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พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
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โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ค ำน ำ 

 

  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑  เพื่อให้เขตพืน้ที่การศกึษา หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้มีความรูค้วามสามารถและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  สังกัดกองพุทธศาสนศกึษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้อยู่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๔๔   ให้มีเอกภาพและมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักการที่ประกาศไว้ใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขึ้น เพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมโลกอย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดี     

มีศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความรักชาติ  และภูมิใจใน

ความเป็นไทย มีความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้สังคม

โดยรวมมีคุณภาพซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรยีนการสอน 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ วิทยากร ครูบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มี

ส่วนช่วยให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมครั้งนี ้

ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและหวังว่าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

สถานศกึษาเพื่อ    พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป 

 

 
คณะผู้จัดท ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

พระสุรินทร์   สุธีโร    
พระสันติ   สนฺตจิตฺโต   
พระมนตรี   ปุญฺญกุสโล   
พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ    
พระอนุชิต อธิปญฺโญ   

         พฤษภาคม ๒๕๖๑  
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สำรบัญ 

 

หน้ำ 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

ท าไมต้องเรยีนสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ๑ 

เรียนรู้อะไรในสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ๑ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         ๒ 

คุณภาพผูเ้รียน           ๓ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        ๓ 

โครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษา         ๓๐ 

ค าอธิบายรายวิชา          ๓๑ 

การวิเคราะหเ์พื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา       ๓๘ 

ตารางวิเคราะห์หนว่ยการเรียนรู้         ๘๙ 

โครงสรา้งรายวิชา          ๙๒ 

การออกแบบหนว่ยการเรียนรู้         ๑๐๓ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        ๑๓๗ 

 

ภำคผนวก 

- อภธิานศัพท์ 

- รูปแบบกระบวนการสอนพุทธวิธี 

- ทักษะชีวติที่พึงประสงค์ 

- ค าสั่ง โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

(คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ วา่มนุษยด์ ารงชีวิตอยา่งไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  นอกจากน้ี ยงัช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเอง 
และผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการ
ด าเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ว่าดว้ยการอยู่ร่วมกนัในสังคม ท่ีมีความเช่ือม
สัมพนัธ์กนัและมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้มเป็น
พลเมืองดี มีความรับผดิชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม โดยไดก้ าหนดสาระต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยู่
ร่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สงัคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ลกัษณะและความส าคญั การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหารจดัการทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ พฒันาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์
ส าคญัในอดีตบุคคลส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัของโลก   

 ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัของส่ิงต่างๆ 
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ในระบบธรรมชาติความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การน าเสนอ
ขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
มาตรฐาน ส  ๑.๒  เขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษาประเพณี
และวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมัน่  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สาระที ่๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
จ  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลย
ภาพ 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เขา้ใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถใชว้ิธีการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒    เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้นความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถ  วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
มาตรฐาน ส ๔.๓    เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
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สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ต่อกนัและกนัใน
ระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาวิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิ
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
มาตรฐาน ส ๕.๒  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค์
วฒันธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  

 ไดเ้รียนรู้และศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศ
ในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

 ไดเ้รียนรู้และพฒันาใหมี้ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นนกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดรั้บการพฒันาแนวคิด 
และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในโลก ไดแ้ก่ เอเชีย โอเชีย
เนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็ นประโยชน์               
ในการด าเนินชีวติและวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑  รู้และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ
และศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข      

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑  ๑. อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาทีต่นนับถือสู่ประเทศ 

ไทย 

 การสังคายนา 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย 

 ๒. วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธ 
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ท่ีมี 
ต่อสภาพแวดลอ้มในสังคมไทย  
รวมทั้งการพฒันาตนและครอบ 

 ความส าคญัของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะ
เป็น 

- ศาสนาประจ าชาติ 
- สถาบนัหลกัของสังคมไทย 



๗ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ครัว - สภาพแวดลอ้มท่ีกวา้งขวาง  และครอบคลุม

สังคมไทย 
- การพฒันาตนและครอบครัว 

 ๓. วเิคราะห์พุทธประวติัตั้งแต่ประสูติ 
จนถึงบ าเพญ็ทุกรกิริยา   หรือ 

ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือตามท่ี 
ก าหนด 

 สรุปและวเิคราะห์ พุทธประวติั 
- ประสูติ 
- เทวทูต ๔ 
- การแสวงหาความรู้ 
- การบ าเพญ็ทุกรกิริยา 

 ๔. วเิคราะห์และประพฤติตนตามแบบ 
อย่างการด าเนินชีวติและข้อคิดจาก 

ประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่า และ 
ศาสนิกชนตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวกิา 
- พระมหากสัสปะ 
- พระอุบาลี 
- อนาถบิณฑิกะ 
- นางวสิาขา 

 ชาดก 
- อมัพชาดก 
- ติตติรชาดก 

 ๕. อธิบายพุทธคุณ และขอ้ธรรม 
ส าคญัในกรอบแบบอริยสัจ ๔ หรือ 
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ  
ตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่าและน าไป 
พฒันาแกปั้ญหาของตนเองและ 
ครอบครัว 

 พระรัตนตรัย 
- พุทธคุณ ๙ 

 แบบอริยสัจ ๔  
ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 

- ขนัธ์ ๕ 
- ธาตุ ๔ 
สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 

- หลกักรรม 
- ความหมายและคุณค่า 
- อบายมุข ๖ 
นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 

- สุข ๒ (กายกิ, เจตสิก) 
- คิหิสุข 
มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

- แบบไตรสิกขา  
- กรรมฐาน ๒ 
- ปธาน ๔ 
- โกศล ๓ 
- มงคล ๓๘ 
- ไม่คบคนพาล 



๘ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- คบบณัฑิต 
- บูชาผูค้วรบูชา 

 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

- ย   เว เสวติ ตาทิโส  คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 
- อตฺตนา โจทยตฺตาน   จงเตือนตน ดว้ยตน 
- นิสมฺม กรณ  เสยฺโย  ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา  เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกข์

มาให ้
 ๖. เห็นคุณค่าของการพฒันาจิต เพื่อ 

การเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วย 
วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวธีิ 
คิดแบบคุณค่าแท ้– คุณค่าเทียม  
และวธีิคิดแบบคุณ – โทษ  และ 
ทางออก หรือการพฒันาจิตตาม 
แนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 แบบโยนิโสมนสิการ (กระบวนการสร้างศรัทธาและ
วธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 
- วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้– คุณค่าเทียม 
- วธีิคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 

 
 

 ๗. สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและ 
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ    

หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีต 
นบัถือตามท่ีก าหนด 

 สวดมนตแ์ปล และแผเ่มตตา 
 วธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญ

ปัญญาการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกั
สติปัฎฐานเนน้อานาปานสติ 

 น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 ๘. วเิคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกั 
ธรรมทางศาสนาทีต่นนับถือ ใน 

การด ารงชีวติแบบพอเพียง และดู 
แลรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อการอยู ่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

 หลกัธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ขอ้ ๕) 
    
 

 ๙. วเิคราะห์เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุก 
คนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ  มีการประพฤติปฏิบติั
ตนและวถีิการด าเนินชีวิตแตกต่างกนัตามหลกัความ
เช่ือและค าสอน ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 ๑๐. ปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนอ่ืนใน 
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 การปฏิบติัอยา่งเหมาะสมต่อศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 



๙ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๑๑. วเิคราะห์การกระท าของบุคคลท่ี 
เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพนัธ์  

และน าเสนอแนวทางการปฏิบติั 
ของตนเอง 

 ตวัอยา่งบุคคลในทอ้งถ่ินหรือประเทศท่ีปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งดา้นศาสนสัมพนัธ์หรือมีผลงานดา้นศา
สนสัมพนัธ์ 

ม.๒ ๑. อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาทีต่นนับถือสู่ประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น
และการนบัถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อน
บา้นในปัจจุบนั 

 ๒. วเิคราะห์ความส าคญัของพระ 
พุทธ- ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบั 
ถือท่ีช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนั 
ดีกบัประเทศเพื่อนบา้น 

 ความส าคญัของพระพุทธศาสนาท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น 

 

 ๓. วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธ 
ศาสนา หรือศาสนาทีต่นนับถือใน 

ฐานะท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรม  
เอกลกัษณ์ของชาติและมรดกของ 
ชาติ 

 ความส าคญัของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเป็น 
- รากฐานของวฒันธรรม 
- เอกลกัษณ์และ มรดกของชาติ 

 ๔. อภิปรายความส าคญัของพระพุทธ  
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือกบั             
การพฒันาชุมชนและการจดั 
ระเบียบสังคม 

 ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการพฒันาชุมชน
และการจดัระเบียบสังคม 

 ๕. วเิคราะห์พุทธประวติัหรือประวติั 
ศาสดาของศาสนาทีต่นนับถือตาม 

ท่ีก าหนด 
 

 สรุปและวเิคราะห์ พุทธประวติั 
- การผจญมาร 
- การตรัสรู้ 
- การสั่งสอน 

 ๖. วเิคราะห์และประพฤติตนตามแบบ 
อย่างการด าเนินชีวติและข้อคิดจาก 

ประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามทีก่ าหนด 
 

- พระสารีบุตร 
- พระโมคคลัลานะ 
- นางขชุชุตตรา 
- พระเจา้พิมพิสาร 
- มิตตวนิทุกชาดก 
- ราโชวาทชาดก 

 ๗. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขป 
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของ 

ศาสนาท่ีตนนบัถือ  

 โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวนิยัปิฎก     
พระสุตตนัตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก 



๑๐ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๘. อธิบายธรรมคุณ และขอ้ธรรม 
ส าคัญในกรอบแบบอริยสัจ ๔ หรือ 
หลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับถือ   
ตามทีก่ าหนด  เห็นคุณค่าและน า 
ไปพฒันา แก้ปัญหาของชุมชนและ 

