
 
 

ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

 
 
 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

วิชา ศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค31002) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

               จํานวน 40 ขอ 
 

 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระการพัฒนาสังคม     รายวิชาศาสนา และหนาที่พลเมือง     รหัส  สค 31002        ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานที่ 5.2  มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

           5.3  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื่อความสงบสุขของสังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

1. มีความรู ความเขาใจ  
   เห็นคุณคา และ 
   สืบทอด ศาสนา      
   วัฒนธรรม    
   ประเพณีของประเทศ 
   ในสังคมโลก 

1. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  22       

1.1 ศาสนาตาง ๆ 
     - กําเนิดศาสนาตาง ๆ 
  - ศาสดาของศาสนาตาง ๆ 

1.1.1 บอกความเปนมาของศาสนาตาง ๆ ได  1 

ขอ 1 

     

1.1.2 บอกความเปนมาของศาสดาของศาสนา
ตาง ๆ ได 

 1 

ขอ 2 

     

1.2  หลักธรรมสําคัญ                      
ของศาสนาตาง ๆ 

    - การเผยแพรศาสนาตาง ๆ 
   - ความขัดแยงในศาสนาตาง ๆ  

ซึ่งกอใหเกิดผลเสียในสังคม 

1.2.1 อธิบายหลักธรรมสําคัญของศาสนาพุทธ
ได 

 1 

ขอ 3 

     

 1.2.2 อธิบายหลักคําสอนสําคัญของศาสนา
คริสตได 

 1 

ขอ 4 

     

 1.2.3  อธิบายหลักคําสอนสําคัญของศาสนา
อิสลามได 

 1 

ขอ 5 

     

  1.2.4 อธิบายหลักคําสอนสําคัญของศาสนา
พราหมณ-ฮินดหูรือศาสนาซิกซได 

 1 

ขอ 6 

     

  1.2.5  บอกแนวทางการเผยแพรศาสนาตาง ๆ ได    1 

ขอ 7 

   

  1.2.6  วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากความ
ขัดแยงในศาสนาตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิด
ผลเสียในสังคมได 

 
 

    1 

ขอ 8 

  



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

 1.3  การปฏิบัติตนใหอยูรวมกันอยาง
สันติสุข 

1.3.1 นําหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตน    
นับถือมาใชในการดําเนินชีวิตได 

   1 

ขอ 9 

   

 1.4  วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิต                  
ในแตละศาสนา 

1.4.1 บอกประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติ
พัฒนาจิตได 

  1 

ขอ 10 
    

  1.4.2  อธิบายวิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตของแตละ
ศาสนาได 

   1 

ขอ 11 

   

 1.5 การพัฒนาสติปญญาในการ
แกปญหาตาง ๆ และการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนสังคม  
(กรณีตัวอยาง) 

1.5.1  ยกตัวอยางการพัฒนาสติปญญาในการ
แกปญหาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมได 

   1 

ขอ 12 

   

 1.6  วัฒนธรรมประเพณ ี                  
ในประเทศไทยและ                
ประเทศตาง ๆ ในโลก 

       - ภาษา 
       - การแตงกาย 
       - อาหาร 
       - ประเพณีที่สําคัญ ๆ 
        ฯลฯ 

1.6.1  อธิบายวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษา                    
การแตงกาย อาหาร ของประเทศไทยได 

  1 

ขอ 13 

    

 1.6.2 ยกตัวอยางประเพณีที่สําคัญ                         
ในประเทศไทยได 

 1 

ขอ 14 

     

 1.6.3  อธิบายวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษา            
การแตงกายของประเทศในทวีปเอเชียได 

1.6.4  อธิบายวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารของ
ประเทศในทวีปเอเชียได 

  1 

ขอ 15 

1 

ขอ 16 

    

  1.6.5  อธิบายวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษา            
การแตงกาย อาหารของประเทศตาง ๆ 
ในโลกได 

  1 

ขอ 17 

    

  1.6.6  ยกตัวอยางประเพณีสําคัญของประเทศ
ตาง ๆ ในโลกได 

 
 
 

   1 

ขอ 18 

   



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

 1.7  การอนุรักษ และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี          
(กรณีตัวอยาง) 

        

 1.8  ขอปฏิบัติในการมีสวนรวม          
สืบทอด ประพฤติ ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของสังคมไทย 

