
 
 

ผังการออกข้อสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการพัฒนาสังคม 

 
 

วิชา สังคมศึกษา (สค21001) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จำนวน 40 ข้อ 

 
 
 



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระการพัฒนาสังคม      รายวิชา สังคมศึกษา      รหัส สค21001    ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น          
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักเกี่ยวกับ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครองในทวีปเอเชีย 
และนำมาปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิต เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

1. ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย   
1.1 ลักษณะทาง          

ภูมิศาสตร์กายภาพ 
ของประเทศต่าง ๆ  ในทวีปเอเชีย 

 - ที่ตั้ง อาณาเขต  
 - ภูมิประเทศ 
 - ภูมิอากาศ 

 
1.1.1 บอกที่ตั้งและอาณาเขต 
         ของประเทศในทวีปเอเชียได ้

13  
1 

ข้อ 1 

     

1.1.2 บอกลักษณะภูมิศาสตร์ 
         ทางกายภาพของประเทศ 
         ในทวีปเอเชียได้ 

 1 
ข้อ 2 

 

     

1.1.3 บอกลักษณะภูมิอากาศ 
         ของประเทศในทวีปเอเชียได ้

 1 
ข้อ 3 

     

  1.2 การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิศาสตร์กายภาพ 

          ของทวีปเอเชีย 

1.2.1 บอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพ 

         ในทวีปเอเชียได้ 

 1 
ข้อ 4 

 

     

  1.2.2  บอกผลกระทบที่เกิดจาก 
         การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ 
         ต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมได้ 

 1 
ข้อ 5 

 

     

    1.3 กรณตีัวอย่าง การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ     
ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชากร
ไทยและทวีปเอเชีย 

 

1.3.1 ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพ    
ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต    
ความเป็นอยู่ของประชากรไทย
และทวีปเอเชียได้ 

  1 
ข้อ 6 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

  1.4  วิธีใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ แผนที่ ลูกโลก 
Website ดาวเทียม GIS 
GPRS ฯลฯ 

1.4.1 บอกประโยชน์ของเครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตร์แต่ละชนิดได้ 

 1 
ข้อ 7 

  
 

   

 1.4.2  เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

   1 
ข้อ 8 

   

  1.5 สภาพภูมิศาสตร์ทาง
กายภาพของประเทศไทย
ที่ส่งผลต่อทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น     
ลำคลอง หนอง บึง ทะเล 
ชายฝั่ง สัตว์ป่า สัตว์ทะเล 
สัตว์น้ำจืด เปลือกหอย 
แนวปะการัง และอ่ืน ๆ 

1.5.1  อธิบายความสำคัญของสภาพ
ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของ
ประเทศไทยที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
ได้ 

  1 
ข้อ 9 

 
 

  
 

 

  

 1.5.2  อธิบายความสัมพันธ์ของสภาพ
ภูมิศาสตร์ทางกายภาพท่ีมีต่อ
การเกิดทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชียได้ 

  1 
ข้อ 10 

  

    

  1.6 ความสำคัญของการ
ดำรงชวีิตให้สอดคล้องกับ
สภาพทรัพยากรในประเทศ
ไทยและประเทศต่าง ๆ             
ในทวีปเอเชีย 

1.6.1  นำความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย            
มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ 

 

   
 
 

 

1 
ข้อ 11 

   

  1.7 กรณีตัวอย่างการปรับตัว
ในการดำรงชีวิตที่สอดคล้อง 
กับสภาพทรัพยากร      

            ในประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ                   
ในทวีปเอเชีย 

1.7.1 ยกตัวอย่างการดำรงชีวิต        
ที่ใช้ทรัพยากรของประเทศไทย            
ได้อย่างคุ้มค่า 

  1 
ข้อ 12 

 

    

 1.7.2  ยกตัวอย่างการดำรงชีวิต        
ที่ใช้ทรัพยากรของประเทศ 
ในทวีปเอเชียได้อย่างคุ้มค่า 

 
 
 

  1 
ข้อ 13 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 2. ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย  10       

  2.1 ประวัติศาสตร์สังเขป 
ของประเทศในทวีปเอเชีย 

 - จีน 
 - อินเดีย 
 - ญี่ปุ่น 
 - กัมพูชา 
 - ลาว 
 - มาเลเซีย 
 - พม่า 
 - อินโดนีเซีย 
 - ฟิลิปปินส์ 
      ฯลฯ 

2.1.1 บอกความเป็นมาของ
ประวัติศาสตร์ประเทศจีน    
อินเดีย ญี่ปุ่น ได้ 

 1 
ข้อ 14 

     

 2.1.2 บอกความเป็นมาของ
ประวัติศาสตร์ในประเทศ  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 

 1 
ข้อ 15 

   
 

 

  

 2.1.3  อธิบายความสัมพันธ์ของ
ประวัติศาสตร์ประเทศจีน 
อินเดีย ญี่ปุ่น กับประเทศ       
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 

    1 
ข้อ 16 

 

  

 2.1.4  อธิบายความสัมพันธ์ของ 
ประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 

    1 
ข้อ 17 

  

  2.2 เหตุการณ์สำคัญ 
ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยและประเทศ
ในทวีปเอเชีย 

 - ยุคล่าอาณานิคม 
 - ยุคสงครามเย็น 
 - สาระสำคัญ 

ของสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 
 - ผลกระทบ 

ของสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 
  
 