สังคม 
 

 พระรัตนตรัย 
- ธรรมคุณ ๖ 

 แบบอริยสัจ ๔  
ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 

- ขนัธ์ ๕ 
- อายตนะ 
สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 

- หลกักรรม 
- สมบติั ๔ 
- วบิติั ๔ 
- อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
- อบายมุข ๖ 
นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 

- สุข ๒  (สามิส,  นิรามิส) 
มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

- บุพพนิมิตของมชัฌิมาปฏิปทา 
- ดรุณธรรม ๖ 
- กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
- กุศลกรรมบถ ๑๐ 
-  สติปัฏฐาน ๔ 
- มงคล ๓๘ 
- ประพฤติธรรม 
- เวน้จากความชัว่ 
- เวน้จากการด่ืมน ้าเมา 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
- กมฺมุนา วตฺตตี โลโก  สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตาม

กรรม 
- กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก   ท าดีไดดี้ ท า

ชัว่   ไดช้ัว่ 
- สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย  การสั่งสมบุญน าสุขมาให ้
- ปูชโก  ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน  ผูบู้ชาเขา

ยอ่มไดรั้บการบูชาตอบ ผูไ้หวเ้ขายอ่มไดรั้บการ
ไหวต้อบ 

 ๙. เห็นคุณค่าของการพฒันาจิตเพื่อ 
การเรียนรู้และด าเนินชีวติ ด้วยวธีิ 

 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส-มนสิการ ๒ 
วธีิ คือ  วธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวธีิคิด



๑๑ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
คิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิด 
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และ 
วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  
หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

แบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ 

 ๑๐. สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิต 
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ    

หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตน 
นบัถือ 

 สวดมนตแ์ปล และแผเ่มตตา 
 รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหาร

จิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฎฐาน  

เนน้อานาปานสติ 
 น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนั 
 ๑๑.วเิคราะห์การปฏิบติัตนตามหลกั 

ธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ เพื่อ 
การด ารงตนอยา่งเหมาะสมใน 
กระแสความเปล่ียนแปลงของโลก  
และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

 การปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ 
ขอ้ ๘) 

ม.๓ ๑. อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือสู่ประเทศ 
ต่างๆ ทัว่โลก 

 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศต่างๆ ทัว่
โลก และการนบัถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เหล่านั้นในปัจจุบนั 

 ๒. วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธ 
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือใน 
ฐานะท่ีช่วยสร้างสรรคอ์ารยธรรม      
และความสงบสุขแก่โลก 

 ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรคอ์ารยธรรมและความสงบสุขใหแ้ก่โลก 

 ๓. อภิปรายความส าคญัของพระพุทธ 
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ กบั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ   
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 สัมมนาพระพุทธศาสนากบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัธรรมในสาระการเรียนรู้ ขอ้ ๖) 

 
 ๔. วเิคราะห์พุทธประวติัจากพระพุทธ 

รูปปางต่างๆ หรือประวติัศาสดาท่ี 
ตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด 

 ศึกษาพุทธประวติัจากพระพุทธรูปปาง ต่างๆ  เช่น  
- ปางมารวชิยั 
- ปางปฐมเทศนา 
- ปางลีลา 
- ปางประจ าวนัเกิด 



๑๒ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สรุปและวเิคราะห์พุทธประวติั 

- ปฐมเทศนา 
- โอวาทปาฏิโมกข ์

 ๕. วเิคราะห์และประพฤติตนตาม 
แบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้ 
คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่า 
และศาสนิกชนตวัอยา่ง  ตามท่ี 
ก าหนด 

- พระอญัญาโกณฑญัญะ 
- พระมหาปชาบดีเถรี 
- พระเขมาเถรี 
- พระเจา้ปเสนทิโกศล 
- นนัทิวสิาลชาดก 
- สุวณัณหงัสชาดก 

 ๖. อธิบายสังฆคุณ และขอ้ธรรมส าคญั 
ในกรอบแบบอริยสัจ ๔ หรือหลกั 
ธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ี 
ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
- สังฆคุณ ๙ 

 แบบอริยสัจ ๔  
ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 

- ขนัธ์ ๕ 
- ไตรลกัษณ์ 
สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 

- หลกักรรม 
- วฏัฏะ ๓ 
- ปปัญจธรรม ๓ (ตณัหา มานะ  ทิฎฐิ) 
นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 

- อตัถะ ๓ 
มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

- มรรคมีองค ์๘ 
- ปัญญา ๓ 
- สัปปุริสธรรม ๗ 
- บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
- อุบาสกธรรม ๗ 
- มงคล ๓๘ 
- มีศิลปวทิยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
- อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย  ชนะตนนัน่แลดีกวา่ 
- ธมฺมจารี  สุข   เสติ   ผูป้ระพฤติธรรมยอ่มอยูเ่ป็น

สุข 



๑๓ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ปมาโท มจฺจุโน ปท   ความประมาทเป็นทางแห่ง

ความตาย 
- สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ   ผูฟั้งดว้ยดียอ่มไดปั้ญญา 

 เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน ๔ ในมหา
ปรินิพพานสูตร 

 ๗. เห็นคุณค่า และวเิคราะห์การปฏิบติั 
ตนตามหลกัธรรมในการพฒันาตน                   
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท างาน            
และการมีครอบครัว 

 การปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ 
ขอ้ ๖) 

 

 ๘. เห็นคุณค่าของการพฒันาจิตเพื่อ 
การเรียนรู้และด าเนินชีวติ ด้วยวธีิ 

คิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วธีิคิด 
แบบอริยสัจ และวธีิคิดแบบสืบสาว 
เหตุปัจจยั หรือ การพฒันา 
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน 
นบัถือ 

 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ 
วธีิ คือ วธีิคิดแบบอริยสัจ และวธีิคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจยั 

 

 ๙. สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและ 
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือ 

ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบั 
ถือ 

 
 

 สวดมนตแ์ปล และแผเ่มตตา 
 รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหาร

จิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฎฐาน

เนน้อานาปานสติ 
 น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนั    
 ๑๐. วเิคราะห์ความแตกต่างและยอม 

รับวถิีการด าเนินชีวติของศาสนิก 
ชนในศาสนาอ่ืนๆ 

 วถีิการด าเนินชีวติของศาสนิกชนศาสนาอ่ืนๆ 

 
สาระที ่๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือ  

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. บ าเพญ็ประโยชน์ต่อศาสนสถาน  การบ าเพญ็ประโยชน์ และการบ ารุงรักษาวดั 



๑๔ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 ๒. อธิบายจริยวตัรของสาวกเพื่อเป็น 

แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ   
และปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อ 
สาวกของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 
 
 

 วถีิชีวติของพระภิกษุ 
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

เช่น การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตน
ใหเ้ป็นแบบอยา่ง 

 การเขา้พบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ การไหว ้การ

กราบ  การเคารพ  พระรัตนตรัย  การฟังเจริญ 
พระพุทธมนต ์ การฟังสวด  พระอภิธรรม  การฟัง
พระธรรมเทศนา 

 ๓. ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคล 
ต่างๆ ตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ          
ตามท่ีก าหนด 

 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลกั
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 ๔. จดัพิธีกรรม และปฏิบติัตนใน       
ศาสนพิธี พิธีกรรมไดถู้กตอ้ง 

 

 การจดัโตะ๊หมู่บูชา แบบ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ 
  การจุดธูปเทียน การจดัเคร่ืองประกอบโตะ๊หมู่บูชา 
  ค าอาราธนาต่างๆ   

 ๕. อธิบายประวติั ความส าคญั และ  
ปฏิบติัตนในวนัส าคญัทางศาสนา             
ท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด ไดถู้ก 
ตอ้ง 

 

 ประวติัและความส าคญัของวนัธรรมสวนะ วนั
เขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัเทโวโรหณะ 

 ระเบียบพิธี  พิธีเวยีนเทียน การปฏิบติัตนในวนั
มาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัอฏัฐมีบูชา วนั
อาสาฬหบูชา วนัธรรมสวนะและเทศกาลส าคญั 

ม.๒ ๑. ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคล   
ต่างๆ ตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ  
ตามท่ีก าหนด 

 การเป็นลูกท่ีดี ตามหลกัทิศเบ้ืองหนา้ในทิศ ๖ 
 

 ๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชน 
ทีด่ี ตามทีก่ าหนด 
 

 การตอ้นรับ (ปฏิสันถาร) 
 มรรยาทของผูเ้ป็นแขก 
 ฝึกปฏิบติัระเบียบพิธี ปฏิบติัต่อพระภิกษุ  การยืน  

การใหท่ี้นัง่ การเดินสวน การสนทนา การรับส่ิงของ 
 การแต่งกายไปวดั การแต่งกายไปงานมงคล  งาน

อวมงคล 
 ๓. วเิคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ 

ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

 การท าบุญตกับาตร 
 การถวายภตัตาหารส่ิงของท่ีควรถวายและส่ิงของ

ตอ้งหา้มส าหรับพระภิกษุ 
 การถวายสังฆทาน เคร่ืองสังฆทาน 



๑๕ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 การถวายผา้อาบน ้าฝน 
 การจดัเคร่ืองไทยธรรม  เคร่ืองไทยทาน 
 การกรวดน ้า 
 การทอดกฐิน การทอดผา้ป่า 

 ๔. อธิบายค าสอนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั              
วนัส าคัญทางศาสนา และปฏิบัติ 

ตนไดถู้กตอ้ง 
 
 

 หลกัธรรมเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวเน่ืองในวนัมาฆบูชา        
วนัวสิาขบูชา วนัอฏัฐมีบูชา วนัอาสาฬหบูชา 

 วนัธรรมสวนะและเทศกาลส าคญั 
 ระเบียบพิธีและการปฏิบติัตนในวนัธรรมสวนะ     

วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา  วนัเทโวโรหณะ                 
 ๕. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี 

พิธีกรรม ตาม  แนวปฏิบติัของ 
ศาสนาอ่ืนๆ  เพื่อน าไปสู่การยอม 
รับและความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบติัของศาสนาอ่ืนๆ 
 
 
 

ม.๓ ๑. วเิคราะห์หนา้ท่ีและบทบาทของ 
สาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตาม 

