
 

เน้ือหาการเรียน  รายวิชา สงัคมศึกษา  รหสัวิชา ส21101 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

 

กลางภาคเรียนท่ี 1                                                                                             สอนโดย  ม.พรภคั   

เน้ือหา รายละเอียด 
พระพุทธศาสนา - การสงัคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทย 

- ความส าคญัของพระพุทธศาสนาต่อสงัคมไทย 
- สรุปและวเิคราะหพ์ุทธประวตั,ิพุทธสาวก พุทธสาวกิาและชาดก 

เศรษฐศาสตร ์
 

- ความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
- การบรโิภค ,กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและกลไกราคา 
- สถาบนัการเงนิ และเศรษฐกจิพอเพยีง 
- การพึง่พาอาศยักนัและกนั การแขง่ขนักนัทางเศรษฐกจิ 
- ความหมายและความส าคญัของทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

 

เน้ือหาการเรียน  รายวิชา ประวติัศาสตร ์  รหสัวิชา ส21102 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลางภาคเรียนท่ี 1                               สอนโดย  ม.พรภคั   

เน้ือหา รายละเอียด 
ประวตัศิาสตร ์

 
- การใชช้่วงเวลาและยุคสมยัในเอกสารประวตัศิาสตรไ์ทย 
- ความส าคญัของเวลาและช่วงเวลาในประวตัศิาสตร์ 
- ความส าคญัของอดตีทีม่ตี่อปัจจุบนัและอนาคต 
- ทีม่าของศกัราช ไดแ้ก่ จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ.และฮ.ศ. 
- วธิกีารเทยีบศกัราช 
- ตวัอย่างการใชศ้กัราช ทีป่รากฏในเอกสารประวตัศิาสตร์ 
- วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 
- ตวัอย่างหลกัฐานในการศกึษาประวตัศิาสตรไ์ทย 
- การน าวธิกีารทางประวตัศิาสตรไ์ปใชศ้กึษาเรื่องราวของประวตัศิาสตร์

ไทยสมยัสุโขทยั 
 



 

เน้ือหาการเรียน รายวิชาสงัคมศึกษา  รหสัวิชา  ส 22101 

 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2    ปีการศึกษา 2563 

 

กลางภาคเรียนท่ี 1                               สอนโดย  ม.อญันิชา   

เน้ือหา รายละเอียด 

พระพุทธศาสนา 

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพือ่นบา้นและการนบัถอืพระพุทธศาสนาของ
ประเทศเพือ่นบา้นในปัจจุบนั  

- ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการพฒันาชุมชนและ 
การจดัระเบยีบสงัคม ทีช่่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพือ่นบา้น 

- ความส าคญัของพระพุทธศาสนาต่อสงัคมไทยในฐานะเป็น รากฐานของวฒันธรรม
เอกลกัษณ์ และมรดกของชาต ิ

หน้าทีพ่ลเมอืง  

วฒันธรรม และ 

การด าเนินชวีติ 

ในสงัคม 

กฎหมายกบัการด าเนินชวีติประจ าวนั 
- สถาบนัทางสงัคม 
- กฎหมายแพง่เกีย่วกบัครอบครวั เช่น การหมัน้ การสมรส การรบัรองบุตร การรบับุตร
บุญธรรม  
- กระบวนการในการตรากฎหมาย  ผูม้สีทิธเิสนอร่างกฎหมาย  
 ขัน้ตอนการตรากฎหมาย การมสีว่นร่วมของประชาชนใน  
กระบวนการตรากฎหมาย  

- - กฎหมายทีเ่กีย่วกบัชุมชนและประเทศ  กฎหมายเกีย่วกบัการ 
- อนุรกัษ์ธรรมชาต ิกฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายปกครอง  

- สถานภาพ บทบาท สทิธ ิเสรภีาพ หน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
แนวทางสง่เสรมิใหป้ฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
- เหตุการณ์ และการเปลีย่น แปลงส าคญัของระบอบการปกครองของไทย บทบาท 
ความส าคญัและความสมัพนัธข์องสถาบนัทางสงัคม  

- ความคลา้ยคลงึและความแตกต่างของวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของประเทศใน
ภูมภิาคเอเชยี วฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกนั  

