
รายชื่อสมาชิกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ท าหน้าที่ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางสร้อยมณี  พิมลยรรยง ประธานกรรมการ วท.ดอนเมือง 089-

2036501 
2 นางสุนันทา    จับใจนาย กรรมการ วท.เชียงราย 086-

6716060 
3 นางจงรักษ์    จริยานุสรณ์ กรรมการ วช.ก าแพงเพชร 086-

7080388 
4 นายเฉลิมชัย   ภู่จีนาพันธ์ กรรมการ วอศ.เชียงราย 086-

6584420 
5 นายสุเทพ      มั่นคง กรรมการ วอศ.อุตรดิตถ์ 086-

2141429 
6 นายสกล       วิรัตนชัยวรรณ กรรมการ วท.สันก าแพง 087-

1774579 
7 นางสาวรษา    สุวรรณ กรรมการ วท.เชียงใหม่ 093-

1380099 
8 นางสาวยุพิน   แท่นมณี กรรมการ วท.ล าปาง 089-

6403459 
9 นางสมศรี      ประธานราษฎร์ กรรมการ วษท.ล าพูน 089-

9975582 
10 นางไมรินทร์    พงษ์นิกร กรรมการและเลขานุการ วอศ.เชียงใหม่ 087-

1785050 
11 นายจิราวุฒิ     แสงสิรโิรจน์ กรรมการและวิทยากร หน่วยศึกษานิเทศก์ 081-

9208915 
12 นายอภิวัชร์     พจน์จิราภรณ์ กรรมการและวิทยากร หน่วยศึกษานิเทศก์ 086-

6332464 
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จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล 
ในองค์กร หลักธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม และความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆในสังคมโลก 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยประยุกต์ใช้ 
ศาสนธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม การใช้หลักสันติวิธีในสังคมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
4. ตระหนักในการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เห็นคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมในการพัฒนา
คนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก 
บนพื้นฐานของศาสนธรรม 

3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการด าเนินชีวิต 
4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ค าอธิบายรายวิชา 

           ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมมาภิบาลใน
องค์กร หลักธรรมเพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียน จ านวนชั่วโมง ผู้รับผิดชอบ 
1 สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม 6 อ.สมศรี 
2 ศิลปวัฒนธรรมไทย 6 อ.ยุพิน 
3 ภูมิปัญญาไทย 6 อ.รษา 
4 หลักธรรมมาภิบาลในองค์กร 3 อ.สกล 
5 หลักธรรมเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน และสังคม 6 อ.สุนันทา 
6 ความเป็นพลเมืองดี 6 อ.จงรัก 
7 สันติวัฒนธรรม 3 อ.สร้อยมณี 
8 ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมกับประชาคมโลก 6 อ.เฉลิมชัย 
9 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

ในการด าเนินชีวิต 
9 อ.ไมรินทร์-อ.สุเทพ 

 ประเมินผลปลายภาคเรียน 3  
 รวม 51  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 1 สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม 

1.1 มนุษย์กับสังคม 

      1.1.1 ความหมายของมนุษย์ 

      1.1.2 ความส าคัญของมนุษย์ 

      1.1.3 ความหมายของสังคม 

      1.1.4 ความส าคัญของสังคม 

      1.1.5 องค์ประกอบของสังคม 

      1.1.6 หน้าที่ของบุคคลในสังคม 

1.2 สังคมไทย 

      1.2.1 ความหมายของสังคมไทย 

      1.2.2 หน้าที่ของกลุ่มคนในสังคมไทย 

      1.2.3 ลักษณะเด่นของสังคมไทย 

      1.2.4 ความแตกต่างระหว่างสังคมไทยกับสังคมตะวันตก 

      1.2.5 ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง 

1.3 การจัดระเบียบทางสังคม 

      1.3.1 ความหมายของการจัดระเบียบทางสังคม 

      1.3.2 ลักษณะโครงสร้างการจัดระเบียบทางสังคม 

              1.3.2.1 บรรทัดฐานทางสังคม 

              1.3.2.2 สถานภาพและบทบาททางสังคม 

      1.3.3 วิธีการจัดระเบียบทางสังคม 

 

 



หน่วยที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.1 ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