ท่ีก าหนดไดถู้กตอ้ง 
 

 หนา้ท่ีของพระภิกษุในการปฏิบติัตามหลกัพระธรรม
วนิยั และจริยวตัรอยา่งเหมาะสม 

 การปฏิบติัตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีท่ีบา้น  
การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูดกบั
พระภิกษุตามฐานะ 

 ๒. ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคล   
ต่างๆ ตามหลกัศาสนาตามท่ี 
ก าหนด  

 การเป็นศิษยท่ี์ดี ตามหลกัทิศเบ้ืองขวาในทิศ ๖ ของ
พระพุทธศาสนา 

 ๓.  ปฏิบติัหนา้ท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ ใน
มหาปรินิพพานสูตร 

 ๔. ปฏิบติัตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได ้
ถูกตอ้ง 

 
 

 พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล 
 การนิมนตพ์ระภิกษุ การเตรียมท่ีตั้งพระพุทธรูปและ
เคร่ืองบูชา การวงดา้ยสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การ
เตรียมเคร่ืองรับรอง การจุดธูปเทียน 
 ขอ้ปฏิบติัในวนัเล้ียงพระ การถวายขา้วพระพุทธ   
การถวายไทยธรรม การกรวดน ้า 

 ๕. อธิบายประวติัวนัส าคญัทาง 
ศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบติัตน 
ไดถู้กตอ้ง 

 ประวติัวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย   
- วนัวสิาขบูชา  (วนัส าคญัสากล) 
- วนัธรรมสวนะและเทศกาลส าคญั 



๑๖ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 หลกัปฏิบติัตน :  การฟังพระธรรมเทศนา  การแต่ง

กายในการประกอบ ศาสนพิธีท่ีวดั  การงดเวน้
อบายมุข    
 การประพฤติปฏิบติัในวนัธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคญั 

 ๖. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ           
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของ 

ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ขั้นเตรียมการ 
- ขั้นพิธีการ 

 ๗. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษา 
ศาสนาทีต่นนับถือ 

 การศึกษาเรียนรู้เร่ืององคป์ระกอบของ
พระพุทธศาสนาน าไปปฏิบติัและเผยแผต่ามโอกาส 

 การศึกษาการรวมตวัขององคก์รชาวพุทธ 
 การปลูกจิตส านึกในดา้นการบ ารุงรักษาวดัและพุทธ

สถานใหเ้กิดประโยชน์ 
 
สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวฒันธรรมไทย ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. ปฏิบติัตามกฎหมายในการคุม้ครอง 

สิทธิของบุคคล 
 กฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 

- กฎหมายการคุม้ครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
-   กฎหมายลิขสิทธ์ิ   

 ประโยชน์ของการปฏิบติัตนตามกฎหมายการ
คุม้ครองสิทธิของบุคคล 

๒. ระบุความสามารถของตนเอง                   
ในการท าประโยชน์ต่อสังคมและ 
ประเทศชาติ 

 

 บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ โดยเนน้จิตสาธารณะ เช่น เคารพกติกา
สังคม ปฏิบติัตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผดิชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์ 



๑๗ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๓. อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒัน 
ธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีหรืออาจน าไปสู่ความ 
เขา้ใจผดิต่อกนั 

 ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทย
กบัวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  
เฉียงใต ้

 วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
หรืออาจน าไปสู่ความเขา้ใจผิดต่อกนั 

๔. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ 
ของตนเองและผูอ่ื้น 

 

 วธีิปฏิบติัตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ื้น 

 ผลท่ีไดจ้ากการเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 
ม.๒ ๑. อธิบายและปฏิบติัตนตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว  
ชุมชนและประเทศ 

 
 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว เช่น 
- กฎหมายเก่ียวกบัความสามารถของผูเ้ยาว ์
- กฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กฎหมายเพง่เก่ียวกบัครอบครัวและมรดก เช่น 

การหมั้น การสมรส  การรับรองบุตร  การรับ
บุตรบุญธรรมและมรดก 

๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบติัตนตาม 
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ  
หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวถีิ 
ประชาธิปไตย  

 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ีในฐานะ
พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 

 แนวทางส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัชุมชนและประเทศ 
- กฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร และกรอกแบบแสดง

รายการ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
- กฎหมายแรงงาน 

๓. วเิคราะห์บทบาท  ความส าคญั  
และความสัมพนัธ์ของสถาบนัทาง 
สังคม  

 บทบาท  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของสถาบนั
ทางสังคม เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัศาสนา สถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนัทาง
การเมืองการปกครอง 

๔.อธิบายความคลา้ยคลึงและความ 
แตกต่างของวฒันธรรมไทย และ 
วฒันธรรมของประเทศในภูมิภาค 
เอเชีย  เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดี 
ระหวา่งกนั 

 ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของวฒันธรรมไทย 
และวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
วฒันธรรม  เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งกนั 

ม.๓ ๑. อธิบายความแตกต่างของการ  ลกัษณะการกระท าความผดิทางอาญา และโทษ 



๑๘ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กระท าความผดิระหวา่งคดีอาญา 
และคดีแพง่ 

 ลกัษณะการกระท าความผดิทางแพง่  และโทษ 
 ตวัอยา่งการกระท าความผดิทางอาญา เช่น ความผิด

เก่ียวกบัทรัพย ์
 ตวัอยา่งการท าความผดิทางแพง่ เช่น  การท าผดิ

สัญญา  การท าละเมิด  
 ๒. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครอง 

ผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
 ความหมาย และความส าคญัของสิทธิมนุษยชน 
 การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตาม              

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตามวาระและ
โอกาสท่ีเหมาะสม  

 ๓. อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือก 
รับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

 ความส าคญัของวฒันธรรมไทยภูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมสากล 

 การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยท่ี
เหมาะสม 

 การเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
 ๔. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหา 

ความขดัแยง้ในประเทศ และเสนอ 
แนวคิดในการลดความขดัแยง้ 

 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ เช่น การเมือง การ    
ปกครองเศรษฐกิจ  สังคม  ความเช่ือ 

 สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหา การทุจริต ปัญหา
อาชญากรรม ฯลฯ 

 แนวทางความร่วมมือในการลดความขดัแยง้และการ
สร้างความสมานฉนัท ์

 ๕. เสนอแนวคิดในการด ารงชีวติอยา่ง 
มีความสุขในประเทศและสังคม 
โลก 

 ปัจจยัท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตใหมี้ความสุข เช่น การ
อยูร่่วมกนัอยา่งมีขนัติธรรม   หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รุ้จกัมองโลกในแง่ดี  
สร้างทกัษะทางอารมณ์  รู้จกับริโภคดว้ยปัญญา  
เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวตัถุต่างๆ    ปรับปรุงตนเอง
และส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ  

 
 
 



๑๙ 

 

สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม  
มาตรฐาน  ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. อธิบายหลกัการ เจตนารมณ์  โครง 
สร้าง และสาระส าคญัของรัฐธรรม 
นูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั 
ปัจจุบนัโดยสังเขป   

 หลกัการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระส าคญั
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั
ปัจจุบนั 

 ๒. วเิคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ 
อ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัปัจจุบนั 

 การแบ่งอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยทั้ง 
๓ ฝ่าย คือนิติบญัญติั  บริหาร ตุลาการ  ตามท่ีระบุ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 

 ๓. ปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของรัฐ 
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง    

 การปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั เก่ียวกบัสิทธิ 
เสรีภาพและหนา้ท่ี 

ม.๒ ๑. อธิบายกระบวนการในการตรา 
กฎหมาย 

 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  
- ผูมี้สิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

ตรากฎหมาย 
 ๒. วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารทางการเมือง 

การปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคม 
ไทยสมยัปัจจุบนั 

 เหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงส าคญัของระบอบ
การปกครองของไทย 

 หลกัการเลือกขอ้มูล ข่าวสาร 
ม.๓ ๑. อธิบายระบอบการปกครองแบบ 

ต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั 
 

 ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั 
เช่น การปกครองแบบ 

 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย 
 เกณฑก์ารตดัสินใจ 

 ๒. วเิคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ 
ปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี 
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความแตกต่าง ความคลา้ยคลึงของการปกครองของ
ไทย กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

 ๓. วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
ในมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจ 
สอบการใชอ้ านาจรัฐ 

 บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 

 อ านาจหนา้ท่ีของรัฐบาล 



๒๐ 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 บทบาทส าคญัของรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผน่ดิน 

 ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

  ๔. วเิคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็น 
อุปสรรคต่อการพฒันา 
ประชาธิปไตยของประเทศไทยและ 
เสนอแนวทางแกไ้ข 

 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 

 

สาระที ่๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากร  ท่ีมีอยู่
จ  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลย
ภาพ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. อธิบายความหมายและความส าคญั 
ของเศรษฐศาสตร์ 

 ความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองตน้ 

 ความหมายของค าวา่ทรัพยากรมีจ ากดักบัความตอ้งการ 
มีไม่จ  ากดั ความขาดแคลนการเลือกและค่าเสียโอกาส 

 ๒. วเิคราะห์ค่านิยมและพฤติ 
กรรมการบริโภคของคนในสังคม 

ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน 
และประเทศ 

 ความหมายและความส าคญัของการบริโภคอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 หลกัการในการบริโภคท่ีดี 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
 ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนใน

สังคมปัจจุบนั รวมทั้งผลดีและผลเสียของพฤติกรรม
ดงักล่าว 

 ๓. อธิบายความเป็นมาหลกัการและ 
ความส าคัญของปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

 ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรวมทั้ง
โครงการตามพระราชด าริ 

 หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ



๒๑ 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ด ารงชีวติ 
 ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
ม.๒ ๑. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน 

และการออม 

 ความหมายและความส าคญัของการลงทุนและการ
ออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
 การบริหารจดัการเงินออมและการลงทุนภาค
ครัวเรือน 
 ปัจจยัของการลงทุนและการออมคือ อตัราดอกเบ้ีย 
รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ค่าของเงิน เทคโนโลย ีการคาดเดา
เก่ียวกบัอนาคต 
 ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย 

