
โบราณสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน และ
ผลงาน ภูมิปัญญาของบุคลสาคัญในสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสาคัญในบรรพบุรุษของชน
ชาติไทยสมัยโบราณสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึง
ปัจจุบัน และผลงาน ภูมิปัญญาของบุคลสาคัญในสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
ผลการเรียนรู้
1. อธิบาย ความหมายและความสาคัญของประวัติศาสตร์ได้
2. วิเคราะห์รายละเอียดและจัดลาดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย สมัย
โบราณสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน
3. ลาดับอธิบายเหตุการณ์สาคัญทางสังคม ทางเมืองการปกครองของชนชาติไทยสมัย
สุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมันกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน
4. ระบุ อธิบาย ชื่อและผลงาน และภูมิปัญญาของบุคลสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมัย
สุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมันกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน
5. นาเสนอเผลงาน และภูมิปัญญาของบุคลสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางสังคม
วัฒนธรรม ทางเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมันกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นจนถึงปัจจุบันในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์
รวม 5 ผลการเรียนรู้

