
 
 

ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

 
 
 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

วิชา ศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค11002) 
             ระดับประถมศึกษา 
               จํานวน 40 ขอ 
 

 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระการพัฒนาสังคม      รายวิชา ศาสนา และหนาที่พลเมือง   รหัส   สค 11002    ระดับ ประถมศึกษา     

มาตรฐานที่ 5.2  มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสบืทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
           5.3 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื่อความสงบสุขของสังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

1. มีความรู ความเขาใจ  
เห็นคุณคา และสืบทอด
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีของทองถิ่นและ
ประเทศไทย 

1. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  22       

1.1 ความหมาย ความสําคัญของ
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

1.1.1 บอกความสําคัญของศาสนาได  1 

ขอ 1 

     

1.1.2  บอกความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี  
ในประเทศไทยได 

 1 

ขอ 2 

     

 1.2 พุทธประวัติ และประวัติศาสดา
ของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 

      - ประวัติพระเยซู 
   - ประวัติพระมูฮัมมัด 

1.2.1  บอกประวัติศาสดาของศาสนาตาง ๆ ได          1 

ขอ 3 

     

 1.3 หลักธรรมสําคัญของศาสนาพุทธ 
    - เบญจศีล เบญจธรรม 
  - ฆราวาสธรรม 
     - หลักธรรมสําคัญของศาสนา

คริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกซ 

1.3.1 บอกหลักธรรมที่สําคัญของศาสนาพุทธได  1 

ขอ 4 

     

 1.3.2 บอกหลักคําสอนที่สําคัญของศาสนา
อิสลามได 

 1 

ขอ 5 

     

 1.3.3  บอกหลักคําสอนที่สําคัญของ             
ศาสนาคริสตได 

 1 

ขอ 6 

     

 1.3.4  บอกหลักคําสอนที่สําคัญของศาสนา
พราหมณ-ฮินดูได 

 
 
 
 
 

 1 

ขอ 7 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 1.4 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 - พุทธ 
  - คริสต 
   - อิสลาม 
    - ฮินดู 
       - ซิกซ 

1.4.1  บอกวิธปีฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ  
หรือคริสตได  

 

 1 

ขอ 8 
 

     

 1.4.2 บอกวิธีปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม  
หรือพราหมณ-ฮินดูได 

 1 

ขอ 9 

     

 1.5 บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรม  
ทางศาสนาในการดําเนินชีวิต 

1.5.1 ยกตัวอยางบุคคลสําคัญที่ใชหลักธรรม         
ทางศาสนาในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสม 

  1 

ขอ 10 

    

 1.6 การแกปญหาความแตกแยก
ของบุคคล สังคม ชุมชน     
จากความแตกตางของ 
ความเชื่อ ศาสนา และสังคม              
ดวยสันติวิธี (กรณีตัวอยาง) 

     - จากพุทธประวัติ 
   - จากประสบการณของผูเรียน 

1.6.1  เลือกใชวิธีการแกปญหาความแตกแยก
ของบุคคล ชุมชน และสังคม จากความ
แตกตางทางความเชื่อของศาสนา            
ดวยสันติวิธีได 

   1 

ขอ 11 

   

 1.7  วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน
ทองถิ่นตางๆ ของประเทศไทย 

       - ภาษา การแตงกาย อาหาร  
ความเชื่อคานิยมของภาคตาง ๆ 

   - ประเพณีของแตละชุมชน 
ทองถิ่น ภาค เชน แหเทียน
พรรษา บุญเดือนสิบ  

         ลอยกระทง ประเพณีวิ่งควาย 
ยี่เปง (กรณีตัวอยาง) 

 

1.7.1 ระบุวัฒนธรรมทองถิ่นของภาคเหนือ 
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได 

 1 

ขอ 12 

     

 1.7.2  ระบุวัฒนธรรมทองถิ่นของภาคกลาง 
ภาคใต ภาคตะวันออกได 

 1 
ขอ 13 

     

 1.7.3  บอกความคลายคลึงกันของวัฒนธรรม         
ทองถิ่นในภาคตาง ๆ ได 

 1 
ขอ 14 

     

 1.7.4  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมดานการแตงกาย 
ของทองถิ่นในภาคตาง ๆ ได  

 
 
 
 

   1 
ขอ 15 

   



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  1.7.5  ระบุชื่อประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัด   
ตาง ๆ ในประเทศไทยได 

