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การสอบแขง่ขันตอบปญัหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท่ี ๕ 
รอบคัดเลือก วันอาทิตยท่ี์ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 

 
รายชื่อจังหวัดแบ่งตามภูมิภาค ดังนี ้
๑. ภาคเหนือ (สถานที่สอบ  จังหวัดเชียงใหม่) 

จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (สถานที่สอบ จังหวัดขอนแก่น) 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครพนม  
จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดยโสธร  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดเลย   
จังหวัดสกลนคร  จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดหนองคาย   
จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

๓. ภาคกลาง (สถานที่สอบคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
กรุงเทพมหานคร   จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดชัยนาท  จังหวัดนครนายก  
จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ์  
จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี  
จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี  จังหวัดตราด  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดระยอง  
จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

๔. ภาคใต้ (สถานที่สอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดชุมพร  จังหวัดตรัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดพังงา  จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง  จังหวัดสตูล  จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่ม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

******************************************** 
 

สาระที่ ๑ : ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ :   เข้าใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนํา

หลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 
มาตรฐาน ส ๑.๒ :   ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือ 

ศาสนาที่ตนนับถือ 
มาตรฐาน ส ๑.๓ :  เข้าใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ค่านิยมที่ดีงาม 

และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 
สาระที่ ๒ : หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนนิชวิีตในสงัคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑ :  ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี ตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิต

อยู่ร่วมกันในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส ๒.๒ :  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ซึ่ง           

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๓.๑ :  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเศรษฐกิจอย่างพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส ๓.๒ :  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและความจําเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 
สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑ :  เข้าใจความหมาย ความสําคญัของเวลา และยคุสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์บนพ้ืนฐานของความเปน็เหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒ :  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส ๔.๓ :   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มคีวามภูมใิจและธํารงความเป็นไทย 
 
สาระที่ ๕ : ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๑ :   เข้าใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ซึ่งมี

ผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีแ่ละเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสู่การใช้ และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ :  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและมีจิตสํานึก อนุรักษ์ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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