
 

 
 

  
 

บทที่ 2 
กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 ความหมายของสังคมศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ไดกําหนดใหวิชาสังคมศึกษาเปนสาระ

การเรียนรูกลุมวิชาที่ 4 และเปนกลุมวิชาที่เนนการเสริมสรางพื้นฐานการคิดกลยุทธการ
แกปญหาและวิกฤตของชาติ  ดังน้ันกอนที่จะศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิชาสังคม
ศึกษา ควรจะรูถึงความหมายของคําวา สังคมศึกษา เสียกอน ในที่ น้ีจะขอรวบรวม
ความหมายสังคมศึกษาดวยการจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใหความหมายของไทย
และกลุมผูใหความหมายของตางประเทศ 

 
กลุมผูใหความหมายของไทยพอรวบรวมได มีดังน้ี 
สังคมศึกษา คือหมวดวิชาที่ประกอบดวยวิชา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่

พลเมืองและศีลธรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 1,159) 
 สังคมศึกษา คือสวนหน่ึงของเน้ือหาสังคมศาสตรที่ไดเลือกเฟนและปรับปรุงให
เหมาะที่จะใชสอนในโรงเรียน (สุนทร  สุนันทชัย, 2514 : 7) 
 สังคมศึกษา หมายถึง เน้ือหาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองความสัมพันธระหวาง
มนุษย (พนัส  หัสนาคินทร, 2518 : 6) 
 สังคมศึกษา หมายถึงการศึกษาที่วาดวยการอยูรวมกันของหมูชนซ่ึงมีปจจัยที่
สําคัญเกี่ยวของกับคน สถานที่ วัฒนธรรม มุงใหเกิดการปรับตัว มีมโนทัศนเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต และเปนสมาชิกที่มีคุณคาของสังคม (บันลือ  พฤกษะวัน, 2519 : 13) 
 สังคมศึกษา คือวิชาที่วาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทั้งทาง
กายภาพ สังคมและวัฒนธรรม (จรูญ  คูณมี, 2520 : 26) 
 สังคมศึกษา คือการเลาเรียนศึกษาอบรมในดานการคบคาสมาคมกัน หมูคนที่
เจริญแลวรวมคบคาสมาคมกัน (ประดิษฐ  ฮวบเจริญ, 2526 : 32) 
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 สังคมศึกษา คือวิชาที่มุงพัฒนาบุคคลใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบเปน
เบื้องแรก เปนวิชาที่ศึกษาความสัมพันธและปฏิสัมพันธของมนุษยในเขตพื้นที่และ
วัฒนธรรมที่เลือกไว  โดยศึกษาทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต ชวยพัฒนาความสามารถ
ทางสติปญญา สังคม และบุคลิกภาพของนักเรียนเพื่อใหมีศักยภาพ ในการเขามีสวนรวม
ตอการตัดสินใจและรวมกิจกรรมตาง ๆ ได (บุญนาค  ตีวกุล, 2532 : 2) 
 สังคมศึกษา คือการใหการศึกษาวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนที่ประกอบดวยเนื้อหา
ที่มีลักษณะเปนบูรณาการ (Integrate) คือมีเน้ือหาผสมผสานกันโดยคัดเลือกเนื้อหามาจาก
สาขาวิชาตาง ๆ เชน สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร มนุษยศาสตร จริยศาสตร 
และปรัชญา ฯลฯ แลวจัดรวมเขาเปนหลักสูตรสังคมศึกษาในโรงเรียนหรืออาจกลาวไดวา
วิชาสังคมศาสตร (Social Sciences) เปนรากฐานของเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียน 
(ประนอม  เดชชัย, 2536 : 7 – 8) 
 สังคมศึกษา คือการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 282) 
 