 ๒. อธิบายปัจจยัการผลิตสินคา้และ 
บริการ และปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อ 

การผลิตสินคา้และบริการ 
 

 ความหมาย  ความส าคญั และหลกัการผลิตสินคา้และ
บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส ารวจการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินวา่มีการผลิตอะไรบา้ง  
ใชว้ธีิการผลิตอยา่งไร    มีปัญหาดา้นใดบา้ง 

 มีการน าเทคโนโลยอีะไรมาใชท่ี้มีผลต่อการผลิต
สินคา้และบริการ 

 น าหลกัการผลิตมาวเิคราะห์การผลิตสินคา้ 
และบริการในทอ้งถ่ินทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ๓. เสนอแนวทางการพฒันาการผลิต 
ในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 หลกัการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหาการผลิตสินคา้และบริการ

ในทอ้งถ่ิน 
 ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต

สินคา้และบริการในทอ้งถ่ิน 
 ๔. อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสิทธิ 

ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
 การรักษาและคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
 กฎหมายคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 การด าเนินกิจกรรมพิทกัษสิ์ทธิและผลประโยชน์ตาม

กฎหมายในฐานะผูบ้ริโภค 
 แนวทางการปกป้องสิทธิของผูบ้ริโภค 

ม.๓ ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบ 
เศรษฐกจิ 

 ความหมายและประเภทของตลาด 
 ความหมายและตวัอยา่งของอุปสงคแ์ละอุปทาน 
 ความหมายและความส าคญัของกลไกราคาและการ

ก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
 หลกัการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ 



๒๒ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๒. มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและ 
พฒันาท้องถิ่นตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ส ารวจสภาพปัจจุบนัปัญหาทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นสังคม 
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 

 วเิคราะห์ปัญหาของทอ้งถ่ินโดยใชป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการแกไ้ขและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงกบั 

ระบบสหกรณ์ 

 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาในระดบัต่าง  ๆ 
 หลกัการส าคญัของระบบสหกรณ์ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิพอเพียงกบั

หลกัการและระบบของสหกรณ์เพื่อประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

 
สาระที ่๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. วเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีและความ 
แตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละ 
ประเภทและธนาคารกลาง 

 

 ความหมาย ประเภท และความส าคญัของสถาบนั
การเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

 บทบาทหนา้ท่ีและความส าคญัของธนาคารกลาง 
 การหารายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน ซ่ึงแสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และสถาบนั
การเงิน 

 ๒. ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่ง 
พาอาศยักนั และการแข่งขนักนัทาง 
เศรษฐกิจในประเทศ 

 ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนัและ
กนั การแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอแนว
ทางแกไ้ข 

 ๓. ระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด  
อุปสงคแ์ละอุปทาน 

 ความหมายและกฎอุปสงค ์อุปทาน 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 ๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเก่ียว 
กบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 

 ความหมายและความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา

พอสังเขป 
 ตวัอยา่งการละเมิดแห่งทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่ละ

ประเภท 



๒๓ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๒ ๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   
 ๒. ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น 

การพึ่งพาอาศยักนัและการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

 หลกัการและผลกระทบการพึ่งพาอาศยักนั และการ
แข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

 ๓. วเิคราะห์การกระจายของ 
ทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความ 
สัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่ง 
ประเทศ 

 การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ เช่น  
น ้ามนั  ป่าไม ้ ทองค า  ถ่านหิน  แร่ เป็นตน้ 

 ๔. วเิคราะห์การแข่งขนัทางการคา้              
ในประเทศและต่างประเทศส่งผล 

ต่อคุณภาพสินคา้ ปริมาณการผลิต  
และราคาสินคา้ 
 

 การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและต่างประเทศ 

ม.๓ ๑. อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาล 
ในระบบเศรษฐกจิ 

 บทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาลในการพฒันาประเทศใน
ดา้นต่างๆ 

  บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น
การผลิตสินคา้และบริการสาธารณะท่ีเอกชนไม่
ด าเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 
- บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพฒันาประเทศ  ของรัฐ

ในระดบัต่างๆ 
- บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา

เพื่อการแจกจ่ายและการจดัสรรในทางเศรษฐกิจ 
 บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจใน

สังคมไทย 
 ๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย  

และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐ 
บาลท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน และ 
ประเทศชาติ 

 นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 ๓. อภิปรายบทบาทความส าคญัของ           
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่ง 
ประเทศ   

 บทบาทความส าคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ 

 ลกัษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง  ๆ  



๒๔ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๔. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ   
เงินเฟ้อ  เงินฝืด  
 

 ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ความหมาย
สาเหตุและแนวทางแกไ้ขภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 

 ๕. วเิคราะห์ผลเสียจากการวา่งงาน  
และแนวทางแกปั้ญหา 

 

 สภาพและสาเหตุปัญหาการวา่งงาน 
 ผลกระทบจากปัญหาการวา่งงาน 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน 

 ๖. วเิคราะห์สาเหตุและวธีิการกีดกนั 
ทางการค้าในการค้าระหว่าง 

ประเทศ 

 การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ 
 สาเหตุและวธีิการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
 
สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑  เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. วเิคราะห์ความส าคญัของเวลาใน 
การศึกษาประวตัิศาสตร์ 

 ตวัอยา่งการใชเ้วลา ช่วงเวลาและยคุสมยัท่ีปรากฏใน
เอกสารประวติัศาสตร์ไทย 

 ความส าคญัของเวลา และช่วงเวลาส าหรับการศึกษา
ประวติัศาสตร์ 

 ความสัมพนัธ์และความส าคญัของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบนั
และอนาคต 

 ๒. เทียบศกัราชตามระบบต่างๆท่ีใช ้
ศึกษาประวตัิศาสตร์ 

 ท่ีมาของศกัราชท่ีปรากฏในเอกสารประวติัศาสตร์
ไทย ไดแ้ก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 

 วธีิการเทียบศกัราชต่างๆ และตวัอยา่งการเทียบ 
 ตวัอยา่งการใชศ้กัราชต่างๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร

ประวติัศาสตร์ไทย 
 ๓. น าวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใช้ 

ศึกษาเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ 
 ความหมายและความส าคญัของประวติัศาสตร์    และ

วธีิการทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความ สัมพนัธ์เช่ือมโยง
กนั 

 ตวัอยา่งหลกัฐานในการศึกษาประวติัศาสตร์ไทยสมยั
สุโขทยั ทั้งหลกัฐานชั้นตน้ และหลกัฐานชั้นรอง  ( 
เช่ือมโยงกบั มฐ.ส ๔.๓) เช่น ขอ้ความในศิลาจารึก   
สมยัสุโขทยั เป็นตน้ 



๒๕ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 น าวธีิการทางประวติัศาสตร์ไปใชศึ้กษาเร่ืองราวของ
ประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินตนเองในสมยัใด
ก็ได ้ (สมยัก่อนประวติัศาสตร์ สมยัก่อนสุโขทยั   
สมยัสุโขทยั  สมยัอยธุยา สมยัธนบุรี   
สมยัรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์ส าคญัในสมยั
สุโขทยั 

ม.๒ ๑. ประเมินความน่าเช่ือถือของหลกั 
ฐานทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะ 
ต่างๆ 

 ตวัอยา่งการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร  ต่างๆ ใน
สมยัอยธุยา และธนบุรี ( เช่ือมโยงกบั มฐ. ส ๔.๓ ) 
เช่น ขอ้ความบางตอน ในพระราชพงศาวดารอยธุยา / 
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ 

  ตวัอยา่งการตีความขอ้มูลจากหลกัฐานท่ีแสดง
เหตุการณ์ส าคญัในสมยัอยธุยาและธนบุรี 

 การแยกแยะระหวา่งขอ้มูลกบัความคิดเห็น รวมทั้ง
ความจริงกบัขอ้เทจ็จริงจากหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ 

 ความส าคญัของการวเิคราะห์ขอ้มูล และการตีความ
ทางประวติัศาสตร์ 

 ๒. วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง 
ความจริงกบัข้อเทจ็จริงของเหตุ 

การณ์ทางประวติัศาสตร์ 

 

 ๓. เห็นความส าคญัของการตีความ 
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ที่น่า 

เช่ือถือ 

 

ม.๓ ๑. วเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์ส าคญั 
ทางประวตัิศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล 

ตามวธีิการทางประวติัศาสตร์ 

 ขั้นตอนของวธีิการทางประวติัศาสตร์ส าหรับ
การศึกษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนใน
ทอ้งถ่ินตนเอง 

 วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ โดย
ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ 

 น าวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการศึกษา
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว และทอ้งถ่ิน
ของตน 

 ๒. ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ในการ 
ศึกษาเร่ืองราวต่างๆ ทีต่นสนใจ 

 

 
 



๒๖ 

 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์  และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. อธิบายพฒันาการทางสังคม  

เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ 
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต ้

 ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  ท่ีมีผลต่อพฒันาการ
ทางดา้นต่างๆ 

 พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ๒. ระบุความส าคญัของแหล่งอารย 
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต ้

 ท่ีตั้งและความส าคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่นแหล่งมรดกโลกใน
ประเทศต่างๆของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยท่ีมีต่อ
พฒันาการของสังคมไทยในปัจจุบนั 

ม.๒ ๑. อธิบายพฒันาการทางสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค 
เอเชีย 

 ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆใน
ทวปีเอเชีย (ยกเวน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ ท่ีมีผลต่อ
พฒันาการโดยสังเขป 

  พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย (ยกเวน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้  

 ๒. ระบุความส าคญัของแหล่งอารย 
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

 ท่ีตั้งและความส าคญัของแหล่งอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย 

 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียใน
ปัจจุบนั 

ม.๓ ๑. อธิบายพฒันาการทางสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค 
ต่างๆ ในโลกโดยสังเขป 

 ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆของ
โลก (ยกเวน้เอเชีย) ท่ีมีผลต่อพฒันาการโดยสังเขป 

 พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆของโลก (ยกเวน้เอเชีย) โดยสังเขป 

 อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการ
และการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 ความร่วมมือและความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
๒๐ เช่น สงครามโลกคร้ังท่ี ๑  คร้ังท่ี ๒  สงครามเยน็  
องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 ๒. วเิคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ 
น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัด 

 



๒๗ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

แย้งในคริสต์ศตวรรษที ่๒๐ ตลอด 
จนความพยายามในการขจัดปัญหา 
ความขัดแย้ง 

 
สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๓  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. อธิบายเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย 

โดยสังเขป 
 

 สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย โดยสังเขป 
 รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวชิยัตามพรลิงค ์  

ทวารวดี เป็นตน้ 
 รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น ลา้นนา นครศรีธรรมราช 

สุพรรณภูมิ เป็นตน้ 
 การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ปัจจยัภายในและ ปัจจยัภายนอก ) 
 พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั ในดา้นการเมืองการ

ปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

 วฒันธรรมสมยัสุโขทยั เช่น ภาษาไทย วรรณกรรม 
ประเพณีส าคญั ศิลปกรรมไทย 

 ภูมิปัญญาไทยในสมยัสุโขทยั เช่น การชลประทาน 
เคร่ืองสังคมโลก 

  ความเส่ือมของอาณาจกัรสุโขทยั   
 ๒. วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัร 

สุโขทยัในดา้นต่างๆ 
 

 ๓. วเิคราะห์อิทธิพลของวฒันธรรม  
และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและ 

สังคมไทยในปัจจุบนั 

 

ม.๒ ๑. วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัร 
อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ 

 การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัร

อยธุยา 
 พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาในดา้นการเมืองการ



๒๘ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

 การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี ๑ และการกูเ้อกราช 
 ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยา เช่น การ

ควบคุมก าลงัคน และศิลปวฒันธรรม 
 การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี ๒ การกูเ้อกราชและการ

สถาปนาอาณาจกัรธนบุรี 
 ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัธนบุรี 
 วรีกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคญั

ของไทยและต่างชาติท่ีมีส่วนสร้างสรรคช์าติไทย 
 

 ๒. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่ 
คงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณา 

จกัรอยธุยา 

 

 ๓. ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพล 

ของภูมิปัญญาดงักล่าวต่อการ 
พฒันาชาติไทยในยคุต่อมา 

 

ม.๓ ๑. วเิคราะห์พฒันาการของไทย        
สมยัรัตนโกสินทร์ในดา้นต่างๆ 

 การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง

ของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 
 บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศจ์กัรีใน

การสร้างสรรคค์วามเจริญและความมัน่คงของชาติ 
 พฒันาการของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ทางดา้น

การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศตามช่วงสมยัต่างๆ 

 เหตุการณ์ส าคญัสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อการ
พฒันาชาติไทย เช่น การท าสนธิสัญญาเบาวริ์งใน
สมยัรัชกาลท่ี ๔ การปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 
๕ การเขา้ร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ โดย
วเิคราะห์สาเหตุปัจจยั และผลของเหตุการณ์ต่างๆ 

 ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 



๒๙ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 บทบาทของไทยตั้งแต่เปล่ียนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบนัในสังคมโลก 

 ๒. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่ 
คงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย 
ในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 

 ๓. วเิคราะห์ภูมิปัญญาและวฒันธรรม 
ไทยสมยัรัตนโกสินทร์ และอิทธิ 
พลต่อการพฒันาชาติไทย 

 

 ๔. วเิคราะห์บทบาทของไทยในสมยั 
ประชาธิปไตย 

 

 
สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑   เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนั ใน
ระบบของธรรมชาติใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุปและใชข้อ้มูลภูมิ
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ
ของทวปีเอเชียทวปีออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย โดยใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้ขอ้มูล 

  ท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขตของ ทวปีเอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย  

  การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  เช่น  แผนท่ี รูปถ่าย
ทางอากาศ  ภาพจากดาวเทียมในการสืบคน้ ลกัษณะ
ทางกายภาพของทวปีเอเชีย           ทวปีออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

 ๒. อธิบายพิกดัภูมิศาสตร์ (ละติจูด 
และลองจิจูด)เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวนั เวลาของโลก 

  พิกดัภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ ลองจิจูด)   
  เส้นแบ่งเวลา   
 เปรียบเทียบวนั เวลาของโลก 

 ๓. วเิคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติั
และผลกระทบในทวปีเอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 สาเหตุการเกิดภยัพิบติัและ ผลกระทบในทวปีเอเชีย  
ทวปีออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 

ม.๒ ๑. วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ
ของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา โดย
ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์สืบคน้
ขอ้มูล 

 ท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขตของ ทวปียโุรป  และทวปี
แอฟริกา  

  การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  เช่น แผนท่ี รูปถ่าย
ทางอากาศ  ภาพจากดาวเทียมในการสืบคน้ ลกัษณะ



๓๐ 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ทางกายภาพของทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา 

 ๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และ
สัญลกัษณ์ 

 การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศ  และสัญลกัษณ์
ในแผนท่ี  

 ๓. วเิคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติั 
และผลกระทบในทวปียโุรป และทวปี
แอฟริกา 

 สาเหตุการเกิดภยัพิบติัและ ผลกระทบในทวปียโุรป 
และทวปี แอฟริกา 

ม.๓ ๑. วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ 
ของทวปีอเมริกาเหนือ  และทวปี 
อเมริกาใต ้  โดยเลือกใชแ้ผนท่ีเฉพาะ 
เร่ืองและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
สืบคน้ขอ้มูล 

 ท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขต ของทวปีอเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใต ้ 

  การเลือกใชแ้ผนท่ีเฉพาะเร่ือง และเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้ ขอ้มูล  ลกัษณะทางกายภาพของ              
ทวปีอเมริกาเหนือ และทวปีอเมริกาใต ้

 ๒.  วเิคราะห์สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และผลกระทบในทวปีอเมริกา
เหนือ  และทวปีอเมริกาใต ้

 สาเหตุการเกิดภยัพิบติัและ ผลกระทบในทวปีอเมริกา
เหนือ  และทวปีอเมริกาใต ้

 
สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ถีิการ
ด าเนินชีวติ มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑.  ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวปีเอเชีย ทวปีออสเตรเลีย และ โอ
เชียเนีย 

   ท าเลท่ีตั้งของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
พื้นท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์ แหล่งประมง การ
กระจายของภาษา และศาสนาในทวปีเอเชีย ทวปี 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 ๒. วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและ 
ปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีตั้ง 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม         
ในทวปีเอเชีย ทวปีออสเตรเลีย       
และโอเชียเนีย 

 ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยั ทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
การ เปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง ประชากร 
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมในทวปี
เอเชีย  ทวปีออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 ๓.  สืบคน้ อภิปรายประเด็นปัญหา 
จากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม 
ทางกายภาพกบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึน ใน
ทวปีเอเชีย  ทวปีออสเตรเลีย  และ 

 ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ กบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึนในทวปีเอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 



๓๑ 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
โอเชียเนีย  

 
 ๔. วเิคราะห์แนวทางการจดัการภยั 

พิบติัและการจดัการทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวปีเอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ท่ีย ัง่ยนื 

 แนวทางการจดัการภยัพิบติั และการจดัการจดัการ
ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มในทวปีเอเชีย               
ทวปีออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ท่ีย ัง่ยนื 

ม.๒ ๑.  ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ใน
ทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา 

   ท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคม เช่น 
พื้นท่ี เพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์แหล่งประมง การ
กระจายของภาษา  และศาสนา ในทวปียโุรป และ
ทวปีแอฟริกา  

 ๒.  วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพ 
และปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเล 
ท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
สังคมในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา 

 ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยั ทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรส่ิงแวดลอ้ม  
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ในทวปียโุรป และ
ทวปีแอฟริกา  

 ๓. สืบคน้ อภิปรายประเด็นปัญหา 
จากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม           
ทางกายภาพกบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึน           
ในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา 

 ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพกบั มนุษยท่ี์เกิดข้ึนในทวปียโุรป และ 
ทวปีแอฟริกา 

 ๔. วเิคราะห์แนวทางการจดัการภยั 
พิบติัและการจดัการทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป และทวปี
แอฟริกาท่ีย ัง่ยนื 

 แนวทางการจดัการภยัพิบติั และการจดัการทรัพยากร
และ ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป และทวปี แอฟริกาท่ี
ย ัง่ยนื 

ม.๓ ๑.  ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวปี อเมริกาเหนือ และทวปีอเมริกา
ใต ้

 ท าเลท่ีตั้งของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
พื้นท่ี เพาะปลูกและ  เล้ียงสัตว ์แหล่ง ประมง การ
กระจายของภาษาและ ศาสนาในทวปีอเมริกาเหนือ  
และ ทวปีอเมริกาใต ้

 ๒.  วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและ 
ปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีตั้ง 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทวปีอเมริกาเหนือ และทวีป 
อเมริกาใต ้  

 ปัจจยัทางกายภาพและ ปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ทางประชากร 
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมในทวปี
อเมริกา เหนือ และทวปีอเมริกาใต ้

 ๓. สืบคน้ อภิปรายประเด็นปัญหา  ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม



๓๒ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม 
ทางกายภาพกบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึน               
ในทวปีอเมริกาเหนือ และทวีป 
อเมริกาใต ้ทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้

ทางกายภาพ กบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึนในทวปี อเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกาใต ้ 

 ๔. วเิคราะห์แนวทางการจดัการ ภยั
พิบติัและการจดัการทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกาใต ้ ท่ีย ัง่ยนื 

 แนวทางการจดัการภยัพิบติั และการจดัการทรัพยากร
และ ส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือ และทวปี
อเมริกาใตท่ี้ย ัง่ยนื 

 ๕. ระบุความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ ท่ีมีผลต่อการจดัการ
ทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอ้ม 

 เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ของโลก   
 ความร่วมมือระหวา่งประเทศ ท่ีมีผลต่อการจดัการ

ทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอ้ม  

 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
ตามหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ – ๓) 
 