 

 
 
 
 
 



 
เน้ือหาการเรียน  รายวิชา  ประวติัศาสตร ์ รหสัวิชา  ส 22102 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2   ปีการศึกษา 2563 
 

กลางภาคเรียนท่ี 1                                        สอนโดย  ม.อญันิชา   
 

เน้ือหา รายละเอียด 
 

 
ความส าคญัของ
หลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตร ์

- วธิกีารประเมนิความน่าเชื่อถอืของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
- ตวัอย่างการประเมนิความน่าเชื่อถอืของหลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ทย  

( สมยัอยุธยา) 
- วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างความจรงิกบัขอ้เทจ็จรงิของเหตุการณ์ทาง

ประวตัศิาสตร ์
จากเอกสารต่างๆ ในสมยัอยุธยา ธนบุร ี

- ความส าคญัของการตคีวามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีน่่าเชื่อถอื  จาก
หลกัฐานทีแ่สดงเหตุการณ์ส าคญัในสมยัอยุธยา ธนบุร ี

 

 

 

เน้ือหาการเรียน  รายวิชา ประวติัศาสตร ์ 5 รหสัวิชา  ส 23102 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3        ปีการศึกษา   2563  

                                             

กลางภาคเรียนท่ี  1                         สอนโดย  ม.ทอปัด   

เน้ือหา รายละเอียด 
ประวตัศิาสตร ์ - ขัน้ตอนวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์ลกัษณะประเภทและแหล่งทีม่าของหลกัฐาน

ทางประวตัศิาสตรไ์ทย 
- ใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรว์เิคราะหเ์หตุการณ์ส าคญัในสมยัรตันโกสนิทรไ์ด้ 
- ประวตัศิาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนเอง ครอบครวั และทอ้งถิน่ตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจุบนัทัง้ในดา้นการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิสงัคม และศลิปวฒันธรรม 
วทิยาการเทคโนโลย ี

- ปัจจยัทางภูมศิาสตร ์และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อพฒันาการของ
มนุษยชาตใินภูมภิาคต่างๆ ของโลกตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

 

 

 



 

เน้ือหาการเรียน รายวิชา สงัคมศึกษาพื้นฐาน 5   รหสัวิชา  ส 23101                                                                                                     
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3       ปีการศึกษา  2563                                                  

กลางภาคเรียนท่ี  1                      สอนโดย  ม.ทอปัด   

เน้ือหา รายละเอียด 
พระพุทธศาสนา - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สูป่ระเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 

- ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะทีช่่วยสรา้งสรรค ์อารยธรรมและ
ความสงบสุขใหแ้ก่โลก 

- พระพุทธศาสนากบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
- ศกึษาพุทธประวตัจิากพระพุทธรปูปางต่าง ๆ 
-  ประวตัพิุทธสาวก พุทธสาวกิา ไดแ้ก่ พระอญัญาโกณฑญัญะ    พระมหาปชา

บดเีถร ี พระเขมาเถร ี พระเจา้ 
ปเสนทโิกสน 

- พุทธชาดก  เรื่อง นนัทวสิาลชาดก  สุวณัณหงัสชาดก 
 

หน้าทีพ่ลเมอืง 
 
 

- ลกัษณะการกระท าความผดิทางอาญาและโทษ  ลกัษณะการกระท าความผดิ
ทางแพง่และโทษ 

- ตวัอย่างการกระท าผดิทางอาญาและความผดิทางแพง่ 
- หลกัการสทิธมินุษยชนและปกป้องคุม้ครองผูอ้ื่นตามหลกัสทิธมินุษยชน 
- ความส าคญัและการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยและเลอืกรบัวฒันธรรมสากลที่

เหมาะสม 
- ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ 
- ปัญหาสงัคมและแนวทางในการลดความขดัแยง้ 
- ปัจจยัทีส่ง่เสรมิการด ารงชวีติใหม้คีวามสุขและเสนอแนวคดิในการด ารงชวีติ