 กลุมผูใหความหมายของตางประเทศพอรวบรวมไดดังน้ี 
 สังคมศึกษา เปนสวนหน่ึงของเน้ือหาวิชาสังคมศาสตรที่เลือกเฟน และปรับปรุงให
เหมาะสมที่จะใชสอนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาเนื้อหาสวนใหญไดแก 
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร หนาที่พลเมือง สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร 
(Ralph C.Preston, 1960 : 1 – 2) 
 สังคมศึกษา คือวิชาที่วาดวยความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 
และสังคม ทั้งกลาวถึงวิธีที่มนุษยจะใชสิ่งแวดลอมเพื่อสนองความตองการของตนในการ
ดํารงชีวิต (Jarolimek, 1967 : 4) 
 สังคมศึกษา คือวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการเตรียมเด็กสําหรับชีวิตทั้งในปจจุบัน
และในโลกอันสับสน (Mc London, 1970 : 4) 
 สังคมศึกษา คือสวนหน่ึงของวิชาสังคมศาสตรเฉพาะประวัติสาสตร เศรษฐศาสตร 
รัฐศาสตร สังคมวิทยา และภูมิศาสตร ที่เห็นวาเหมาะสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา และไดทําเปนหลักสูตรวิชาทั้งแบบบูรณาการและรายวิชา (Good, 
1973 : 541) 



 

 สังคมศึกษา คือการศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเพื่อพัฒนาใหมีความ
รับผิดชอบในสังคมประชาธิปไตย โดยเนนมรดกทางวัฒนธรรม เน้ือหา และวิธีการที่มนุษย
ไดรับการถายทอด อบรมในเร่ืองสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต เพ่ือนําไปประยุกตแนวคิด คานิยม และทักษะตาง ๆ ในการแกปญหา วิเคราะห 
และพฤติกรรมทางสังคม โดยอาศัยหลักสูตรวิชาสังคม จิตวิทยา พฤติกรรม ประวัติศาสตร 
และปรัชญา (Michaelis, 1996 : 3) 
 จากความหมายของสังคมศึกษาขางตนทั้งของไทยและของตางประเทศ ที่ได
รวบรวมมาพอจะมองเห็นไดวา สังคมศึกษาเปนวิชาหน่ึงของสาขาสังคมศาสตร ที่ศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม เน้ือหาวิชาในสังคมศึกษาไดรับการ
คัดเลือกมาเพื่อใชสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และเพื่อใหนักเรียน
สามารถนําความรูพื้นฐานไปใชในการดํารงชีวิตได 
  
2.2 ความสําคัญ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาสังคมศึกษา 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กําหนดใหสังคมศึกษา เปนวิชาที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะดานตาง ๆ ของผูเรียนใหเปนพลเมืองดี มีเหตุผล มี
ความคิดสรางสรรค สามารถนําความรูมาดําเนินชีวิต และปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมทั้ง
ทางธรรมชาติ และสังคมไดอยางมีความสุข หลักสูตรจึงกําหนดชื่อวิชาสังคมศึกษาใหมวา 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และไดกําหนดความสําคัญ ธรรมชาติและ
ลักษณะเฉพาะของวิชาไว ดังน้ี 

2.2.1 เปนกลุมสาระที่ตองเรียนรูตลอด 12 ป คือ  
ระดับชวงช้ันที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 =  3  ป 
ระดับชวงช้ันที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6   =  3  ป 
ระดับชวงช้ันที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3   =  3  ป 
ระดับชวงช้ันที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6   =  3  ป 

2.2.2 เปนกลุมสาระที่ประกอบดวยหลายแขนงวิชาทําใหมีลักษณะเปนสาขา
วิทยาการ (Interdisciplinary) กลาวคือนําวิชาตาง ๆ ในสาขาวิชาสังคมศาสตรมารวมเขา
ดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร ประชากร
ศึกษา ศาสนา ดังน้ี  
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สังคมศึกษา 

สังคมศาสตรพื้นฐาน 
 
 สิ่งแวดลอมศึกษา 
ประชากรศึกษา 
สังคมวิทยา 
ปรัชญา และศาสนา 
จริยธรรม 

ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร 
นิติศาสตร 
รัฐศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  องคประกอบของวิชาสังคมศาสตร 
 

2.2.3 เปนกลุมสาระที่ตองพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงาม 4 ดาน คือ 
ดานความรู ใหผูเรียนมีความรูในเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอด หลักการ

สําคัญของวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศึกษาตามขอบเขตที่กําหนดไวในแตละระดับช้ันใน
ลักษณะบูรณาการ 

ดานทักษะ และกระบวนการ ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเกิดทักษะ และ
กระบวนการตาง ๆ ทั้งทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคม 

ดานเจตคติ และคานิยม ใหผูเรียนไดพัฒนาเจตคติ และคานิยมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และความเปนมนุษย 