รายวชิา ช้ัน ช่ือวชิา รหัสวชิา หน่วยกติ 
จ านวนช่ัวโมงต่อ… 

ภาคเรียน 
สัปดาห์ ภาคเรียน ปี 

พืน้ฐาน 

ม.๑ สังคมศึกษา ท ๒๑๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนท่ี ๑ 
ม.๑ สังคมศึกษา ท ๒๑๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนท่ี ๒ 
ม.๒ สังคมศึกษา ท ๒๒๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนท่ี ๑ 
ม.๒ สังคมศึกษา ท ๒๒๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนท่ี ๒ 
ม.๓ สังคมศึกษา ท ๒๓๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนท่ี ๑ 
ม.๓ สังคมศึกษา ท ๒๓๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ภาคเรียนท่ี ๒ 

 
 
 
 



๓๓ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา ส ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

เวลา ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่๑ 
ศึกษาความส าคญัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ความส าคญัของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนบัถือท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในสังคมไทย พุทธประวติัตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพญ็ทุกรกิริยาหรือ
ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ การประพฤติตนตามแบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดกหรือ
เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง อธิบายพุทธคุณและขอ้ธรรมส าคญัในกรอบแบบอริยสัจ ๔ หรือหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือการพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์
แผเ่มตตาบริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ เหตุผล
ความจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งศึกษาเรียนรู้ศาสนา การปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนอ่ืน และการกระท าของบุคคลท่ีเป็น
แบบอยา่งดา้นศาสนสัมพนัธ์  

การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนบัถือ จริยวตัรของสาวกเพื่อเป็นแบบอยา่งในการ
ประพฤติปฏิบติัและการปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนบัถือ การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ การจดัพิธีกรรม และปฏิบติัตนในศาสนพิธี พิธีกรรม ประวติัความส าคญั 
และ ปฏิบติัตนในวนัส าคญัทางศาสนา 
 การปฏิบติัตามกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคล ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ การภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีหรือ
อาจน าไปสู่ความเขา้ใจผดิต่อกนั การแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น หลกัการ เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั การปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพุทธวธีิ การปฏิบติังานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ดา้นสังคมอยา่งมีวจิารณญาณ  การแกปั้ญหา การเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถน าคุณค่าทางสังคมไปใชส่ื้อสารในส่ิงท่ีเรียนรู้   

ตระหนกัและเห็นคุณค่าสังคมไทย มีความสามารถในการตดัสินใจ เขา้ใจถึงการพฒันา การเปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท าให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินยัและค่านิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวดั  รวม  ๒๓  ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ส ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙  ม.๑/๑๐  ม.๑/๑๑ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   
มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔   
มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   



๓๔ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา ส ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

เวลา ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่๒ 
ศึกษาความส าคญัของความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค

ของคนในสังคม ความเป็นมาหลกัการและความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหนา้ท่ี
และความแตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงคแ์ละอุปทาน การมีกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  

การวเิคราะห์ความส าคญัของเวลาในการศึกษาประวติัศาสตร์ การเทียบศกัราชตามระบบต่างๆ ท่ีใชศึ้กษา
ประวติัศาสตร์ การน าวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ การพฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ความส าคญัของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดนไทยโดยสังเขป พฒันาการ
ของอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นต่างๆ อิทธิพลของวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยัและสังคมไทยในปัจจุบนั 

การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบคน้ขอ้มูล เส้นแบ่งเวลาและการเปรียบเทียบวนัเวลาของ
ประเทศไทยกบัทวปีต่างๆ การเช่ือมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกนัภยัธรรมชาติ การระวงัภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทยและทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การวเิคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของ
ทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของ
ทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การส ารวจท าเลท่ีตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย   ปัจจยัทางกายภาพและสังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือน
ไหลของความคิด เทคโนโลย ีสินคา้ และประชากรในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพุทธวธีิ การปฏิบติังานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ดา้นสังคมอยา่งมีวจิารณญาณ  การแกปั้ญหา การเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถน าคุณค่าทางสังคมไปใชส่ื้อสารในส่ิงท่ีเรียนรู้   

ตระหนกัและเห็นคุณค่าสังคมไทย มีความสามารถในการตดัสินใจ เขา้ใจถึงการพฒันา การเปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท าให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินยัและค่านิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวดั  รวม  ๒๒  ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓    มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔     
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔    
 

 



๓๕ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา ส ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

เวลา ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่๑ 
ศึกษาความส าคญัของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ความส าคญัของพระพุทธ 

ศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐาน
ของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของชาติและมรดกของชาติ การอภิปรายความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือกบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสังคม วเิคราะห์พุทธประวติัหรือประวติัศาสดาของศาสนาท่ีตน
นบัถือ วเิคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดกหรือเร่ืองเล่าและ 
ศาสนิกชนตวัอยา่ง อธิบายโครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคมัภีร์ของศาสนาท่ีตนนบัถือ อธิบาย
ธรรมคุณและขอ้ธรรมส าคญัในกรอบแบบอริยสัจ ๔  หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ การพฒันาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และด าเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ (กระบวนการสร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กบัผูเ้รียน) การ
สวดมนตแ์ผเ่มตตาบริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ และการ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 

การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ การมีมรรยาทของความเป็น   
ศาสนิกชนท่ีดี  วเิคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและการปฏิบติัตน ค าสอนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญัทางศาสนาและ
การปฏิบติัตน และความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรมตามแนวปฏิบติัของศาสนาอ่ืนๆ   

อธิบายและปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ การปฏิบติัตนตาม

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย บทบาทความส าคญัและ
ความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  กระบวนการในการตรากฎหมาย การวเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครอง
ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมยัปัจจุบนั 

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพุทธวธีิ การปฏิบติังานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ดา้นสังคมอยา่งมีวจิารณญาณ  การแกปั้ญหา การเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถน าคุณค่าทางสังคมไปใชส่ื้อสารในส่ิงท่ีเรียนรู้   

ตระหนกัและเห็นคุณค่าสังคมไทย มีความสามารถในการตดัสินใจ เขา้ใจถึงการพฒันา การเปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท าให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินยัและค่านิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวดั  รวม  ๒๒  ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ส ๑.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐  ม.๒/๑๑  
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕   มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   
มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒   
 



๓๖ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา ส ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

เวลา ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่๒ 
ศึกษาความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการและปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการผลิตสินคา้และบริการ การพฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
คุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนั การ
แข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อคุณภาพสินคา้ ปริมาณการผลิต และ
ราคาสินคา้ 

การประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะต่างๆ ความแตกต่างระหวา่งความ
จริงกบัขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ ความส าคญัของการตีความหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ี
น่าเช่ือถือ การพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย และความส าคญัของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยา ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาและธนบุรี อิทธิพลของภูมิปัญญาต่อ
การพฒันาชาติไทยในยคุต่อมา การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปียโุรป และแอฟริกา ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมอนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของ
ทวปียโุรป และแอฟริกา การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป และแอฟริกา การส ารวจ 
ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปียโุรป และแอฟริกา การวิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศ
ไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปียุโรป และแอฟริกา 

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพุทธวธีิ การปฏิบติังานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ดา้นสังคมอยา่งมีวจิารณญาณ  การแกปั้ญหา การเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถน าคุณค่าทางสังคมไปใชส่ื้อสารในส่ิงท่ีเรียนรู้   

ตระหนกัและเห็นคุณค่าสังคมไทย มีความสามารถในการตดัสินใจ เขา้ใจถึงการพฒันา การเปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท าให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินยัและค่านิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวดั  รวม  ๒๒  ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔    มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔     
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔     



๓๗ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา ส ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

เวลา ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่๑ 
 

ศึกษาความส าคญัของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ความส าคญัของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพฒันาอย่างย ัง่ยืน พุทธประวติัจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวติัศาสดาท่ีตนนับถือ การ
ประพฤติตนตามแบบอยา่งการด าเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวกชาดกหรือเร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง 
สังฆคุณและขอ้ธรรมส าคญัในกรอบแบบอริยสัจ ๔ หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมในการพฒันาตน การพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวด
มนต ์แผเ่มตตาบริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ  วิเคราะห์ความแตกต่างและการยอมรับวิถีการด าเนิน
ชีวติของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 

หนา้ท่ีและบทบาทของสาวกและปฏิบติัตนต่อสาวก การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของศาสนิกชนท่ีดี การปฏิบติัตนในศาสนพิธีพิธีกรรม ประวติัวนัส าคญัทางศาสนา การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาตามแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนบัถือ 

ความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกั
สิทธิมนุษยชน การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ในประเทศ การด ารงชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองแบบต่างๆ ท่ีใชใ้น
ยคุปัจจุบนั การเปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้ านาจ
รัฐ ประเด็นและปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย 

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพุทธวธีิ การปฏิบติังานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ดา้นสังคมอยา่งมีวจิารณญาณ  การแกปั้ญหา การเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถน าคุณค่าทางสังคมไปใชส่ื้อสารในส่ิงท่ีเรียนรู้   

ตระหนกัและเห็นคุณค่าสังคมไทย มีความสามารถในการตดัสินใจ เขา้ใจถึงการพฒันา การเปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท าให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินยัและค่านิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวดั  รวม  ๒๖  ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ส ๑.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐  
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗   
มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 
 
 



๓๘ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา ส ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

เวลา ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกติ  ภาคเรียนที ่๒ 
ศึกษาความส าคญัของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์ บทบาท
หนา้ท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมี
ต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ บทบาทความส าคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ผลกระทบ
ท่ีเกิดจากภาวะ เงินเฟ้อ  เงินฝืด ผลเสียจากการวา่งงาน และแนวทางแกปั้ญหา สาเหตุและวธีิการกีดกนัทางการคา้
ในการคา้ระหวา่งประเทศ 

วิเคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ การใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษา
เร่ืองราวต่างๆ พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก ผลของการเปล่ียนแปลงท่ี
น าไปสู่ความร่วมมือและความขดัแยง้  พฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อ
การพฒันาชาติไทย บทบาทของไทยในสมยัประชาธิปไตย 

การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปีอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปี
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ้ การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม การอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ การส ารวจประเด็นปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปี
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ ผลกระทบต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้    ท่ีส่งผลต่อประเทศไทย 

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพุทธวธีิ การปฏิบติังานกลุ่ม สร้างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วเิคราะห์ดา้นสังคมอยา่งมีวจิารณญาณ  การแกปั้ญหา การเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถน าคุณค่าทางสังคมไปใชส่ื้อสารในส่ิงท่ีเรียนรู้   

ตระหนกัและเห็นคุณค่าสังคมไทย มีความสามารถในการตดัสินใจ เขา้ใจถึงการพฒันา การเปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท าให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินยัและค่านิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวดั  รวม  ๒๓  ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓      มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒       มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 

 



๓๙ 

 

แบบการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวชิาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑–๓) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ 

สาระที ่๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๑ 
อธิบายการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือสู่ประเทศไทย 

 การสงัคายนา 
 การเผยแผ่

พระพทุธศาสนาเขา้สู่
ประเทศไทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์)  

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๒ 
วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือ ท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มในสงัคมไทย
รวมทั้งการพฒันาตนและ
ครอบครัว 

 ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
- ศาสนาประจ าชาติ 
- สถาบนัหลกัของ

สงัคมไทย 
- สภาพแวดลอ้มท่ี

กวา้งขวางและ
ครอบคลุม
สงัคมไทย 

- การพฒันาตนและ
ครอบครัว 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๓ 
วเิคราะห์พทุธประวติัตั้งแต่
ประสูติจนถึงบ าเพญ็ทุกร
กิริยา   หรือประวติัศาสดาท่ี
ตนนบัถือตามท่ีก าหนด 

 สรุปและวเิคราะห์ พทุธ
ประวติั 
- ประสูติ 
- เทวทูต ๔ 
- การแสวงหาความรู้ 
- การบ าเพญ็ทุกร

กิริยา 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๔ 
วเิคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการด าเนิน
ชีวติและขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ืองเล่า และศา

 พุทธสาวก พุทธสาวกิา 
- พระมหากสัสปะ 
- พระอุบาลี 
- อนาถบิณฑิกะ 
- นางวสิาขา 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 



๔๐ 
 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
สนิกชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนด 

 ชาดก 
- อมัพชาดก 
- ติตติรชาดก 

- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๕ 
อธิบายพทุธคุณและขอ้ธรรม
ส าคญัในกรอบอริยสจัหรือ
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ีก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไปพฒันา
แกปั้ญหาของตนเองและ
ครอบครัว  

 พระรัตนตรัย 
- พทุธคุณ ๙ 

 แบบอริยสัจ ๔  
ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 

- ขนัธ์ ๕ 
- ธาตุ ๔ 
สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 

- หลกักรรม 
- ความหมายและ

คุณค่า 
- อบายมุข ๖ 
นิโรธ  (ธรรมท่ีควร
บรรล)ุ 

- สุข ๒ (กายกิ, 
เจตสิก) 

- คิหิสุข 
มรรค (ธรรมท่ีควร
เจริญ) 

- แบบไตรสิกขา  
- กรรมฐาน ๒ 
- ปธาน ๔ 
- โกศล ๓ 
- มงคล ๓๘ 
- ไม่คบคนพาล 
- คบบณัฑิต 
- บูชาผูค้วรบูชา 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
- ย   เว เสวติ ตาทิโส  

คบคนเช่นใดเป็นคน
เช่นนั้น 

- อตฺตนา โจทยตฺตาน   
จงเตือนตน ดว้ยตน 

- นิสมฺม กรณ  เสยฺโย  
ใคร่ครวญก่อนท าจึง
ดี 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบแบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๔๑ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา  

เรือนท่ีครองไม่ดีน า
ทุกขม์าให ้

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๖ 
เห็นคุณค่าของการพฒันาจิต 
เพื่อการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวธีิคิด
แบบคุณค่าแท ้– คุณค่าเทียม 
และวธีิคิดแบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือการพฒันา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

 แบบโยนิโสมนสิการ  
- วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้

– คุณค่าเทียม 
- วธีิคิดแบบคุณ - 

โทษและทางออก 
 
 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบแบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๗ 
สวดมนต ์ แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญาดว้ยอานา
ปานสติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนบัถือตามท่ี
ก าหนด 

 สวดมนตแ์ปล และแผ่
เมตตา 

 วธีิปฏิบติัและประโยชน์
ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาการฝึก
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลกัสติปัฎ
ฐานเนน้อานาปานสติ 

 น าวธีิการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบแบบไตรสิกขา 

(กระบวนการสร้างระเบียบ
วนิยั, จิตใจแน่วแน่, 
แกปั้ญหาถูกตอ้ง) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์)ร 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๘ 
วเิคราะห์และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางศาสนาท่ีตน
นบัถือ ในการด ารงชีวติแบบ
พอเพียงและดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 

 หลกัธรรม  (ตามสาระ
การเรียนรู้ขอ้ ๕) 

    
 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๙ 
วเิคราะห์เหตผุลความจ าเป็น
ท่ีทุกคนตอ้งศึกษาเรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนา
ต่าง  ๆ  มีการประพฤติ
ปฏิบติัตนและวถีิการ
ด าเนินชีวติแตกต่างกนั
ตามหลกัความเช่ือและค า

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 



๔๒ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
สอน ของศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 

เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๑๐ 
ปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนอ่ืน
ในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 การปฏิบติัอยา่งเหมาะสม
ต่อศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๑/๑๑ 
วเิคราะห์การกระท าของ
บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่ง
ดา้นศาสนสมัพนัธ์ และ
น าเสนอแนวทางการปฏิบติั
ของตนเอง 

 ตวัอยา่งบุคคลในทอ้งถ่ิน
หรือประเทศท่ีปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งดา้นศาสน
สมัพนัธ์หรือมีผลงาน
ดา้นศาสนสมัพนัธ์ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน  ส ๑.๒  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๑/๑ 

บ าเพญ็ประโยชน์ต่อศาสน

สถานของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 การบ าเพญ็ประโยชน์ 

และการบ ารุงรักษาวดั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๑/๒ 

อธิบายจริยวตัรของสาวก

เพ่ือเป็นแบบอยา่งในการ

 วถีิชีวติของพระภิกษุ 

 บทบาทของพระภิกษุใน

การเผยแผ่

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 



๔๓ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

ประพฤติปฏิบติัและปฏิบติั

ตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวก

ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 

 

 

พระพทุธศาสนา เช่น 

การแสดงธรรม ปาฐกถา

ธรรมการประพฤติตนให้

เป็นแบบอยา่ง 

 การเขา้พบพระภิกษ ุ

 การแสดงความเคารพ  

การประนมมือ การไหว ้

การกราบ  การเคารพ  

พระรัตนตรัย  การฟัง

เจริญพระพทุธมนต ์ การ

ฟังสวด  พระอภิธรรม  

การฟังพระธรรมเทศนา 

การคิดวเิคราะห์) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบปุจฉา วสิชันา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๑/๓ 

ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อ

บุคคลต่างๆ ตามหลกัศาสนา

ท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 

 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม

ต่อเพ่ือนตามหลกั

พระพทุธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๑/๔ 
จดัพิธีกรรมและปฏิบติัตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกตอ้ง 
 

 การจดัโตะ๊หมู่บูชา แบบ 
หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗     
หมู่ ๙ 

  การจุดธูปเทียน การจดั
เคร่ืองประกอบโตะ๊หมู่
บูชา 

  ค าอาราธนาต่างๆ   

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๑/๕ 
อธิบายประวติั ความส าคญั 
และปฏิบติัตนในวนัส าคญั

 ประวติัและความส าคญั
ของวนัธรรมสวนะ วนั
เขา้พรรษา วนัออก

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา – วสิชันา 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 



๔๔ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

ทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนด ไดถู้กตอ้ง 
 

พรรษา วนัเทโวโรหณะ 
 ระเบียบพิธี  พิธีเวยีน

เทียน การปฏิบติัตนใน
วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบู
ชา วนัอฏัฐมีบูชา วนั
อาสาฬหบูชา วนัธรรม
สวนะและเทศกาลส าคญั 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวฒันธรรมไทย ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๑/๑ 
ปฏิบติัตามกฎหมายในการ
คุม้ครองสิทธิของบุคคล 

 กฎหมายในการคุม้ครอง
สิทธิของบุคคล 
- กฎหมายการ

คุม้ครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค 
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ   

 ประโยชนข์องการปฏิบติั
ตนตามกฎหมายการ
คุม้ครองสิทธิของบุคคล 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๑/๒ 
ระบุความสามารถของ
ตนเองในการท าประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศชาติ 
 

 บทบาทและหนา้ท่ีของ
เยาวชนท่ีมีต่อสงัคมและ
ประเทศชาติ โดยเนน้จิต
สาธารณะ เช่น เคารพ
กติกาสงัคม ปฏิบติัตน
ตามกฎหมาย  มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบใน
กิจกรรมทางสงัคม 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาสาธารณประโยชน์ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๔๕ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๑/๓ 
อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัใน
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
หรืออาจน าไปสู่ความเขา้ใจ
ผดิต่อกนั 

 ความคลา้ยคลึงและความ
แตกต่างระหวา่งวฒันธรรม
ไทยกบัวฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

 วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัใน
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ี
ดี หรืออาจน าไปสู่ความ
เขา้ใจผิดต่อกนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๑/๔ 
แสดงออกถึงการเคารพใน
สิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 
 

 วธีิปฏิบติัตนในการ
เคารพในสิทธิของตนเอง
และผูอ่ื้น 

 ผลท่ีไดจ้ากการเคารพใน
สิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบแบบไตรสิกขา 

(กระบวนการสร้างระเบียบ
วนิยั, จิตใจแน่วแน่, 
แกปั้ญหาถูกตอ้ง) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม  
มาตรฐาน ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๑/๑ 

