
 
 

ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการพัฒนาสังคม 

 
 

วิชา สังคมศึกษา (สค21001) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน 40 ขอ 

 
 
 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระ การพัฒนาสังคม      รายวิชา สังคมศึกษา      รหัส สค21001    ระดับ มธัยมศึกษาตอนตน          
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคญัเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ 
ตระหนักเกี่ยวกับ 
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร การเมือง 
การปกครองในทวีปเอเชีย 
และนํามาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

1. ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชีย   
1.1 ลักษณะทาง          

ภูมิศาสตรกายภาพของ
ประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย 

 - ที่ตั้ง อาณาเขต  
 - ภูมิประเทศ 
 - ภูมิอากาศ 

 
1.1.1 บอกที่ตั้งและอาณาเขตของ

ประเทศในทวีปเอเชียได 

13  
1 

ขอ 1 

     

1.1.2 บอกลักษณะภูมิศาสตรทาง
กายภาพของประเทศในทวีป
เอเชียได 

 1 
ขอ 2 

 

     

1.1.3 บอกลักษณะภูมิอากาศของ
ประเทศในทวีปเอเชียได 

 1 
ขอ 3 

     

  1.2 การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิศาสตรกายภาพของทวีป
เอเชีย 

1.2.1 บอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิศาสตรทางกายภาพใน
ทวีปเอเชียได 

 1 
ขอ 4 

 

     

  1.2.2  บอกผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิศาสตรทางกายภาพตอ
ประชากรและสิ่งแวดลอมได 

 1 
ขอ 5 

 

     

  1.3 กรณีตัวอยาง การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิศาสตรกายภาพ   
ที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูของประชากร
ไทยและทวีปเอเชีย 

 

1.3.1 ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิศาสตรทางกายภาพ    
ที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิต    
ความเปนอยูของประชากรไทย
และทวีปเอเชียได 

  1 
ขอ 6 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

  1.4  วิธีใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร แผนที่ ลูกโลก 
Website ดาวเทียม GIS 
GPRS ฯลฯ 

1.4.1 บอกประโยชนของเครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตรแตละชนิดได 

 1 
ขอ7 

  
 

   

 1.4.2  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

   1 
ขอ 8 

   

  1.5 สภาพภูมิศาสตรทาง
กายภาพของประเทศไทย
ที่สงผลตอทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมตางๆ เชน     
ลําคลอง หนอง บึง ทะเล 
ชายฝง สัตวปา สัตวทะเล 
สัตวน้ําจืด เปลือกหอย 
แนวปะการัง และอ่ืน ๆ 

1.5.1  อธิบายความสําคัญของสภาพ
ภูมิศาสตรทางกายภาพของ
ประเทศไทยทีส่งผลตอสิ่งมีชีวิต
ได 

  1 
ขอ 9 

 
 

  
 

 

  

 1.5.2  อธิบายความสัมพันธของสภาพ
ภูมิศาสตรทางกายภาพที่มีตอ
การเกิดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทวีปเอเชียได 

  1 
ขอ 10 

  

    

  1.6 ความสําคัญของการ
ดํารงชีวิตใหสอดคลองกับ
สภาพทรัพยากรในประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ            
ในทวีปเอเชีย 

1.6.1  นําความรูเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย            
มาปรับใชในการดํารงชีวิตได 

 

   
 
 

 

1 
ขอ 11 

   

  1.7 กรณีตัวอยางการปรับตัว
ในการดํารงชีวิตที่สอดคลอง 
กับสภาพ ทรัพยากร     
ในประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ                   
ในทวีปเอเชีย 

1.7.1 ยกตัวอยางการดํารงชีวิตที่ใช
ทรัพยากรของประเทศไทย            
ไดอยางคุมคา 

  1 
ขอ 12 

 

    

 1.7.2  ยกตัวอยางการดํารงชีวิตที่ใช  
ทรัพยากรของประเทศในทวีป 
เอเชียไดอยางคุมคา 

 
 
 

  1 
ขอ 13 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

 2. ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย  10       

  2.1 ประวัติศาสตรสังเขปของ
ประเทศในทวีปเอเชีย 

 - จีน 
 - อินเดีย 
 - ญี่ปุน 
 - กัมพูชา 
 - ลาว 
 - มาเลเซีย 
 - พมา 
 - อินโดนีเซีย 
 - ฟลิปปนส 
      ฯลฯ 

2.1.1 บอกความเปนมาของ
ประวัติศาสตรประเทศจีน    
อินเดีย ญี่ปุน ได 

 1 
ขอ 14 

     

 2.1.2 บอกความเปนมาของ
ประวัติศาสตรในประเทศ  
เอเชียตะวันออกเฉียงใตได 

 1 
ขอ 15 

   
 

 

  

 2.1.3  อธิบายความสัมพันธของ
ประวัติศาสตรประเทศจีน 
อินเดีย ญี่ปุน กับประเทศ       
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตได 

    1 
ขอ 16 

 

  

 2.1.4  อธิบายความสัมพันธของ 
ประวัติศาสตรระหวางประเทศ 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตได 

    1 
ขอ 17 

  

  2.2 เหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยและประเทศ
ในทวีปเอเชีย 

 - ยุคลาอาณานิคม 
 - ยุคสงครามเย็น 
 - สาระสําคัญของ

สนธิสัญญาเบาวริ่ง 
 - ผลกระทบของ

สนธิสัญญาเบาวริ่ง 
  
 

2.2.1  ระบุสาเหตุของเหตุการณสําคัญ
ทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้น                 
ในประเทศไทยได 