อย่างมคีวามสุข 
- ระบอบการเมอืงการปกครองทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
- ความแตกต่าง ความคลา้ยคลงึของการปกครองของไทยและประเทศอื่น ๆ  
- หน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
- บทบาทและอ านาจหน้าทีข่องรฐับาลในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
- บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัศาลปกครองสว่นทอ้งถิน่ การตรวจสอบ

การใชอ้ านาจของรฐั 
- วเิคราะหปั์ญหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธปิไตยของไทยและแนว

ทางแกไ้ข 
 

 



 
เน้ือหาการเรียนรายวิชา  สงัคมศึกษา  ชัน้  ม.  4 

กลางภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 
 

 
สอนโดย  ม.เสฏฐกติต ิ  

เน้ือหา 
 

รายละเอียด 

 1.  ประวตัแิละความส าคญัของ
พุทธศาสนา 

-ลกัษณะของสงัคมชมพทูวปีและคตคิวามเชื่อสมยัก่อนพระพุทธเจา้ 
-ความส าคญัของพุทธศาสนา(ทฤษฏทีีเ่ป็นสากล  ขอ้ปฏบิตัทิางสาย
กลาง และการพฒันาศรทัธาปัญญาทีถู่กตอ้ง) 

 2.  พุทธประวตั ิพระสาวก
สาวกิา ศาสนิกชนตวัอย่าง  และ
ชาดก 

-พุทธประวตั(ิขัน้ตอนการตรสัรู)้ 
-พระสาวก สาวกิา(พระอสัสช ิ พระกสีาโคตม ี พระนางมลัลกิา หมอชี
วกโกมารภจัจ)์ 
-ศาสนิกชนตวัอย่าง(พระนาคเสน-พระยามลินิทส์มเดจ็พระวนัรตั(เฮง  
เขมจาร)ี หลวงปู่ มัน่    ภูรทิตัโต  และนายสุชพี  ปุญญานุภาพ) 
-เวสสนัดรชาดก 

3.  หลกัธรรมส าคญัทางพุทธ
ศาสนา 

*พระรตันตรยั(คุณค่าของพระพุทธ) 
*อรยิสจั 4  คอื  -ทุกข(์ขนัธ ์5)   
  -สมทุยั(หลกักรรม  และวติก  3)   
  -นิโรธ(ภาวนา 4)  
   -มรรค (พระสทัธรรม 3  ปัญญาวุฒ ิ4 พละ 5  อุบาสกธรรม 5  และ
มงคลชวีติ) 

4.  พุทธศาสนสุภาษติ และ
พระไตรปิฎก 

*ค าพุทธศาสนสุภาษติ  คอื 
-จติฝึกดแีลว้ น าสุขมาให ้ -บณัฑติย่อมไม่แสดงอาการขึน้ๆลงๆ  -คน
ไม่ถูกนินทาไม่มใีนโลก   
-ฆา่ความโกรธไดย้่อมเป็นสุข 
*การศกึษาพระไตรปิฎก 

 

 

 

 

 

 

 



 

เน้ือหาการเรียน รายวิชา  ประวติัศาสตรไ์ทย  ชัน้  ม.  5  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

 

สอนโดย  ม.จ าลอง   

 

แหล่งข้อมูล:  หนงัสอืเรยีนวชิา  ประวตัศิาสตรไ์ทย   ส านกัพมิพ ์อกัษรเจรญิทศัน์  จ ากดั 

 

 

 

เน้ือหา รายละเอียด 

1.เวลาและยุคสมยัทาง

ประวตัศิาสตร ์

เวลาและยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์มคีวามส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลง

ของมนุษยชาต ิ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างยุคสมยัและความต่อเนื่องของเวลากบัเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ในประวตัศิาสตรไ์ทย 

หลกัฐานทางประวตัศิาสตรใ์นการแบ่งยุคประวตัศิาสตร์ 

 

2.วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 

 

 

องคค์วามรูท้างประวตัศิาสตรเ์กดิจากการสบืคน้ขอ้มลูที่ 

ปรากฏในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 

 

3.เหตุการณ์ส าคญัทาง

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

 

ประเดน็ส าคญัทางประวตัศิาสตรไ์ทยทีเ่กดิขึน้มาศกึษา   

และเป็นบทเรยีนในการด าเนินชวีติ  

4.สถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 

 