      2.1.1 ความหมายและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

      2.1.2 ลักษณะเด่นของศิลปวัฒนธรรมไทย 

      2.1.3 ปัจจัยที่ท าให้ศิลปวัฒนธรรมไทยมีความแตกต่างกัน 

2.2 ประเภทของศิลปวัฒนธรรมไทย 

      2.2.1 หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี 

      2.2.2 หมวดภาษาและวรรณกรรม 

      2.2.3 หมวดการละเล่น ดนตรีและการพักผ่อนหย่อนใจ 

      2.2.4 หมวดศิลปกรรมและโบราณคดี 

      2.2.5 หมวดชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการ 

2.3 การสืบทอดและการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 

      2.3.1 สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรมไทย 

      2.3.2 การรับและการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

      2.3.3 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาไทย 

3.1 ภูมิปัญญาไทย 

      3.1.1 ความหมายของภูมิปัญญาไทย 

      3.1.2 ความเป็นมาของภูมิปัญญาไทย 

      3.1.3 ลักษณะของภูมิปัญญาไทย 

      3.1.4 ประเภทของภูมิปัญญาไทย 

      3.1.5 ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 

3.2 ภูมิปัญญาไทยในแต่ละภาค 

      3.2.1 ภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ 

      3.2.2 ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      3.2.3 ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง 

      3.2.4 ภูมิปัญญาไทยภาคใต้ 

3.3 การถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

      2.3.1 การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย 

      2.3.2 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 4 หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 

4.1 ธรรมาภิบาลมาจากไหน 

      4.1.1 ธรรมาภิบาลคืออะไร 

      4.1.2 หลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างไร 

4.2 ธรรมาภิบาลประกอบด้วยอะไรบ้าง 

      4.2.1 หลักคุณธรรม 

      4.2.2 หลักนิติธรรม 

      4.2.3 หลักความโปร่งใส 

      4.2.4 หลักการมีส่วนร่วม 

      4.2.5 หลักความรับผิดชอบ 

      4.2.6 หลักความคุ้มค่า 

4.3 หลักธรรมาภิบาลที่ย่ังยืน 

      4.3.1 หลักประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาล 

      4.3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 5 หลักธรรมเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

5.1 หลักธรรมเพื่อพัฒนาคน 

      5.1.1 ความหมายและความส าคัญ 

      5.1.2 หลักไตรสิกขากับการพัฒนาคน 

5.2 หลักธรรมเพื่อพัฒนางาน 

      5.2.1 หลักอธิปไตย 

      5.2.2 หลักสุจริต 

      5.2.3 หลักสัปปุริสธรรม 7 

5.3 หลักธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม 

      5.3.1 หลักธรรมเพื่อความสุขในครอบครัว 

      5.3.2 หลักธรรมเพ่ือความสงบสุขในสังคม 

      5.3.3 หลักธรรมตามบทบาทหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 6 ความเป็นพลเมืองด ี

6.1 ความเป็นพลเมืองดี 

      6.1.1 ความหมายและความส าคัญของการเป็นพลเมืองดี 

6.2 แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

      6.2.1 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

      6.2.2 การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

      6.2.3 การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาทหน้าที่และสิทธิเสรีภาพ 

      6.2.4 การมีจิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติ 

6.3 ความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

      6.3.1 ความเป็นระเบียบของสังคม 

      6.3.2 ความรักความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ 

      6.3.3 ด ารงชีวิตในสังคม มีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 7 สันติวัฒนธรรม 

7.1 สันติวัฒนธรรม 

      7.1.1 ความหมายและความส าคัญของสันติวัฒนธรรม 

      7.1.2 ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม 

      7.1.3 แนวคิดตามหลักสันติวัฒนธรรม 

7.2 การสานเสวนา 

      7.2.1 ความหมายและความส าคัญของการสานเสวนา 

      7.2.2 แนวทางปฏิบัติในการสานเสวนา 

7.3 ยุติธรรมสมานฉันท์ 

     7.3.1 หลักประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาล 

     7.3.2 แนวทางและวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 8 ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมกับประชาคมโลก 

8.1 ความเป็นมาของความร่วมมือ 

      8.1.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

      8.1.2 การเตรยีมความพร้อมในการร่วมมือกับนานาชาติ 

8.2 กลุ่มประเทศความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม 

      8.2.1 กลุ่มประชาคมอาเซียน 

      8.2.2 ไทยกับความร่วมมือกลุ่มประชาคมนานาชาติ 

8.3 บทบาทของไทยกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมกับประชาคมโลก 

      8.3.1 ประโยชน์ที่ไทยได้รับในการเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือ 

      8.3.2 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมจากการร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 9 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

9.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      9.1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      9.1.2 แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      9.1.3 สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

      9.1.4 การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

9.2 วิถีไทยวิถีพอเพียง 

      9.2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

      9.2.2 ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการประกอบอาชีพของคนไทย 

      9.2.3 การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

9.3 การ พัฒนาตนเอง 

      9.3.1 ความหมายของการพัฒนาตนเอง 

      9.3.2 แนวคิดในการพัฒนาตนเอง 

      9.3.3 ความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 

      9.3.4 หลักการพัฒนาตนเอง 

      9.3.5 ประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง 

9.4 การด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

      9.4.1 การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายในการด ารงชีวิต 
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