1.8.1  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการมีสวนรวม
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของ
สังคมไทยได 

 

   1 

ขอ 19 

   

 1.9  แนวทางในการเลือกรับ ปรับใช
วัฒนธรรมตางชาติไดอยาง
เหมาะสมกับตนเองและ   
สังคมไทย (กรณีตัวอยาง) 

1.9.1  เลือกรับปรับใชคานิยมที่พึงประสงคของ
ประเทศตาง ๆ ไดอยางเหมะสมกับ
สังคมไทย 

   1 

ขอ 20 

   

 1.10 คานิยมที่พึงประสงคของ
สังคมไทย 

       - ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
       - การยิ้มแยมแจมใส 
       - การใหอภัย 
       - การเคารพผูอาวุโส 
       - ความมีระเบียบวินัย 
        ฯลฯ 

1.10.1 ปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค            
ของสังคมไทยได 

   1 

ขอ 21 

   

 1.11  คานิยมที่พึงประสงคของ   
ประเทศตาง ๆ ในโลก 

       - การตรงตอเวลา 
       - ความมีระเบียบ 
               ฯลฯ 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

 1.12. วิธีปฏิบัติตนเปนผูรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค              
ในสังคมไทย 

1.12.1 ยกตัวอยางวิธกีารปองกันและแกไข
ปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึง      
ประสงคของสังคมไทยและสังคมโลกได 

   1 

ขอ 22 

   

2. มีความรู ความเขาใจ 
ดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 
กฎระเบียบของประเทศ
ตาง ๆ ในโลก 

2. หนาที่พลเมือง  18       

2.1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และมีผลตอฐานะ            
ของประเทศในสังคมโลก 

2.1.1 อธิบายสาระสําคัญของบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ประเทศไทยได 

  1 

ขอ 23 

    

2.1.2  อธิบายสาระสําคัญบทบัญญัติ           
ของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกได 

  1 

ขอ 24 

    

 2.2 บทบาทหนาที่องคกรตาม 
     รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบ

การใชอํานาจรัฐ 

2.2.1 ระบุบทบาทหนาทีข่ององคกรตาม
รัฐธรรมนูญได 

 1 

ขอ 25 

     

  2.2.2  บอกหลักการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญได 

 1 

ขอ 26 

     

 2.3  ความเปนมา และการเปลี่ยนแปลง
ของรัฐธรรมนูญ 

2.3.1 บอกความเปนมาของรัฐธรรมนูญ               
ในประเทศไทยได 

 1 

ขอ 27 

     

  2.3.2  อธิบายการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ
ในประเทศไทยได 

  1 

ขอ 28 

    

 2.4 รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ 2.4.1 อธิบายสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญและ 
กฎหมายอื่น ๆ ได 

 
 
 
 

 2 

ขอ 29-30 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเร่ือง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห  ประเมินคา 

 2.5  การปฏิบัติตนใหสอดคลอง  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และการสนับสนุนสงเสริมให
ผูอื่นปฏิบัติ 

2.5.1 บอกแนวทางการปฏิบัติตนใหสอดคลอง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได 

 2 

ขอ 31-32 

     

 2.5.2  ยกตัวอยางการสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได       

  1 

ขอ 33 

    

 2.6 หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของ   
คณะกรรมการสิทธิ์ 

2.6.1 บอกความสําคัญของสิทธิมนุษยชนได  1 

ขอ 34 

     

 2.6.2  อธิบายถึงหลักสิทธิมนุษยชนได 
 

 1 

ขอ 35 

     

  
 

2.6.3  บอกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสิทธิ์ได 

 1 

ขอ 36 

     

 2.6.4  ยกตัวอยางบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการสิทธิ์ได 

  1 

ขอ 37 

    

 2.7  กฎหมายระหวางประเทศ               
ที่วาดวยการคุมครองสิทธิ         
ดานบุคคล 

2.7.1  อธิบายสาระสําคัญเกี่ยวกับกฎหมาย
ระหวางประเทศที่วาดวยการคุมครอง
สิทธิดานบุคคลได 

 1 

ขอ 38 

     

 2.8 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 2.8.1  บอกหลักการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิ    
มนุษยชนได 

 1 

ขอ 39 

     

  2.8.2  ยกตัวอยางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิ 
มนุษยชนได 

  1 

ขอ 40 

    

          

รวม 40 19 11 9 1   

 