สถาบนัพระมหากษตัรยิไ์ทย มคีวามส าคญัต่อสงัคมไทยมา 

ตัง้แต่อดตี มบีทบาทในการพฒันาชาตไิทยในดา้นต่างๆทัง้ 

การป้องกนัรกัษาเอกราชของชาตริวมถงึสรา้งสรรค ์

วฒันธรรมไทยใหด้ ารงอยู่สบืต่อมา 



เน้ือหาการเรียน รายวิชา  สงัคมศึกษา   ชัน้  ม.  5  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

สอนโดย  ม.ธนะชยั 

เน้ือหา รายละเอียด 

1.สทิธมินุษยชนใน
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

สทิธมินุษยชนเน้นการเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ซึง่เราควรเรยีนรูไ้วเ้พือ่ตนจะ
ไดไ้ม่ไปละเมดิสทิธมินุษยชนต่อผูอ้ื่น และไม่ใหผู้อ้ื่นมาละเมดิสทิธมินุษยชนของตน 
ซึง่เป็นสทิธติามธรรมชาต ิไม่มใีครพรากไปได ้การเคารพสทิธมินุษยชนซึง่กนัและกนั
จงึท าใหส้งัคมสงบสุข 

2.กฎหมายแพง่ กฎหมายแพง่เกี่ยวกบัตนเองและครอบครวั กฎหมายแพง่เกีย่วกบันิตกิรรมสญัญา เช่น 
ซือ้ขาย ขายฝาก เช่าทรพัย ์เช่าซือ้ กูย้มืเงนิ จ าน า จ านอง 

3.กฎหมายอาญา กฎหมายอาญา เช่น ความผดิเกีย่วกบัทรพัย ์ความผดิเกี่ยวกบัชวีติและร่างกาย
กฎหมายอื่นทีส่ าคญั เช่น รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั กฎหมาย
การรบัราชการทหาร กฎหมายภาษอีากร กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค  

4.ประวตัแิละความส าคญั 

ของพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนามลีกัษณะเป็นประชาธปิไตยในหมู่สงฆ ์หลกัการของ
พระพุทธศาสนามทีัง้ความสอดคลอ้งและความแตกต่างกบัหลกัวทิยาศาสตร ์โดยมี
วธิกีารคดิสอดคลอ้งกบัวธิคีดิแบบวทิยาศาสตร ์พระพุทธศาสนามคีวามส าคญัต่อการ
ฝึกฝนและพฒันาตนเอง การพึง่ตนเอง และมุ่งอสิรภาพ 

5.พุทธประวตั ิพระสาวก 
ศาสนิกชนตวัอย่าง และ
ชาดก 

พระพุทธเจา้เป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ย่างสูงสุดในการตรสัรู ้การก่อตัง้ วธิกีารสอนและ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศกึษาพุทธประวตั ิประวตัพิุทธสาวก พุทธสาวกิา  
ศาสนิกชนตวัอย่าง ชาดก ย่อมท าใหไ้ดข้อ้คดิ เพือ่น าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนิน
ชวีติ 

6.หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในกรอบอรยิสจั 4 เป็นหลกัส าคญัทีผู่ป้ฏบิตัติามย่อม
ด าเนินชวีติไปในทาง ทีถู่กต้อง ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขและการอยู่
ร่วมกนัเป็นชาตอิย่างสมานฉันท์ 

7.พระไตรปิฎกและพุทธ
ศาสนสุภาษติ 

การสงัคายนาพระไตรปิฎกมคีุณค่าและความส าคญัต่อพระพุทธศาสนา และการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนัน้พุทธศาสนสุภาษติยงัมขีอ้คดิซึ่งเป็นคตเิตอืนใจ
บุคคลใหป้ฏบิตัตินในทางทีถู่กต้อง 

8.หน้าทีช่าวพุทธและ
มารยาท 
ชาวพุทธ 

ชาวพุทธทีด่พีงึศกึษาความเขา้ใจในกจิและบทบาทหน้าทีข่องพระภกิษุ ปฏบิตัติน
ต่อพระภกิษุอย่างเหมาะสม เป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวัและสงัคม ปฏบิตัตินตาม
หลกัปฏสินัถาร 2 