ดานการจัดการ และการปฏิบัติ ใหผูเรียนไดพัฒนาใหเกิดทักษะการทํางาน
เปนกลุม และทักษะการแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

2.2.4 เปนกลุมสาระที่จัดการสอนแบบบูรณาการวิชาความรู จากกลุมวิชาตาง ๆ 
ดวยการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเขาดวยกัน เพ่ือใหผูเรียนพัฒนา ความรู ความคิด ใหเจริญ
งอกงามตามแผนภูมิ ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 2  ความสัมพันธระหวางกลุมสังคมศึกษากับกลุมวิชาตาง ๆ  
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การเชื่อมโยงกลุมวิชา
สังคมศึกษากับกลุมวิชา

ตาง ๆ 

การพัฒนาผูเรียน 

 
กลุมวิชาภาษา 
ก. ภาษาไทย 
ข. ภาษาตางประเทศ 

ใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่ดี 
ใหเหตุผล และแกปญหาได 
รักษาวัฒนธรรมใหคงไว 
พัฒนาทักษะทางภาษา กลุม สังคม 
เชน อานพูดเขียน ฟง เพื่อใหเขาใจโลก
วรรณกรรมเชิ งประวั ติศาสตรและ
วัฒนธรรม 
ขยายปร ะสบกา รณ ท า งสั ง คม ให
กวางขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชวยตรวจสอบและแกปญหาตาง ๆ  

นําแนวคิดทางคณิตศาสตรมาจัดระบบ
วิเคราะหและเสนอขอมูลใหสัมพันธกับ
เหตุการณในสังคมได 
ชวยเช่ือมโยงวิธีแกปญหาเพ่ือประเมิน
ความสัมพันธของเหตุการณในอดีตกับ
ปจจุบันและผลที่จะเกิดในอนาคตได 

 
กลุมวิชาคณิตศาสตร  
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การเชื่อมโยงกลุมวิชา
สังคมศึกษากับกลุมวิชา

ตาง ๆ 

การพัฒนาผูเรียน 

นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาสํารวจ
องคประกอบทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของในสังคมได 
เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร ต ร ว จ ส อบผ ลท า ง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
นําแนวคิดทางวิทยาศาสตรมาใชทําให
มองปญหาที่ เ กิ ดขึ้ นจ ริ ง  และ เห็น
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือกิจกรรมทางสังคม
ได 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 พัฒนาเจตคติ คานิยม จริยธรรม และ

วิ ธี ก า ร ต า ง  ๆ  ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ
กระบวนการ  แก ปญหา  และการ
ตัดสินใจ 
ใชทักษะและปฏิบั ติตนใหมีรางกาย 
อารมณ และจิตใจที่มีคุณภาพ 

 
กลุมวิชาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 เขาใจมุมมองตาง ๆ เกี่ยวกับโลก 

เห็นความจริงของสังคม  การเมือง 
เศรษฐกิจ ในยุคสมัยตาง ๆ ได 
สะทอนความคิด จิต วิญญาณ  และ
ความหลังของมนุษยชาติ 
รวบรวมหลักฐานความเปนอยู ความคิด
ของมนุษย 
พัฒนาความคิดสรางสรรค 

 
 
กลุมวิชาศิลปะ  

 
 
 



 

 
 
 การเชื่อมโยงกลุมวิชา

สังคมศึกษากับกลุมวิชา
ตาง ๆ 

การพัฒนาผูเรียน  
 
 
 มีความรูความเขาใจ และประสบการณ

งานพื้นฐานของอาชีพ 
มีทักษะการทํางาน 
มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
มีจ ริยธรรม  คุณธรรม  สามารถนํ า
ความรู และทักษะไปใชในการดํารงชีวิต 

กลุมวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 

2.2.5 เปนกลุมสาระที่ เนนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  (Integrated 
Thematic Unit) คือ ลักษณะหนวยการเรียนจะใชแนวคิด ความคิดรวบยอด ปญหา 
โครงงานที่จะใหผูเรียนเช่ือมโยงกับขอมูลตาง ๆ 
 
2.3 คุณภาพของผูเรียน 

กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีเปาหมายหรือความคาดหวัง คือ การให
ผูเรียนเปนพลเมืองดีในชีวิตประชาธิปไตยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจึงกําหนดองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการ คือ 