2.2.1  ระบุสาเหตุของเหตุการณ์สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น                 
ในประเทศไทยได้ 

 1 
ข้อ 18 

 
 

  
 

  

 2.2.2  บอกผลกระทบที่เกิดจาก 
เหตุการณ์สำคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึน 

         กับประเทศในทวีปเอเชียได ้

 2 
ข้อ 19-20 

 

     

 2.2.3  วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในอดีต         
ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง           
ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 

         ในด้านต่าง ๆ ได้ 

    1 
ข้อ 21 

 

  

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้ 



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 - ประเทศไทยเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 

 - การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2475 

 * สภาพโดยทั่วไป 
ก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 * สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง 

 * การดำเนินการ
เปลี่ยนแปลง 

 * ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 - พระราชกรณียกิจ 

ของรัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
ของประเทศไทย 

 
 
 
 
 

2.2.4  อธิบายเหตุการณ์ในอดีต            
ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง       
ที่เกิดขึ้นกับประเทศในทวีป
เอเชียได้ 

  1 
ข้อ 22 

    

 2.2.5  บอกประโยชน์พระราชกรณียกิจ
ของรัชกาลที่ 9 หรือพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 ได้ 

 1 
ข้อ 23 

     



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 3. เศรษฐศาสตร์  10       

  3.1 ความหมาย ความสำคัญ
ของเศรษฐศาสตร์มหภาค
และเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

        

      3.2 ระบบเศรษฐกิจ               
ในประเทศไทย 

3.2.1  บอกข้อดี ข้อเสียของระบบ 
เศรษฐกิจในประเทศไทยได้ 

 1 
ข้อ 24 

     

  3.3 หลักการและวิธีการเลือกใช้
ทรัพยากรเพ่ือการผลิต 

3.3.1  บอกหลักการและวิธีการเลือกใช้
ทรัพยากรเพ่ือการผลิตได้ 

 1 
ข้อ 25 

     

  3.4 คุณธรรมในการผลิต 3.4.1  บอกคุณธรรมในการผลิตได้    1 
ข้อ 26 

   

  3.5 กฎหมายและข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

3.5.1  อธิบายหลักการใช้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคได้ 

  1 
ข้อ 27 

    

  3.6  หน่วยงานที่ให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภค 

3.6.1  เลือกใช้บริการหน่วยงาน 
ที่มีหน้าทีคุ่้มครองผู้บริโภคได้ 

   1 
ข้อ 28 

   

  3.7  การพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

3.7.1  บอกสิทธิและผลประโยชน์           
ของผู้บริโภคได้ 

 1 
ข้อ 29 

     

  3.8 ความสำคัญของกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 

3.8.1 บอกความสำคัญของการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียได้ 

 1 
ข้อ 30 

     

  3.9 กลุ่มทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ในทวีปเอเชีย 

 
 
 
 
 
 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

  3.10 ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

            -  ความเป็นมา 
            -  ความสำคัญ 
            -  กฎบัตรอาเซียน 
            -  ความร่วมมือ          

ด้านเศรษฐกิจ 
            - ประโยชน์และผลกระทบ

ต่อประเทศไทย 

3.10.1  อธิบายผลกระทบของการเป็น
สมาชิกกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทยได้ 

  1 
ข้อ 31 

    

  3.11 สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 

        

  3.12 ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต่าง ๆ ในทวีป
เอเชีย 

3.12.1  อธิบายระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
ได้ 

  1 
ข้อ 32 

    

  3.13  ลักษณะประเภทสินค้า
นำเข้าและสินค้าส่งออก
ของประเทศต่าง ๆ          
ในทวีปเอเชีย 

3.13.1  อธิบายลักษณะ ประเภทสินค้า
นำเข้าและสินค้าส่งออก           
ของประเทศในทวีปเอเชียได้ 

  1 
ข้อ 33 

    

 4. การเมืองการปกครอง  7       

  4.1 การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและอ่ืน ๆ 

4.1.1 บอกรูปแบบการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตยได้ 

 1 
ข้อ 34 

     

  4.1.2  อธิบายรูปแบบการปกครอง           
ในระบอบอื่น ๆ นอกเหนือจาก   
ระบอบประชาธิปไตยได้ 

 

 2 
ข้อ 35-36 

     



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

  4.2 เปรียบเทียบรูปแบบ
การเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและ
ระบอบอ่ืน ๆ ของประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 

      - ระบอบประชาธิปไตย 
      - เผด็จการ 
      - อำนาจนิยม 
      - แบบเบ็ดเสร็จนิยม 
      - คอมมิวนิสต์ 
      - สังคมนิยม 

4.2.1 อธิบายข้อดี ข้อเสีย ของการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ 

  
 

1 
ข้อ 37 

 
 

   

 4.2.2  อธิบายข้อดี ข้อเสียของการ   
ปกครองระบอบเผด็จการได้ 

  1 
ข้อ 38 

    

 4.2.3  เปรียบเทียบรูปแบบการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกับการปกครอง
รูปแบบสังคมนิยมได้ 

 1 
ข้อ 39 

 

     

 4.2.4  ยกตัวอย่างการปฏิบัติตน 
ได้เหมาะสมกับระบอบการ
ปกครองในประเทศที่อาศัยอยู่ 

   1 
ข้อ 40 

 

   

          

รวม 40 20 12 5 3   

 
 

  สำนักงาน กศน.
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