9.วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาและ  
ศาสนพธิ ี

พุทธศาสนิกชนทุกคนพงึปฏบิตัตินตามหลกัธรรม คตธิรรม ทีเ่กี่ยวเนื่องในวนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา เขา้ร่วมศาสนพธิ ีพธิกีรรม สวดมนต์อย่างถูกต้อง 



 
เน้ือหาการเรียนรายวิชา  สงัคมศึกษา  ชัน้  ม.  6  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

 
สอนโดย  ม.จ าลอง   

 
เน้ือหา 

 
รายละเอียด 

1.ประวตัแิละความส าคญั
ของพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสตรแ์ห่งการศกึษา 
พระพุทธศาสนาเน้นความสมัพนัธข์องเหตุปัจจยัและวธิกีารแกปั้ญหา  
พระพุทธศาสนาสอนฝึกตนไม่ประมาท  
พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสนัตภิาพแก่บุคคล สงัคมและโลก 

2.พุทธประวตัแิละชาดก พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ย่างสงู  
การก่อตัง้พระพุทธศาสนา วธิกีารสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
แนวพุทธจรยิา พุทธสาวกสาวกิา    ศาสนิกชนตวัอย่าง 
มหาชนกชาดก 

3.หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พระรตันตรยั จติและเจตสกิ  สมุทยั ปฎจิจสมุปบาท นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4 
นิโรธ นิพพาน มรรค อธปิไตย  3 สาราณียธรรม 6     ทศพธิราชธรรม 10    
วปัิสสนาญาณ 9     มงคล 38 

4.วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาและศาสน
พธิ ี
 

พุทธศาสนสุภาษติ  
วธิกีารศกึษาและคน้ควา้พระไตรปิฎก  และคมัภรีข์องศาสนาอื่นๆ 
การสงัคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิฎก  
ความส าคญัและคุณค่าของพระไตรปิฎก 

5.การเปลีย่นแปลงเชงิ
ภูมศิาสตร ์

ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ  การเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้ม  
การทรงงานของพระมหากษตัรยิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 

6.ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
สถานการณ์และวกิฤตการณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
ประเทศไทย  
บทบาทขององคก์รในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  
แหล่งข้อมูล:  หนงัสอืเรยีนวชิา  พระพุทธศาสนา  ม.6   หนงัสอืเรยีนวชิา  ภูมศิาสตร ์  ม.4-6    
 ส านกัพมิพ ์อกัษรเจรญิทศัน์  จ ากดั 
 

 

 

 



 

เน้ือหาการเรียน  รายวิชา  ประวติัศาสตรส์ากล  ชัน้  ม.  6  
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

 
สอนโดย  ม.ปิยทยั  โกศนิานนท์ 

 
เน้ือหา 

 
รายละเอียด 

1.  เวลาและยุคสมยั
ประวตัศิาสตรส์ากล 

-ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัประวตัศิาสตร์ 
-การนบัและเทยีบศกัราชประวตัศิาสตรส์ากล(แบบตะวนัตกและ
ตะวนัออก) 
-การแบ่งยุคสมยัประวตัศิาสตรส์ากล(แบบตะวนัตกและตะวนัออก) 
-ตวัอย่างเวลาและยุคสมยัประวตัศิาสตรส์ากล 
 

 2.  การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทาง
ประวตัศิาสตรส์ากล 

-ความส าคญัและประโยชน์ของวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์
-ขัน้ตอนของวธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 
-หลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์ากล 
-ตวัอย่างการศกึษาโดยใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 
 

 3.  อารยธรรมโลกยุคโบราณ *อารยธรรมของตะวนัตก 
(อารยธรรมเมโสโปเตเมยี  อารยธรรมอยีปิต ์ อารยธรรมกรกี  และ
อารยธรรมโรมนั) 
*อารยธรรมของตะวนัออก(อารยธรรมจนี  และอารยธรรมอนิเดยี) 
*การตดิต่อและอทิธพิลของโลกตะวนัตกตะวนัออกทีม่ตี่อกนั 
 

 

