
 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 23261     ชื่อวิชา   เกร็ดประวัติศาสตร์ไทย 

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาที่ยาวนานของประวัติศาสตร์ไทยทั้งด้านการเมือง  

เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  สิ่งเหล่านี้มีเรื่องราวหลากหลายที่น่ารู้น่าสนใจ  พร้อมกับฝึกวิเคราะห์  

พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 23281     ชื่อวิชา   รอบรู้โลกกว้าง    

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาเก่ียวกับมนุษยชาติบนโลก  ในแง่ของภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อให้

นักเรียนมีความรอบรู้ที่กว้างไกล  เข้าใจความแตกต่างของมนุษยชาติ  อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

โดยมุ่งให้นักเรียนใช้ทักษะการศึกษาค้นคว้า  ประมวลความรู้ที่ได้  วิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส  23231     ชื่อวิชา   กฎหมายน่ารู ้

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายส าคัญๆท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  ทั้งในระดับตนเองและครอบครัว  

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  เห็นความส าคัญของกฎหมายในฐานะท่ีเป็น

กติกาของสังคม  และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะสมาชิกของสังคมท่ีดีได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส  31262         ชื่อวิชา   วิถีไทยภูมิปัญญาไทย    

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 การศึกษาพัฒนาการของสังคมไทยโดยสังเขป   เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ   สังคม    

การปกครอง  ระบบชนชั้น  ตลอดจนคติความเชื่อ  ภูมิปัญญาไทย  อันมีผลต่อการก าหนดแบบแผน  การ

ด าเนินชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์ลักษณะ

ของสังคมไทยที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  เพื่อการพัฒนาไปสู่การ

เป็นสังคมที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 31232     ชื่อวิชา   กฎหมายกับเยาวชนไทย    

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษา  วิเคราะห์  กระบวนการขั้นตอนการด าเนินคดี  การตีความและบทลงโทษทางกฎหมายมหาชน

และเอกชนจากกรณีตัวอย่างที่เยาวชนไทยควรรู้  ศึกษาวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย  สาระส าคัญของ

รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  สามารถด ารงตนอยู่ใน

สังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 31282     ชื่อวิชา   การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาความหมายความเป็นมาของการท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญของประเทศไทย    

การท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์  บทบาทของงานธุรกิจ  อาหาร  เครื่องดื่ม  งานมัคคุเทศก์  องค์กรหรือ

สมาคมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  หน้าที่พลเมืองที่ต้องช่วยดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่

ส าคัญของชาติ  เพื่อให้มีจิตส านึก  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทาง

วัฒนธรรม   อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 32263         ชื่อวิชา   ย้อนเวลาหาอดีต   

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 สืบค้นความเป็นมาของเรื่องราวในอดีต  เกี่ยวกับพัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย  และ

ประวัติศาสตร์โลกในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรม  วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง  ลักษณะทาง

เศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรม    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียดเฉพาะเรื่องและ

น าเสนออย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 32264         ชื่อวิชา   เหตุการณ์ปัจจุบัน   

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน  ที่เกิดข้ึนทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินชีวิต  รู้จักค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล  แยกแยะข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร  วิเคราะห์วิจารณ์

เหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมีวิจารณญาณ  รู้จักแสดงความคิดเห็น  รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่น  ห่วงใยรับผิดชอบต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น  ปฏิบัติตนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมี

เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 32210     ชื่อวิชา   เสวนาธรรม   

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  โดยน าประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมา

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์สาเหตุของปัญหาร่วมกันเสนอแนวทางในการ

แก้ปัญหาโดยการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้  เพ่ือให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 33211         ชื่อวิชา   พุทธธรรม 

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 หลักความเชื่อของชาวพุทธ  ความหมายความส าคัญของพระรัตนตรัย  ธรรมที่ทรงค้นพบ  การ

แสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิต  เกณฑ์การตัดสินดี-ชั่วของพระพุทธศาสนา  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  

ธรรมเพื่อความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ  ธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันที่ดี  หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตนเอง  หน้าที่ท่ีพึง

ปฏิบัติเพื่อความดีงามและความสมบูรณ์ของชีวิต  สังคมและสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์การน าหลักธรรมไปใช้

ปฏิบัติในชีวิตจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 33283         ชื่อวิชา   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาความหมายความส าคัญของพลังงาน  บทบาทของพลังงานที่มีต่อการสร้างสรรค์ความเจริญของ

สังคม  ศึกษาพลังงานชนิดต่างๆ แหล่งที่มา  ข้อจ ากัดของการน ามาใช้  ความเป็นไปได้ของการใช้พลังงาน

รูปแบบต่างๆ  ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสภาวะแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการใช้

พลังงานอย่างถูกวิธี  ปัญหาสภาวะแวดล้อมโลกและประเทศไทย  สาเหตุและแนวทางการแก้ไข  การ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม  และวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตระหนักใน

ภาระหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกให้เป็นที่น่าอยู่ของทุกๆชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 33265         ชื่อวิชา   โครงงานประวัติศาสตร์    

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่เกิดข้อสงสัย  โดยใช้กระบวนการในการค้นคว้า  

แสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  รวบรวมหลักฐาน  วิเคราะห์

ความน่าเชื่อถือของหลักฐานได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส33267            ชื่อวิชา   สร้างสรรค์ไทย   

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ วิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน  ค้นหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  ร่วมกันน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างสรรค์

สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสงบสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ประมวลการจัดการเรียนรู้ (Course  Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา    ส 33266     ชื่อวิชา   ประมวลสาระส าคัญสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    

จ านวนหน่วยกิต   1.0     เวลาเรียน    2     คาบ / สัปดาห์  

............................................................................................................................................. 

 

ค าอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์  ลักษณะความสัมพันธ์  การจัดระเบียบทางสังคม  วิเคราะห์และ

สังเคราะห์การด าเนินชีวิตตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยที่ดีงามท าให้สังคมไทยที่แม้จะมีความแตกต่าง  ทาง

ศาสนา  เชื้อชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   น ามาประมวลสรุปเฉพาะความที่

ส าคัญ 

 วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐ  รูปแบบการปกครอง  วิวัฒนาการการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันรวมถึงรัฐธรรมนูญไทย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี  กระบวนการยุติธรรม  ประมวลกฎหมายที่

ส าคัญน ามาประมวลสรุปเฉพาะความที่ส าคัญ 

 วิเคราะห์และสังเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของโลกกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต  

การสร้างสรรค์  การอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   น ามาประมวลสรุปเฉพาะความที่ส าคัญ 

 วิเคราะห์หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  กระบวนการจัดทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ความตระหนักถึงความขาดแคลนของทรัพยากรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  รวมถึงการเงิน  การคลัง ความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  รวมถึง

การจัดการพฤติกรรมการบริโภคตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  น ามา

ประมวลสรุปเฉพาะความที่ส าคัญ 



 

 

 วิเคราะห์การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์  วิธีการทางประวัติศาสตร์  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

อารยธรรมตะวันตก-วัฒนธรรมตะวันออก  พัฒนาการและผลงานที่ส าคัญของมนุษย์ในสมัยต่างๆความขัดแย้ง

และการประสานประโยชน์   น ามาประมวลสรุปเฉพาะความที่ส าคัญ 

 วิเคราะห์และสังเคราะห์ภูมิปัญญาไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  การรักษาและการสืบทอดภูมิปัญญา      

น ามาประมวลสรุปเฉพาะความที่ส าคัญ 