2.3.1 ความรู ควรเปนความรูที่จะสรางจิตสํานึกของการเปนพลเมืองดีของสังคม 
เปนประชาชนที่มีการศึกษา เขาใจปญหาสังคม เช่ือมโยงเขากับการดําเนินชีวิตของผูเรียน
และของผูอื่นได สงเสริมความเขาใจโลก 

2.3.2 ทักษะ และกระบวนการ เปนทักษะสําหรับพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนให
เปนผูรอบรู มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุขประกอบดวย 
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ก. ทักษะทางวิชาการ ไดแก การฟง พูด อาน เขียน และการคิด 
ข. ทักษะทางสังคม ไดแก การรวมมือและการมีสวนรวมในสังคม การดูแล

รักษา การเอาใจใสใหบริการ การเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 
2.3.3 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ไดแก การรูจักตนเอง พึ่งตนเอง ซ่ือสัตย

สุจริต มีวินัย กตัญู รักเกียรติภูมิของตน มีความยุติธรรม เปนตน 
จากเปาหมายและองคประกอบสําคัญ 3 ประการขางตน นํามาเปนจุดเนนในการ

สรางคุณภาพของผูเรียน 5 ขอ ดังน้ี
1) ยึดม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนํา

หลักธรรมคําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม 
พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนกับสังคมสวนรวม 

2) ยึดมั่น  ศรัทธาและธํารงไว ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมท้ังถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของ
ชาติ เพ่ือสันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก 

3) มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4) เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ภาคภูมิใจในความเปน
ไทยท้ังในอดีตและปจจุบัน   สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณ
ตาง ๆ อยางเปนระบบและนําไปสรางองคความรูใหมได 

5) มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับส่ิงแวดลอม เปน
ผูสรางวัฒนธรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ 5 ขอ ตามที่กําหนดไว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดคัดเลือก
เน้ือหาวิชาไวครอบคลุมคุณภาพดังกลาวเปนองคความรู 5 ขอ ดังน้ี 

 
 
 



 

 
แผนภูมิที่ 3  การสรางองคความรูสังคมศึกษา 

 
 คุณภาพผูเรียน     องคความรู
1. ยึดม่ันหลักธรรมของศาสนา   
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2. ยึดม่ันการปกครอง     
ระบอบประชาธิปไตย    

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การดําเนินชีวิตในสังคม 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

3. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติ 
5. ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางมนุษยดวยกัน 

 

2.4 โครงสรางกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กําหนดใหกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระที่ 4 ใน 8 กลุมวิชาแกนกลางประกอบดวย องคความรู 5 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูในแตละสาระ ดังน้ี 

แผนภูมิที่ 4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู 
สา ร ะที่  1  ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1   เขาใจประวัติ  ความสําคัญ หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ และ
สามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลัก
ปฏิบัติในการอยูรวมกัน 

มาตรฐาน ส 1.2   ยึดม่ันในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดี
งามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ 

มาตรฐาน ส 1.3  ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดี
งามและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน 
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพ่ือการอยู
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รวมกันไดอยางสันติสุข 
 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู 
ส า ร ะ ที่  2  ห น า ที่
พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิต
ในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1  ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตาม
กฎหมายประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู
รวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึด
ม่ัน ศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระที่ 3      
เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน  ส 3.2  เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ 
ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและสังคมจําเปน
ของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4 
ประวตัิศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1  เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ท า งป ร ะ วั ติ ศ า สต ร  ส าม า รถ ใ ช วิ ธี ก า รท า ง
ประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานของความเปนเหตุผลมา
วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน
ในแงความสัมพันธและการเปลี่ ยนแปลงของ
เหตุการณอยางตอเน่ืองตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย มีความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
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สาระ มาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร มาตรฐาน ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึง

ความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ซึ่งมี
ผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิ
สารสนเทศ อันจะนําไปสูการใชและการจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นอกจากการกําหนดสาระและมาตรฐานของแตละสาระ เปนแกนกลางแลว      
กลุมวิชาสังคมศึกษายังได กําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันไวเปนแนวทางในการจัด
ประสบการณใหแกผูเรียน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  คือ ความคาดหวังในตัวผูเรียนวาผูเรียนควรรูและ
สามารถทําอะไรไดตามมาตรฐานเมื่อเรียนจบในแตละชวงช้ัน  
 ทั้งมาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน เปนความคาดหวัง ที่ครอบคลุมสาระ
ความรูความสามารถ คานิยม ศีลธรรม และจริยธรรม โดยเขียนไวบนพื้นฐานของการ
เรียนรูของผูเรียน มาตรฐานการเรียนที่ระบุไวในแตละชวงช้ัน มิไดหมายความวาใหผูเรียน
เรียนรูสิ้นสุดเฉพาะในชวงช้ันเทาน้ัน มาตรฐานการเรียนรูเหลาน้ีถาจําเปนยังสามารถเรียน
ซํ้าไดอีกในชวงช้ันปตอไปดวยมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันบางอยางตองส่ังสมตอไปในชวง
ช้ันที่สูงข้ึนดวย สิ่งที่คาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนที่ปรากฏอยูในมาตรฐานการเรียนรู อยู
บนพ้ืนฐานที่ผูเรียนจะตองศึกษาตามวัยระดับพัฒนาการและตามชั้นปของผูเรียน 
 การนําสาระหลัก มาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน มาจัดไวในหลักสูตร
อยางไร แลวจะนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร ใชสื่อและแหลงเรียนรู
อะไร ประเมินผลอยางไร ใหเปนไปตามมาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่วางไว 
ถือเปนความรับผิดชอบและการตัดสินใจของครูผูสอน 
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มาตรฐานชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3) 

 ในที่น้ีจะขอกลาวถึงมาตรฐานการเรียนรูเฉพาะชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) ดังน้ี 
 เรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก พัฒนาแนวคิดและขยายประสบการณ
เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย       
โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานภูมิศาสตรเพ่ือพัฒนาแนวคิด
เร่ืองการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 
2.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวังเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

2.5.1 ไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิดเร่ือง 
การอยูรวมกันอยางสันติสุข 

2.5.2 ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณ 
2.5.3 ไดรับการพัฒนาแนวคิดและขยายประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา 
ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง 
ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรและสังคมศาสตร 

2.5.4 ไดรับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใช
เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต และวางแผนดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

 
จากสาระ มาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันของกลุมสาระสังคมศึกษา 

สามารถนํามาจัดหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาดวยการกําหนดวิชาออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
ลักษณะที่ 1  สังคมศึกษาพื้นฐาน  เปนวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู 
ลักษณะที่ 2  สังคมศึกษาเพิ่มเติม มี 2 แบบ คือ 
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1) สังคมศึกษาเพิ่มเติมตอเน่ือง เปนวิชาที่ขยายความรูจากสังคมศึกษา
พื้นฐาน เพ่ือใหผูเรียนมีความรู เปนสากล และมีความรูกวางขวางมากขึ้น 

2) สังคมศึกษาเพิ่มเสรี เปนวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ความถนัด และความแตกตางระหวางบุคคล 
ตัวอยางโครงสรางหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันที่ 3     
(ม.1 – 3) 
 

หมวดสังคมศึกษา 
วิชาที่เปดสอน 

 
กลุม
สาระ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ
ชั้น 

ภาค โครงสราง 

สังคม ส31101 
ส32101 
ส33101 
ส31201 

 
ส32201 
ส33201 

 
ส31202 

 
ส32202 

 
ส33202 

สังคมพื้นฐาน 
สังคมพื้นฐาน 
สังคมพื้นฐาน 
จริยธรรมกับบุคคลและประชากรกับ
สิ่งแวดลอม 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เศรษฐศาสตรครอบครัวและโลกใน
ยุคปจจุบัน 
สังคม-วัฒนธรรมไทยและชีวิต-งาน
บุคคลตัวอยาง 
ภูมิศาสตรเบื้องตนและสิ่งแวดลอม
ศกึษา 
กฎหมายในชี วิตประ จํ า วันและ
ประชากรศึกษา 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.1 

 
ม.2 
ม.3 

 
ม.1 

 
ม.2 

 
ม.3 

 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

 
1,2 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

พื้นฐาน 
พื้นฐาน 
พื้นฐาน 

เพ่ิมตอเน่ือง 
 

เพ่ิมตอเน่ือง 
เพ่ิมตอเน่ือง 

 
เพ่ิมเสรี 

 
เพ่ิมเสรี 

 
เพ่ิมเสรี 
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