แหล่งข้อมูล:  หนงัสอืเรยีนวชิา ประวตัศิาสตรส์ากล   ม.4-6     ส านกัพมิพ ์อกัษรเจรญิทศัน์  จ ากดั 
 

 

 

 

 

 

 



เน้ือหาการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม    กฎหมาย  ชัน้  ม.  4 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

สอนโดย  ม.ภวนิท์ 

เน้ือหา 
 

รายละเอียด 

1.ทีม่าและความส าคญัของ
กฎหมาย 

กฎหมายของไทยฉบบัแรกประเทศไทยได้เลอืกระบบกฎหมายลายลกัษณ์
อักษรและกฎหมายฉบับแรกที่ตราขึ้นนัน้มีความส าคัญอย่างยิ่งส่งผลให้
ประเทศไทยในสมยันัน้สามารถไดส้ทิธสิภาพนอกอาณาเขตคนืมาได้ 

2.ววิฒินัาการของกฎหมาย กฎหมายทีใ่ชก้นัทัว่โลกในปัจจุบนันี้ มไิดม้ลีกัษณะ เดยีวเหมอืนกนัหมดทุก
ประเทศ แต่มกีารใชต้าม ลกัษณะของแต่ละระบบกฎหมายที่ประเทศนัน้เหน็
ว่า เหมาะสมกบัสภาพสงัคมของตน ระบบกฎหมายที่ส าคญัมอียู่ 2 ระบบ 
ได้แก่ ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อักษร และระบบกฎหมายไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  การใช้และวิธีคิดของทัง้สองระบบนั ้นแตกต่างกัน และ 
ประเทศมหาอ านาจกฎใชก้ฎหมายทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 

3.ประวตักิฎหมายไทย 
 

ประเทศไทยเดิมมีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและล้าหลังอย่างมากจนมีหตุ
การณ์ส าคญัหลายเหตุการณ์ทีท่ าให ้กฎหมายไทยพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดย
จะมบีุคคล ส าคญัหลายท่านในการพฒันากฎหมายของไทยนี้ 

4.การอุดช่องว่างและการ
ตคีวามกฎหมาย 

กฎหมายที่บญัญัติขึ้นนัน้ในหลายกรณีมชี่องว่าง ส่งผลให้มบีุคคลหรอืนิติ
บุคคลน าช่องว่างในทางกฎหมายนี้หาประโยชน์ศาลจงึตอ้งใชก้ารอุดช่องว่าง
ทางกฎหมายเข้าช่วย โดยจะต้องควบคู่ไปกับการตีความทางกฎหมาย
เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมสงูสุด 

5.ล าดบัศกัดิข์องกฎหมาย 
ประเภทของกฎหมาย หลกัการ
ตราและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

กฎหมายมีล าดบัศักดิท์ี่ต่างกนัส่งผลให้มีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันออกไป ทัง้
หลกัการตรากฎหมายกต็่างการออกไปดว้ย 

6.หลกักฎหมายบุคคล หลกั
โมฆะและโมฆยีกรรม 

กฎหมายจะเริม่ต้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกและสิน้สุดลงเมื่อตาย โดย
กฎหมายบุคคลจะครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ของบุคคลนัน้สามารถ
กระท าอะไรไดบ้า้ง 

7.หลกักฎหมายทรพัย ์ ทรพัยแ์ต่ชนิดมคีวามแตกต่างกนัสง่ผลใหม้ผีลทางกฎหมายทีต่่างกนัออกไป 
ซึ่งทรพัยม์กัเป็นคดคีวามทางแพ่งบ่อยครัง้ เพราะ ราคาในทรพัยแ์ต่ละชนิด
มรีาคาสงูและอาจมเีพยีงชิน้เดยีวในโลก  

8.หลกักฎหมายทีด่นิ ที่ดินในปัจจุบันมีราคาสูงและกรณีพิพาทจ านวนมาก ซึ่งกฎหมายที่ดินมี
ประมวลกฎหมายแยกออกมาต่างหาก ท า ให้เห็นว่าเป็นกฎหมายที่           
ส าคญัและควร ศกึษาอย่างยิง่ 

