
 
 

ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 

 

สาระการพัฒนาสังคม 
 
 
 

วิชา สังคมศึกษา (สค31001) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 40 ขอ 

 
 
 
 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระ การพัฒนาสังคม      รายวิชา สังคมศึกษา       รหัส สค31001    ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร 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 
การปกครองในโลก และ
นํามาปรับใชในการ           
ดําเนินชีวิต เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

1. ภูมิศาสตรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิศาสตรทางกายภาพ   

ของประเทศไทยและประเทศ
ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป          
ทวีปออสเตรเลีย            
ทวีปแอฟริกา                       
ทวีปอเมริกาเหนือ                  
ทวีปอเมริกาใต 
- ที่ตั้ง อาณาเขต 
- ภูมิประเทศ 
- ภูมิอากาศ 

 
1.1.1  อธิบายสภาพภมูิศาสตรทาง

กายภาพหรือภูมิอากาศ                         
ในทวีปยุโรปหรือออสเตรเลียได 

 

10  
1 

ขอ 1 
 
 

     

1.1.2  อธิบายสภาพภูมิศาสตรทาง
กายภาพหรือภูมิอากาศของ
ประเทศในทวีปแอฟริกา      
หรืออเมริกาเหนือ หรืออเมริกาใตได 

 1 
ขอ 2 

     

 1.2  เปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร
ทางกายภาพของประเทศไทย
กับทวีปตาง ๆ 

1.2.1  เปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร
ทางกายภาพของประเทศไทยกับ
ประเทศในทวีปตาง ๆ ได 

 
 
 
 
 
 
 

  1 
ขอ 3 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  1.3 สาเหตุและลักษณะการ
เกิดปรากฎการณทาง
ธรรมชาติที่สําคัญ  

  - พายุชนิดตาง ๆ  
  - ภูเขาไฟระเบิด 
  - ภาวะโลกรอนปรากฏการณ    

เรือนกระจก    
  - อื่น ๆ 

1.3.1 บอกสาเหตุการเกิดปรากฏการณ
ตาง ๆ ทางธรรมชาตไิด 

 
 

 1 
ขอ 4 

 
 

     

  1.4  วิธีใชเครื่องมือทาง    
ภูมิศาสตร 

      - แผนที่ 
      - ลูกโลก 
      - Website 
      - อื่น ๆ 

1.4.1  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ไดเหมาะสมกับสถานการณ  

 

   1 
ขอ 5 

 

   

  1.5  วิธีปองกันตนเองจาก             
ภัยธรรมชาต ิ

1.5.1  เลือกวิธีปองกันตนเองจากภัย
ธรรมชาติตาง ๆ ได 

   2 
ขอ 6-7 

   

  1.6 ปญหาการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.6.1  ระบุผลกระทบที่เกิดจาก      
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมได 

 
 
 
 
 
 
 

  1 
ขอ 8 

 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  1.7 การวิเคราะหสาเหตุการเกิด
ปญหาและสภาพการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
กระทําของมนุษยในสภาพ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

      -  ปาไม 
      -  ภูเขา 
      -  ดิน 
      -  สัตวปา สัตวน้ํา 
      -  แรธาตุ 
      -  มลพิษทางอากาศ 
      -  ปรากฏการณเรือนกระจก 
  -  การปองกันการพังทลาย

ของดิน 
  - การพัฒนาดินใหอุดมสมบูรณ 

เชน การปลูกปา การปลูก
หญาแฝก ฯลฯ 

1.7.1  วิเคราะหสาเหตกุารทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมจากการกระทําของ
มนุษยในสภาพปจจุบันได 

    1 
ขอ 9 

 

  

  1.8 ความเขมแข็งของภาค
ประชาชนในการแกปญหา
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม                  
(กรณีตัวอยาง) 

 
 
 

1.8.1  ยกตัวอยางวิธีการแกปญหาการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสู       
ความเขมแข็งของภาคประชาชนได 

