
๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  

การด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล การอยู่ร่วมกันในสังคม ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม   
มีจิตส านึกสาธารณะในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
สืบสานภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมไทยเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ (Mission) 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการ  คุณธรรม 
จริยธรรมทุกมิติรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือไปสู่ 
มาตรฐานสากลอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ผู้เรียนมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการควบคู่คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพ่ือไปสู่มาตรฐานสากล 
๓. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. ผู้เรียนเกิดความรัก  ภาคภูมิใจ  และหวงแหนชุมชนของตนเอง 
๕. นักเรียนมีความรู้ความสามารถน าความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน 

สูงสุด 
 
ภาระหน้าที่    

๑. วางแผนการสร้างหน่วยการเรียน    
๒. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์และน าไปปฏิบัติ 

จริง สามารถแสดงออกได้ตามศักยภาพ และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม    
๓. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แนะน าแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อให้นักเรียน 

สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้    
๔. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนครู นักเรียน 

และทุกคนที่เกี่ยวข้อง    
๕. จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิด 

ความ กระตือรือร้น    



๒ 

 

๖. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงโดยประเมินจากวิธีการที่ 
หลากหลายเช่น การปฏิบัติ  การสังเกต  การสัมภาษณ์  แบบฝึก  ชิ้นงาน ภาระงาน    

๗. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้    
๘. จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งกลุ่มนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
๙. มีการประสานกันระหว่างครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจ 

การ นักเรียน  สถานศึกษา บ้านและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และ  
การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ 
ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิด
ความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถ 
น าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มี 
ความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม    
โดยได้ก าหนดสาระต่างๆ ไว้ ดังนี้ 

สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม 
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ 
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยม
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข
ในสังคมไทยและสังคมโลก 

สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหาร 
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต 
ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 



๔ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระท่ี ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถ

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 
 
 
 
 



๕ 

 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อ

กันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

                  โรงเรียนร่มเกล้า  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ๕ ประการ ดังนี้ 

        ๑. ความสามารถในการสื่อสาร    เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมใน 
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แล ะประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง 
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 
             ๒. ความสามารถในการคิด   เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าสู่การสร้างองค์     
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

         ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ 
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักการและเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
             ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ   
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหา และ 
ความขัดแย้งต่างๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ 
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 



๖ 

 

              ๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และ ใช้    
เทคโนโลยีด้านต่างๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

                 โรงเรียนร่มเกล้า  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคูณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ดังนี้ 
                    ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
                    ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
                    ๓.  มีวินัย 
                    ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
                     ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
                     ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
                     ๗.  รักความเป็นไทย 

    ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

โครงสร้างหลักสูตร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาคเรียนที่ วิชา รหัส 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     

ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ส๒๑๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ 
 ประวัติศาสตร์ ๑ ส๒๑๑๖๑ ๒๐ ๐.๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ส๒๑๑๐๒ ๖๐ ๑.๕ 
 ประวัติศาสตร์ ๒ ส๒๑๑๖๒ ๒๐ ๐.๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     
ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ส๒๒๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ 

 ประวัติศาสตร์ ๓ ส๒๒๑๖๑ ๒๐ ๐.๕ 
ภาคเรียนที่ ๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ส๒๒๑๐๒ ๖๐ ๑.๕ 

 ประวัติศาสตร์ ๔ ส๒๒๑๖๒ ๒๐ ๐.๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     

ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ส๒๓๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ 
 ประวัติศาสตร์ ๕ ส๒๓๑๖๑ ๒๐ ๐.๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ส๒๓๑๐๒ ๖๐ ๑.๕ 
 ประวัติศาสตร์ ๖ ส๒๓๑๖๒ ๒๐ ๐.๕ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๘๐ ๑๒.๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ต่อ) 

ภาคเรียนที่ วิชา รหัส 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     

ภาคเรียนที่ ๑ ต้านทุจริตศึกษา ๑ ส๒๑๒๐๗ ๒๐ ๐.๕ 
ภาคเรียนที่ ๒ ต้านทุจริตศึกษา ๒ ส๒๑๒๐๘ ๒๐ ๐.๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     
ภาคเรียนที่ ๑ ต้านทุจริตศึกษา ๓ ส๒๒๒๐๙ ๒๐ ๐.๕ 
ภาคเรียนที่ ๒ ต้านทุจริตศึกษา ๔ ส๒๒๒๐๑ ๒๐ ๐.๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     
ภาคเรียนที่ ๑ ต้านทุจริตศึกษา ๕ ส๒๓๒๑๑ ๒๐ ๐.๕ 
ภาคเรียนที่ ๒ ต้านทุจริตศึกษา ๖ ส๒๓๒๑๒ ๒๐ ๐.๕ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ ๓.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ภาคเรียนที่ วิชา รหัส 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     

ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ ส๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ 
 ประวัติศาสตร์ ๑ ส๓๑๑๖๑ ๒๐ ๐.๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ ส๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐ 
 ประวัติศาสตร์ ๒ ส๓๑๑๖๒ ๒๐ ๐.๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     
ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ ส๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ 

 ประวัติศาสตร์ ๓ ส๓๒๑๖๑ ๒๐ ๐.๕ 
ภาคเรียนที่ ๒ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ ส๓๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐ 

 ประวัติศาสตร์ ๔ ส๓๒๑๖๒ ๒๐ ๐.๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     

ภาคเรียนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ ส๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ 
ภาคเรียนที่ ๒ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ ส๓๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๓๒๐ ๘.๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ต่อ) 
 

ภาคเรียนที่ วิชา รหัส 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     

ภาคเรียนที่ ๑ การปกครองท้องถิ่น 
ต้านทุจริตศึกษา ๑ 

ส๓๑๒๐๑ 
ส๓๑๒๐๗ 

๔๐ 
๒๐ 

๑.๐ 
๐.๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ ศาสนาสากล 
ต้านทุจริตศึกษา ๒ 

ส๓๑๒๐๒ 
ส๓๑๒๐๘ 

๔๐ 
๒๐ 

๑.๐ 
๐.๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     
ภาคเรียนที่ ๑ อาเซียนศึกษา 

ต้านทุจริตศึกษา ๓ 
ส๓๒๒๐๑ 
ส๓๒๒๐๙ 

๔๐ 
๒๐ 

๑.๐ 
๐.๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ กฎหมายน่ารู้ 
ต้านทุจริตศึกษา ๔ 

ส๓๒๒๐๒ 
ส๓๒๒๑๐ 

๔๐ 
๒๐ 

๑.๐ 
๐.๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     
ภาคเรียนที่ ๑ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

ต้านทุจริตศึกษา ๕ 
ส๓๓๒๐๑ 
ส๓๓๒๑๑ 

๔๐ 
๒๐ 

๑.๐ 
๐.๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ส๓๓๒๐๒ ๔๐ ๑.๐ 
 ต้านทุจริตศึกษา ๖ ส๓๓๒๑๒ ๒๐ ๐.๕ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓๖๐ ๙.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ท าเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

นางสุภาวดี  เฉลยสุข 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 

 

นายเอกพร  เสริฐสาย 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 

น.ส.พัชนี  หล่าชาญ 
แผนงาน 

 

นางเบญจลักษณ์ ลีนาราช 
วิชาการ 

 

นางเพ็ญสุภา ผาใต ้
งานเลขานุการ/     

สารบรรณ 
 

นางฉลาด วงศ์เครือศร 
งานการเงิน 

 

นายยชญ์ธเนศ อัปทัง 
งานสารสนเทศ/ 

งานประชาสัมพันธ์ 
 

น.ส.วชิราภรณ์ พ่ออามาตย ์
งานพัสดุ-ครุภณัฑ/์  

วิทยบริการ 
 

 

  

 

  



๑๒ 

 

ข้อมูลบุคลากร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนบุคลากรจ านวน ๘ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ครูชาย   จ านวน ๒ คน 
- ครูหญิง  จ านวน ๖ คน 

มีวิทยฐานะดังนี้ 
- ช านาญการพิเศษ   จ านวน  ๔  คน 
- ยังไม่มีวิทยฐานะ     จ านวน  ๒  คน 
- พนักงานราชการ   จ านวน  ๑  คน 
- อัตราจ้าง  จ านวน  ๑  คน 

ระดับการศึกษา 
- ระดับปริญญาเอก  -  คน 
- ระดับปริญญาโท  ๓  คน 
- ระดับปริญญาตรี  ๕  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
         
       
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายเอกพร  เสริฐสาย 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 

นายวิชัย  ภาวะบุตร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า 

 

นางสุภาวดี  เฉลยสุข 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 

นางสาวสุภารัตน์ วีระวัฒนา 
รองผู้อ านวยการบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

ระวัฒนา 
รองผู้อ านวยการบริหารงานวิชาการ 

 

นางฉลาด วงศ์เครือศร 
งานการเงิน 

 

นางเพ็ญสุภา ผาใต ้
งานเลขานุการ/  

สารบรรณ 
 

น.ส.พัชนี  หล่าชาญ 
แผนงาน 

นางเบญจลักษณ์ ลีนาราช 
วิชาการ 

 

นายยชญ์ธเนศ อัปทัง 
งานสารสนเทศ/ 

งานประชาสัมพันธ์ 
 

น.ส.วชิราภรณ์ พ่ออามาตย ์
งานพัสดุ-ครุภณัฑ/์ 

วิทยบริการ 
 



๑๔ 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
๑. น าข้อตกลงและนโยบายของฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ   
๒. วางแผนอัตราก าลัง จัดท าตารางสอน และก ากับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอน

ในกลุ่มสาระ   
๓. ติดตาม  ดูแลควบคุมการเรียนกานสอนในกลุ่มสาระฯ ให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้

และหลักสูตร สถานศึกษา    
๔. ส่งเสริมครูภายในกลุ่มสาระฯ ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน    
๕. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูในกลุ่มสาระ ฯ ให้มีความก้าวหน้า เหมาะสม และสอดคล้องกับ

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   
๖. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาครูในกลุ่มสาระ ฯ   
๗. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้ เพ่ือน ามาพัฒนา   

การเรียน   
๘. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อผู้อ านวยการ 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
๑. เป็นหัวหน้างานวิชาการและจัดครูในกลุ่มสาระเข้าสอนแทนในกรณีครูในกลุ่มสาระไม่มาปฏิบัติ

ราชการ    
๒. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  

น าไปสู่การจัด กิจกรรมการเรียนการสอน   
๓. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือปรับปรุง 

หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   
๔. ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือในการผลิตสื่อการสอน  การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับ โรงเรียนและนโยบายสถานศึกษา   
๕. ช่วยหวัหน้ากลุ่มสาระฯ ด าเนินการต่างๆ ภายในกลุ่มสาระฯ  
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในกรณีหัวหน้าไปราชการหรือลา  
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 



๑๕ 

 

งานวิชาการ    
๑. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  น าไปสู่การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน   
๒. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการท าคะแนนแต่ละภาคเรียน   
๓. จัดท าสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในแต่ละภาคเรียน  
๔. งานนิเทศกลุ่มสาระฯ  จัดการนิเทศการสอนและประเมินผลการนิเทศการสอนแบบ

กัลยาณมิตร   
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานแผนงาน  

๑. ร่วมวางแผน  จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการตามแผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
๒. รวบรวมและประเมินผลแผนงานปฎิบัติการหลังสิ้นสุดภาคเรียน   
๓. สรุปรายงานและประเมินผลกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของกลุ่มสาระฯ   
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานสารสนเทศ  
๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๒. จัดท าป้ายนิเทศ แผนภูมิ สถิติข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม   
๕. เก็บรวบรวม จัดท าสถิติด้านการเรียนการสอน 
๖. ให้บริการข้อมูลแก่ครู-อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. ร่วมจัดท าเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
วิทยาบริการ 

๑. ส ารวจความต้องการหนังสือ วัสดุสารสนเทศของครูอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแจ้งหัวหน้างานห้องสมุด 

๒. ดูแล ตกแต่งห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สวยงามเป็น 
ระเบียบ 

๓. ดูแลเอกสาร หนังสือประกอบการสอน คู่มือครู 
๔. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 



๑๖ 

 

๕. ให้บริการยืมหนังสือแก่ครู-อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
และนักเรียนที่ต้องการศึกษาค้นคว้า 

๖. จัดซื้อ จัดหาหนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ใหม่ 
๗. จัดบอร์ดเสริมความรู้ให้แก่ครู และนักเรียนได้ศึกษา 
๘. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานการเงิน/ สวัสดิการ 
 ๑. การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน 

๒. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย 
๓. การรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน ทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มสาระฯ 
๔. จัดหาของที่ระลึกกรณีท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ  บุคลากรย้ายมา-ไป ปฏิบัติ

ราชการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานพัสดุ – ครุภัณฑ์  

๑. จัดท าโครงการประจ าปี/ จัดท าข้อมูลบัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบันตามล าดับชั้น   
๒. ด าเนินการจัดซื้อ – เบิก – จ่ายวัสดุ – ครุภัณฑ์  ตามแผน / โครงการของกลุ่มสาระฯ   
๓. ส ารวจวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ช ารุด – จ าหน่ายและจัดท าบัญชีทุกสิ้นปี   
๔. ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน   
๕. ด าเนินการให้กลุ่มสาระฯ มีสื่อการสอน วัสดุฝึก ที่ได้มาตรฐาน และจัดบรรยากาศทางวิชาการ  
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานประชาสัมพันธ์  
๑. ประสานงานกับครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ   
๔. เก็บรวบรวมภาพและกิจกรรมของนักเรียนทุกกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๑๗ 

 

งานเลขานุการ /สารบรรณ  
๑. รับ – ส่ง  และลงทะเบียน หนังสือเข้า – ออก  จากหน่วยราชการต่างๆ    
๒. บันทึก / จัดพิมพ์การประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เสนอผู้อ านวยการตามข้ันตอน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                                   