9.หลกักฎหมายทรพัยส์นิทาง 
ปัญญา 

ทรพัยส์นิในทุกวนันี้มไิดจ้ ากดัเฉพาะสิง่ทีถ่อืเอาไดแ้ละมรีปูร่างเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งในที่นี้  คือ ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ ์
สทิธบิตัร   เป็นต้น   และจะเหน็ได้ว่ากระแสของโลกเราให้ความส าคญักบั 
เรื่องนี้อย่างมาก 

 



เน้ือหาการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม    กฎหมาย  ชัน้  ม.  5 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

 

สอนโดย  ม.ภวนิท์ 

เน้ือหา 
 

รายละเอียด 

1.หลกักฎหมายนิตกิรรม การกระท าใดๆ ที่เกดิจากใจสมคัรและไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยมุ่งโดยตรงต่อ
การผูกนิติสมัพนัธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
หรอืระงบัซึง่สทิธ ิการนัน้คอืนิตกิรรม โดยนิตกิรรมจะสมบูรณ์หรอืไม่สมบูรณ์
นัน้จะตอ้งมกีารแสดงเจตนาสมบูรณ์ดว้ย 
 

2.หลกักฎหมายหน้ี มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกล้วนแต่มีหนี้ติดตัวมา ไม่ว่าจะเป็นหนี้ตาม
กฎหมายหรอืหนี้ในธรรม (เช่น หนี้ชดใช้บุญคุณพ่อแม่) โดยผู้ที่เป็นหนี้
จะต้องช าระหนี้ตามวตัถุแห่งหนี้ที่เป็นอยู่จะช าระหนี้ผดิไปจากที่ตนเป็นหนี้
หาไดไ้ม ่
 

3.หลกักฎหมายเอกเทศสญัญา 
 

เอกเทศสญัญา หมายถงึ นิตกิรรมสญัญาที่กฎหมายไดบ้ญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะ
ทัง้ยงัก าหนดรูปแบบ สาระส าคญั ก าหนดสทิธหิน้าทีร่ะหว่างคู่กรณี และการ
ระงบัแห่งสญัญาโดยกฎหมายให้เสรภีาพแก่ประชาชนแต่ละคนที่จะเขา้ท า
นิตกิรรมสญัญาใดๆ กไ็ดภ้ายใต้การคุม้ครองของกฎหมายแพงและพาณิชย ์
เช่น ซือ้ขาย แลกเปลีย่น เป็นตน้ 
 

4.หลกักฎหมายละเมดิ 
 
 
 

 

ในการกรท าความผดิต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นินัน้นอกจากผูก้ระท าความผดิ
จะตอ้งรบัผดิทางอาญาแลว้ ผูไ้ดร้บัความเสยีหายสามารถด าเนินคดตี่อ
ผูก้ระท าความผดิไดต้ามบทบญัญตัใินกฎหมายลกัษณะละเมดิ โดยผูก้ระท า
ความผดิจะตอ้งชดใชค้่าสนิไหมแก่ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายเป็นบทลงโทษ 
 

 

 

 

 

 

 
 



เน้ือหาการเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม    กฎหมาย  ชัน้  ม.  6 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

 สอนโดย  ม.ภวนิท์ 
เน้ือหา รายละเอียด 

1.กฎหมายหมัน้และ
สมรส 

การมคีรอบครวัถอืเป็นจุดเริม่ตน้ของชวีติ โดยมกีฎหมายเขา้มาเกี่ยวขอ้งตัง้แต่
ก่อนแต่งงาน คอื การหมัน้ 

2.กฎหมายหย่า กฎหมายทีต่ามมาหลงัจากการแต่งงานอกีมากมาย เช่น การหย่า บุตรและบุตรบุญ
ธรรม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ส าคญั เพราะสถาบันครอบครวัเป็นรากฐาน
ของประเทศชาต ิ

3.ทรพัยส์นิและหนี้ของคู่
สมรส 

คู่สมรสมกัจะมกีรณีเกี่ยวกบัทรพัย์สนิมาเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเมื่อมกีารขอ้ขดัแย้งเกดิขึ้น
กฎหมายไดบ้ญัญตัหิลกัเกณฑท์างกฎหมายไวแ้ลว้ 