  1 
ขอ 10 

 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2. ประวัติศาสตร  10       

  2.1 การแบงชวงเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร 

2.1.1 ระบุชวงเวลาและยุคสมัย           
ทางประวัติศาสตรได 

 1 
ขอ 11 

     

  2.2 แหลงอารยธรรมโลก 
      - จีน 
      - อินเดีย 
      - อียิปต 
      - เมโสโปเตเมีย 
      - กรีก 
      - โรมัน 
              ฯลฯ 

2.2.1  บอกแหลงอารยธรรมทีส่ําคัญ
ของโลกได 

 1 
ขอ 12 

     

   2.3 ประวัติชาติไทย 
        -  ธนบุรี 
        - รัตนโกสินทร 
        -  การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 
  - เหตุการณปจจุบันที่มีผลตอ

เนื่องมาจากประวัติศาสตร
ไทย และประเทศตาง ๆ  
ในโลกท่ีสงผลถึงอนาคต 

2.3.1  บอกระบอบการปกครองในสมัย
ตาง ๆ ของประเทศไทยได 

 

 1 
ขอ 13 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

  

  2.3.2  เปรียบเทียบระบอบการปกครอง
ในสมัยตาง ๆ ของไทยได 

 1 
ขอ 14 

     

  2.3.3  วิเคราะหเหตุการณทาง 
ประวัติศาสตรของไทยที่สงผล 
ถึงปจจุบันได 

 

    1 
ขอ 15 
 

  



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  2.4  บุคคลสําคัญของประเทศไทย
และของโลก 

2.4.1  ยกตัวอยางผลงานของบุคคล
สําคัญในประเทศไทยได 

 1 
ขอ 16 

     

  2.4.2  ยกตัวอยางผลงานของบุคคล
สําคัญประเทศตาง ๆ ทั่วโลกได 

 1 
ขอ 17 

     

  2.5 เหตุการณสําคัญของโลก         
ที่มีผลตอปจจุบัน 

      - สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
  - สงครามเย็น 
  - สงครามเศรษฐกิจ 
  - เหตุการณโลกปจจุบัน 

2.5.1 อธิบายเหตุการณสําคัญของโลก
ที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในปจจุบันได 

  1 
ขอ 18 

    

  2.6 บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริยในการ 
พัฒนาชาติไทย 

      - ดานการเมือง การปกครอง
และเสริมสรางความมั่นคง 

      - ดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
ของชาติ 

      - ดานการสงเสริมสรางสังคม 
การศึกษา และศาสนา 

     - ดานการเสริมสราง  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี  

2.6.1 ยกตัวอยางบทบาท                  
ของพระมหากษัตริยไทยในดาน
การเมืองการปกครองและ 
เศรษฐกิจของชาติได 

 1 
ขอ 19 

 
 

     

 2.6.2  ยกตัวอยางบทบาท                   
ของพระมหากษัตริยไทยในดาน
การศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรมได 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
ขอ 20 

 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 3. เศรษฐศาสตร  13       

  3.1 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย         

  3.2 ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปจจุบัน 

3.2.1 วิเคราะหปญหาและแนวโนม
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปจจุบันได 

    1 
ขอ 21 

  

  3.3 ความสําคัญและความจําเปน
ในการรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศ ตาง ๆ 

3.3.1  บอกความสําคัญหรือ              
ความจําเปนในการรวมมือทาง
เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ได 

 1 
ขอ 22 
 

     

  3.4 ระบบเศรษฐกิจในโลก 3.4.1  บอกลักษณะของระบบเศรษฐกิจ       
ในโลกได 

 1 
ขอ 23 

     

      3.5 ความสัมพันธและผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กับภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก 

3.5.1  บอกความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศของภูมิภาคตาง ๆ 
ทั่วโลกได 

 1 
ขอ 24 
 

     

  3.6 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
และวิธีการเลือกจัดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

        

  3.7 กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน 

3.7.1  อธิบายกลไกราคากับระบบ
เศรษฐกิจในปจจุบันได 

  1 
ขอ 25 

    