 1 
ขอ 18 

 
 

  
 

  

 2.2.2  บอกผลกระทบที่เกิดจาก 
เหตุการณสําคัญทาง 
ประวัติศาสตรที่เกิดข้ึนกับ
ประเทศในทวีปเอเชียได 

 2 
ขอ 19-20 

 

     

 2.2.3  วิเคราะหเหตุการณสําคัญในอดีต         
ที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลง           
ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในดาน
ตาง ๆ ได 

    1 
ขอ 21 

 

  

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต 



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

 - ประเทศไทยเขารวม
สงครามโลกครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 

 - การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของประเทศ
ไทย ในป พ.ศ. 2475 

 * สภาพโดยทั่วไปกอนการ
เปลี่ยนแปลง 

 * สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง 

 * การดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง 

 * ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 - พระราชกรณียกิจของ

รัชกาลที่ 9 และสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต 

พระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลที่ 9 ที่มีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

2.2.4  อธิบายเหตุการณในอดีต            
ที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลง       
ที่เกิดขึ้นกับประเทศในทวีป
เอเชียได 

  1 
ขอ 22 

    

 2.2.5  บอกประโยชนพระราชกรณียกิจ
ของรัชกาลที่ 9 หรือพระนาง
เจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ได 

 1 
ขอ 23 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

 3. เศรษฐศาสตร  10       

  3.1 ความหมาย ความสําคัญ
ของเศรษฐศาสตรมหภาค
และเศรษฐศาสตรจุลภาค 

        

      3.2 ระบบเศรษฐกิจ               
ในประเทศไทย 

3.2.1  บอกขอดี ขอเสียของระบบ 
เศรษฐกิจในประเทศไทยได 

 1 
ขอ 24 

     

  3.3 หลักการและวิธีการเลือกใช
ทรัพยากรเพื่อการผลิต 

3.3.1  บอกหลักการและวิธีการเลือกใช
ทรัพยากรเพื่อการผลิตได 

 1 
ขอ 25 

     

  3.4 คุณธรรมในการผลิต 3.4.1  บอกคุณธรรมในการผลิตได    1 
ขอ 26 

   

  3.5 กฎหมายและขอมูลการ
คุมครองผูบริโภค 

3.5.1  อธิบายหลักการใชกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคได 

  1 
ขอ 27 

    

  3.6  หนวยงานที่ใหความ
คุมครองผูบริโภค 

3.6.1  เลือกใชบริการหนวยงานที่มี
หนาทีคุ่มครองผูบริโภคได 

   1 
ขอ 28 

   

  3.7  การพิทักษสิทธิและ
ผลประโยชนของผูบริโภค 

3.7.1  บอกสิทธิและผลประโยชน           
ของผูบริโภคได 

 1 
ขอ 29 

     

  3.8 ความสําคัญของกลุมทาง
เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 

3.8.1 บอกความสําคัญของการรวมกลุม 
ทางเศรษฐกิจในทวปีเอเชียได 

 1 
ขอ 30 

     

  3.9 กลุมทางเศรษฐกิจตาง ๆ 
ในทวีปเอเชีย 

 
 
 
 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

  3.10 ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

            -  ความเปนมา 
            -  ความสําคัญ 
            -  กฎบัตรอาเซียน 
            -  ความรวมมือ          

ดานเศรษฐกิจ 
            - ประโยชนและผลกระทบ

ตอประเทศไทย 

3.10.1  อธิบายผลกระทบของการเปน
สมาชิกกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทยได 

  1 
ขอ 31 

    

  3.11 สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและประเทศ
ตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

        

  3.12 ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ ในทวีป
เอเชีย 

3.12.1  อธิบายระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
ได 

  1 
ขอ 32 

    

  3.13  ลักษณะประเภทสินคา
นําเขาและสินคาสงออก
ของประเทศตาง ๆ          
ในทวีปเอเชีย 

3.13.1  อธิบายลักษณะ ประเภทสินคา
นําเขาและสินคาสงออก           
ของประเทศในทวีปเอเชียได 

  1 
ขอ 33 

    

 4. การเมืองการปกครอง  7       

  4.1 การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและอ่ืน ๆ 

4.1.1 บอกรูปแบบการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตยได 

 1 
ขอ 34 

     

  4.1.2  อธิบายรูปแบบการปกครอง           
ในระบอบอื่น ๆ นอกเหนือจาก   
ระบอบประชาธิปไตยได 

 

 1 
ขอ 35-36 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

  4.2 เปรียบเทียบรูปแบบ
การเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและ
ระบอบอื่น ๆ ของประเทศ
ตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

      - ระบอบประชาธิปไตย 
      - เผด็จการ 
      - อํานาจนิยม 
      - แบบเบ็ดเสร็จนิยม 
      - คอมมิวนิสต 
      - สังคมนิยม 

4.2.1 อธิบายขอดี ขอเสีย ของการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยได 

  
 

1 
ขอ 37 

 
 

   

 4.2.2  อธิบายขอดี ขอเสียของการ   
ปกครองระบอบเผด็จการได 

  1 
ขอ 38 

    

 4.2.3  เปรียบเทียบรูปแบบการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกับการปกครอง
รูปแบบสังคมนิยมได 

 1 
ขอ 39 

 

     

 4.2.4  ยกตัวอยางการปฏิบัติตนได
เหมาะสมกับระบอบการ
ปกครองในประเทศที่อาศัยอยู 

   1 
ขอ 40 

 

   

          

รวม 40 20 12 5 3   

 
 