 1 
ขอ 16 

     

  1.7.6  ปฏิบัติตนตามประเพณีทองถิ่นของภาค 
ตาง ๆ ได 

   1 
ขอ 17 

   

  
 

1.7.7  ยกตัวอยางความเชื่อของทองถิ่นในภาค
ตาง ๆ ได 

  1 
ขอ 18 

    

 1.8 การอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณ ี               
ของภาคตาง ๆ (กรณีตัวอยาง) 

1.8.1  บอกแนวทางการสงเสริมและอนุรักษ 
วัฒนธรรม ของภาคตาง ๆ ได 

  1 

ขอ 19 

    

 1.8.2  ยกตัวอยางการมีสวนรวมในการอนุรักษ 
ประเพณีของภาคตาง ๆ ได 

  1 

ขอ 20 

    

 1.9 การประพฤติ ปฏิบัติตน           
เพื่อการอนุรักษ และสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี 

        

 1.10 คานิยมที่พึงประสงค                
ของชุมชน สังคมไทย 

1.10.1 บอกคานิยมที่พึงประสงคของชุมชน         
สังคมไทยได 

 1 

ขอ 21 

     

 1.11 การประพฤติ ปฏิบัติตน     
ตามคานิยมของชุมชน
สังคมไทยที่พึงประสงค             
(กรณีตัวอยาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.1  ยกตัวอยางการปฏิบัติตนตามคานิยม 
ของชุมชน สังคมไทยที่พึงประสงคได 

  1 

ขอ 22 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

2. มีความรู ความเขาใจ 
การดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย กฎหมาย 
เบื้องตน กฎระเบียบของ
ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

2. หนาที่พลเมือง  18       

2.1 ความหมาย ความสําคัญของ
ประชาธิปไตย 

2.1.1  บอกความสําคัญของประชาธิปไตยได  1 

ขอ 23 

     

2.2  สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่
ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

2.2.1  บอกสิทธิของพลเมืองในวิถี               
ประชาธิปไตยได 

 1 

ขอ 24 

     

 2.2.2  บอกเสรีภาพของพลเมืองในวิถี 
ประชาธิปไตยได 

 1 

ขอ 25 

     

  2.2.3  บอกบทบาทหนาที่ของพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตยได 

 1 

ขอ 26 

     

 2.3  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตน 
ตามกฎหมาย 

2.3.1  ยกตัวอยางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามกฎหมายได 

        

  2 
ขอ 27-28

    

 2.4  ปญหา และสถานการณ การเมือง 
การปกครองที่เกิดขึ้นในชุมชน 
(กรณีตัวอยาง) 

2.4.1 ยกตัวอยางปญหา และสถานการณ
การเมือง การปกครองที่เกิดขึ้นในชุมชนได 

 

  1 

ขอ 29 

    

 2.5  กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง 
และครอบครัว เชน 

2.5.1  ระบุกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและ
ครอบครัวได 

 1 

ขอ 30 

     

        -  บัตรประจําตัวประชาชน 
       -  การหมัน้ 

2.5.2  บอกหลักการปฏิบัติตามกฎหมายบัตร
ประจําตัวประชาชนได 

 1 

ขอ 31 

     

        -  การสมรส 
       -  การหยา 

2.5.3  บอกหลักการปฏิบัติตามกฎหมายมรดกได  1 

ขอ 32 

     

         -  การรับบุตรบุญธรรม 
       -  อื่น ๆ 

2.5.4  บอกหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทรัพยสนิได 

 
 
 
 

 1 

ขอ 33 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2.6  กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 2.6.1  นําความรูเกี่ยวกับกฎหมายชุมชนไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

   1 

ขอ 34 

   

 2.7  กฎหมายอื่น ๆ เชน กฎหมาย 
แรงงานและสวัสดิการ กฎหมาย
วาดวยสิทธิเด็กและสตรี 

2.7.1 บอกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาได 

 1 

ขอ 35 

     

 2.7.2  ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรได    1 

ขอ 36 

   

  2.7.3  บอกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
รับราชการทหารได 

 1 

ขอ 37 

     

  2.7.4  บอกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ        
สารเสพติดได 

 1 

ขอ 38 

     

  2.7.5  บอกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานและสวัสดิการได 

 1 

ขอ 39 

     

  2.7.6  บอกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ         
สิทธิเด็กและสตรีได 

 1 

ขอ 40 

     

          

รวม 40 27 8 5    

 