  3.8 การแทรกแซงกลไกราคาของ
รัฐบาลในการสงเสริมและ
แกไขระบบเศรษฐกิจ 

3.8.1  บอกประโยชนและโทษของการ
แทรกแซงกลไกราคาของรัฐบาล
ในการสงเสริมและแกไขระบบ
เศรษฐกิจได 

  1 
ขอ 26 

 

    

   3.9 ความหมาย ความสําคัญ
ของเงิน ประเภทสถาบัน 
การเงิน และสถาบันทาง
การเงิน 

3.9.1 บอกความสําคัญของสถาบัน
การเงินได 

 1 
ขอ 27 

 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

   3.10 การธนาคาร 
         - ระบบของธนาคาร 
       - ประเภทของธนาคาร 
         - บทบาทหนาที่ของ

ธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธนาคารกลาง) 

3.10.1  บอกบทบาทหนาที่ของธนาคาร
แหงประเทศไทยได 

 1 
ขอ 28 
 

 
 

    

      3.11  การคลัง รายได ประชาชาติ 
             - รายไดของรัฐบาลและ  

การจัดทํางบประมาณ
แผนดิน 

             - ภาษีกับการพัฒนาประเทศ 
             - ดุลการคา 
             - ดุลการชําระเงิน 

3.11.1  อธิบายระบบการคลังและ
รายไดประชาชาติได 

  1 
ขอ 29 

 

    

  3.12 ปญหาเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย  

 

3.12.1 วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจาก
ปญหาเศรษฐกิจ เชน การเงิน 
การคลังการรวมกลุมของ
เศรษฐกิจ การคาระหวาง
ประเทศของประเทศไทยได  

    1 
ขอ 30 

  

  3.13 ปญหาเศรษฐกิจในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก 

 

3.13.1  บอกผลกระทบจากปญหาทาง
เศรษฐกิจ เชน การเงินการคลงั
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ                   
ของภูมิภาคตาง ๆ ในโลกได 

  1 
ขอ 31 

    

  3.14 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน 

3.14.1  อธิบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับปจจุบันได 

 

  1 
ขอ 32 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  3.15 ผลของการใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

3.15.1  อธิบายผลของการใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับปจจุบันได 

  1 
ขอ 33 

    

 4. การเมืองการปกครอง  7       

  4.1 การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

4.1.1 อธบิายลักษณะการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยได 

  1 
ขอ 34 

    

  4.2 การปกครองระบอบเผด็จการ 4.2.1  อธิบายลักษณะการปกครอง 
ระบอบเผด็จการได 

  1 
ขอ 35 

    

  4.3 พัฒนาการของระบอบ  
ประชาธิปไตยของประเทศ
ตาง ๆ ในโลก 

4.3.1  อธิบายพัฒนาการของระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ 
ในโลกได 

  1 
ขอ 36 

    

  4.4 เหตุการณสําคัญทางการเมือง
การปกครองของโลกและ
ประเทศไทย 

4.4.1  บอกเหตุการณสําคัญทาง
การเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยหรือประเทศตาง ๆ 
ในโลกได 

 1 
ขอ 37 

     

  4.5 เหตุการณสําคัญทางการเมือง
การปกครองของโลกที่สงผล
กระทบตอประเทศไทย 

4.5.1  อธิบายเหตุการณสําคัญทาง 
การเมืองการปกครองของโลก       
ที่สงผลกระทบตอไปประเทศไทยได 

  1 
ขอ 38 

    

  4.6  หลักธรรมาภิบาล 
 - นิติธรรม 
 - คุณธรรม 
 - ความโปรงใส 
 - ความคุมคา 
 - ความรับผิดชอบ 
 - ความรวมมือ 
 

4.6.1  อธิบายลักษณะของหลัก      
ธรรมาภิบาลได 

 1 
ขอ 39 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  4.7 แนวทางปฏิบัติตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 

4.7.1 นําหลักธรรมาภิบาลมาใช          
ในชีวิตประจําวันได 

   1 
ขอ 40 

   

รวม 40 18 14 4 4   

 