4.บุตรและบุตรบุญธรรม บดิามารดาย่อมมอี านาจเหนือบุตรผูเ้ยาว ์และย่อมมสีทิธซิึง่กนัและกนัระหว่างบุตร
และบดิามารดา อกีทัง้ ยงัมหีลกัเกณฑใ์นการเป็นบดิามารดาที่ชอบดว้ย กฎหมาย
ทีจ่ะมผีลต่อการรบัมรดก รวมถงึบุตรบุญธรรมที่หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิขึน้มาหากผูท้ีม่ ี
บุตรไม่ได ้ตอ้งการมบีุตร  

5.กฎหมายมรดก ในการตายของบุคคลแต่ละคนมผีลตามกฎหมายทีต่ามมา คอื ทรพัยส์นิของผูต้าย
จะเป็นของผู้ใด ซึ่งตามกฎหมายเรยีกว่ามรดก ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายที่
ซับซ้อนและเคร่งครดั ซึ่งการจะจัดการทรพัย์สินของผู้ตายกฎหมายจึงเข้ามา
ช่วยเหลอืเพือ่ขจดัความขดัแยง้ในครอบครวั 

 
6.กฎหมายพนิัยกรรม 

เจา้ของทรพัยส์นิอาจยกทรพัยส์นิของตนเองใหแ้ก่ผูใ้ดผูห้นึ่ง ซึง่เป็นความประสงค์
ก่อนทีเ่จา้ของทรพัยจ์ะตาย ในทางกฎหมายเรยีกว่า พนิัยกรรม โดยทางกฎหมาย
ก าหนดแบบแห่งพนิยักรรมไวห้ลายประเภท แลว้แต่ว่าเจา้ของทรพัยส์นิจะเลอืกท า
พนิยักรรมแบบใด 

7.กฎหมายภาษ ี ผูท้ีม่รีายไดต้ามอตัราทีก่ฎหมายก าหนดจะต้องเสยีภาษตีามกฎหมายหากมรีายได้
น้อยกเ็สยีภาษน้ีอยหากมรีายไดม้ากกจ็ะต้องเสยีภาษมีากขึน้ตามอตัราเป็นขัน้บนั
ใด ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดวธิกีารยื่นเสยีภาษีและการลดหย่อนภาษีไว ้หากผูใ้ดไม่
กระท าการกจ็ะตอ้งรบัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด 

8.กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

ในโลกเรามปีระเทศต่างๆ มากมาย โดยแต่ละประเทศ ย่อมมีกฎหมายที่แตกต่าง
กนั อย่างไรกต็ามหากมกีรณี พพิาทขึน้ทางขอ้กฎหมายระหว่างประเทศ จะตอ้งน า 
กฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคดีบุคคลหรอืคดีเมืองมาก ากัดข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ เพือ่ระงบัขอ้พพิาททีอ่าจจะเกดิเป็นความรุนแรงในอนาคตได ้

9.กฎหมายลม้ละลาย ผูท้ีม่หีนี้สนิลน้พน้ตวั กล่าวคอื มหีนี้สนิมากกว่าทรพัยส์นิ หากเป็นบุคคลธรรมดามี
หนี้สนิมากกว่าทรพัย์สนิเกิน ๑ ล้านบาท นิติบุคคลเกนิกว่า ๒ ล้านบาท เจ้าหนี้
ทัง้หลายสามารถยื่นฟ้องบุคคลหรอืนิตบิุคคลเป็นบุคคลลม้ละลายไดต้ามกฎหมาย 

10.นิตปิรชัญา ผูป้รชัญาทางกฎหมายจากนกักฎหมายในอดตี ถอืเป็นปรชัญาส าคญัทีส่ง่ผลใหเ้กดิ
กฎหมายต่างๆในปัจจุบนั โดยมสี านักกฎหมายทีเ่ป็นทีน่ิยมอย่างมากไดแ้ก่ ส านัก
กฎหมายธรรมชาต ิ ส านักกฎหมายบา้นเมอืง ซึ่งสองส านักนี้ถอืเป็นไมเ้บื่อไมเ้มา
กนัมาตัง้แต่อดตี จงึควรศกึษาถงึแนวคดิเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้



 

 

 

 

 