อธิบายหลกัการ 
เจตนารมณ์โครงสร้าง 
และสาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบั
ปัจจุบนัโดยสังเขป   

 หลกัการ เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และ
สาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบั
ปัจจุบนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๑/๒ 
วเิคราะห์บทบาทการถ่วงดุล
ของอ านาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  ฉบบั

 การแบ่งอ านาจ และการ
ถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยทั้ง 
๓ ฝ่าย คือนิติบญัญติั  
บริหาร ตุลาการ  ตามท่ี
ระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบธรรมสากจัฉา 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 



๔๖ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
ปัจจุบนั ราชอาณาจกัรไทยฉบบั

ปัจจุบนั 
(กระบวนการสนทนา) - มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๑/๓ 
ปฏิบติัตนตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบั
ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง    

 การปฏิบติัตนตาม
บทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบั
ปัจจุบนั เก่ียวกบัสิทธิ 
เสรีภาพและหนา้ท่ี 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากร  ท่ีมี
อยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมี
ดุลยภาพ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๑/๑ 
อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์ 

 ความหมายและ
ความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 ความหมายของค าวา่
ทรัพยากรมีจ ากดักบัความ
ตอ้งการมีไม่จ ากดั ความ
ขาดแคลนการเลือกและค่า
เสียโอกาส 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบแบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๑/๒ 
วเิคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสงัคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ 

 ความหมายและ
ความส าคญัของการ
บริโภคอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 หลกัการในการบริโภคท่ี
ดี 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค 

 ค่านิยมและพฤติกรรม
ของการบริโภคของคนใน
สงัคมปัจจุบนั รวมทั้ง
ผลดีและผลเสียของ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบแบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๔๗ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
พฤติกรรมดงักล่าว 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๑/๓ 
อธิบายความเป็นมาหลกัการ
และความส าคญัของปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงต่อ
สังคมไทย 
 

 

 ความหมายและความ

เป็นมาของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ความเป็นมาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และหลกัการทรง

งานของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัรวมทั้ง

โครงการตามพระราชด าริ 

 หลกัการของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 การประยกุตใ์ชป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในการ

ด ารงชีวติ 

 ความส าคญั คุณค่าและ

ประโยชนข์องปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ

สงัคมไทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอริยสจั 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

      คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๑/๑ 

วเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีและ

ความแตกต่างของสถาบนั

 ความหมาย ประเภท และ

ความส าคญัของสถาบนั

การเงินท่ีมีต่อระบบ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 



๔๘ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

การเงินแต่ละประเภทและ

ธนาคารกลาง 

 

 

 

เศรษฐกิจ 

 บทบาทหนา้ท่ีและ

ความส าคญัของธนาคาร

กลาง 

 การหารายได ้รายจ่าย 

การออม การลงทุน ซ่ึง

แสดงความสมัพนัธ์

ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค 

และสถาบนัการเงิน 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 
 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๑/๒ 

ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น

การพ่ึงพาอาศยักนั และการ

แข่งขนักนัทางเศรษฐกิจใน

ประเทศ 

 

 

 ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นให้

เห็นการพ่ึงพาอาศยักนั

และกนั การแข่งขนักนั

ทางเศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 

ประเทศ และเสนอแนว

ทางแกไ้ข 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๑/๓ 

ระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ก าหนด อุปสงคแ์ละอุปทาน 

 

 ความหมายและกฎอุป

สงค ์อุปทาน 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ก าหนดอุปสงคแ์ละ

อุปทาน 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอปุมา อุปไมย 

(กระบวนการเปรียบเทียบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๑/๔ 

อภิปรายผลของการมี

กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

 

 

 ความหมายและ

ความส าคญัของทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ

คุม้ครองทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาพอสงัเขป 

 ตวัอยา่งการละเมิดแห่ง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่

ละประเภท 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
 



๔๙ 

 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑  เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๑/๑ 
วเิคราะห์ความส าคญัของ
เวลาในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ 
 

 ตวัอยา่งการใชเ้วลา 
ช่วงเวลาและยคุสมยัท่ี
ปรากฏในเอกสาร
ประวติัศาสตร์ไทย 

 ความส าคญัของเวลา และ
ช่วงเวลาส าหรับ
การศึกษาประวติัศาสตร์ 

 ความสมัพนัธ์และ
ความส าคญัของอดีตท่ีมี
ต่อปัจจุบนัและอนาคต 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๑/๒ 
เทียบศกัราชตามระบบต่างๆ
ท่ีใชศึ้กษาประวติัศาสตร์ 
 

 ท่ีมาของศกัราชท่ีปรากฏ
ในเอกสารประวติัศาสตร์
ไทย ไดแ้ก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.
ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 

 วธีิการเทียบศกัราชต่างๆ 
และตวัอยา่งการเทียบ 

 ตวัอยา่งการใชศ้กัราช
ต่างๆ ท่ีปรากฏใน
เอกสารประวติัศาสตร์
ไทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๑/๓ 
น าวธีิการทางประวติัศาสตร์
มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ 
 

 ความหมายและความส าคญั
ของประวติัศาสตร์  และ
วธีิการทางประวติัศาสตร์
ท่ีมีความ สมัพนัธ์
เช่ือมโยงกนั 

 ตวัอยา่งหลกัฐานใน
การศึกษาประวติัศาสตร์
ไทยสมยัสุโขทยั ทั้ง
หลกัฐานชั้นตน้ และ
หลกัฐานชั้นรอง  ( 
เช่ือมโยงกบั มฐ.ส ๔.๓) 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๕๐ 
 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

เช่น ขอ้ความในศิลาจารึก   
สมยัสุโขทยั เป็นตน้ 

 น าวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเร่ืองราวของ
ประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่
ในทอ้งถ่ินตนเองในสมยั
ใดก็ได ้ (สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ สมยัก่อน
สุโขทยั   
สมยัสุโขทยั  สมยัอยธุยา 
สมยัธนบุรี   
สมยัรัตนโกสินทร์ ) และ
เหตุการณ์ส าคญัในสมยั
สุโขทยั 

- แบบปุจฉา วสิชันา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์  และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๑/๑ 
อธิบายพฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกจิและการเมืองของ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ท่ีตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้  ท่ีมี
ผลต่อพฒันาการทางดา้น
ต่างๆ 

 พฒันาการทางสงัคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๑/๒ 
ระบุความส าคญัของแหล่ง
อารยธรรมในภูมภิาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ท่ีตั้งและความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เช่นแหล่งมรดก
โลกในประเทศต่างๆของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณในดินแดนไทยท่ี
มีต่อพฒันาการของ
สงัคมไทยในปัจจุบนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบปุจฉา วสิชันา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๓  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๑/๑ 
อธิบายเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์สมยัก่อน
สุโขทยัในดินแดนไทย
โดยสงัเขป 

 สมยัก่อนประวติัศาสตร์
ในดินแดนไทย 
โดยสงัเขป 

 รัฐโบราณในดินแดนไทย 
เช่น ศรีวชิยัตามพรลิงค ์  
ทวารวดี เป็นตน้ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๑/๒ 
วเิคราะห์พฒันาการของ
อาณาจกัรสุโขทยั ในดา้น
ต่างๆ 

 รัฐไทยในดินแดนไทย 
เช่น ลา้นนา 
นครศรีธรรมราช 
สุพรรณภูมิ เป็นตน้ 

 การสถาปนาอาณาจกัร
สุโขทยั และปัจจยัท่ี 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบแบบอริยสจั ๔ 
(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๕๓ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๑/๓ 
วเิคราะห์อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทยสมยัสุโขทยัและ
สงัคมไทยในปัจจุบนั 

 เก่ียวขอ้ง (ปัจจยัภายใน
และ ปัจจยัภายนอก ) 

 พฒันาการของอาณาจกัร
สุโขทยั ในดา้นการเมือง
การปกครอง  เศรษฐกิจ 
สงัคม และความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ 

 วฒันธรรมสมยัสุโขทยั 
เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณี
ส าคญั ศิลปกรรมไทย 

 ภูมิปัญญาไทยในสมยั
สุโขทยั เช่น การ
ชลประทาน เคร่ืองสงัคม
โลก 

  ความเส่ือมของ
อาณาจกัรสุโขทยั   

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

 
สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑   เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั ใชแ้ผนท่ี
และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา วเิคราะห์ และสรุปขอ้มูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๑/๑ 
วเิคราะห์ลกัษณะทาง
กายภาพของทวปีเอเชีย ทวปี
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 
โดยใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้ขอ้มูล 

 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
(ลูกโลก แผนท่ี กราฟ 
แผนภูมิ ฯลฯ)  ท่ีแสดง
ลกัษณะทางกายภาพ  
และสงัคมของประเทศ
ไทยและทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย  และโอเชีย
เนีย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอปุมา อุปไมย 

(กระบวนการเปรียบเทียบ) 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๑/๑ 
อธิบายพิกดัภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด  และลองจิจูด) เสน้

 เสน้แบ่งเวลาของประเทศ
ไทยกบัทวปีต่างๆ 

 ความแตกต่างของเวลา 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอปุมา อุปไมย 

(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 



๕๔ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
แบ่งเวลา และ เปรียบเทียบ
วนั เวลาของโลก 

มาตรฐานกบัเวลาทอ้งถ่ิน - แบบปุจฉา วสิชันา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๑/๑ 
วเิคราะห์สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และผลกระทบในทวปี
เอเชีย     ทวปีออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

 ภยัธรรมชาติและการ
ระวงัภยัท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยและทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย 
 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

 
สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ถีิกา
รด าเนินชีวิต มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันา ท่ีย ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๑/๑ 
ส ารวจและระบุท าเลทีต่ั้ง
ของ กจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และสังคม ในทวปีเอเชีย 
ทวปีออสเตรเลยี และ โอเชีย
เนีย 

 

 การเปล่ียนแปลง
ประชากร เศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรมใน
ทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 

 การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้ม
ใหม่ทางสงัคม 

 แนวทางการใช้
ทรัพยากรของคนใน
ชุมชนใหใ้ชไ้ดน้านข้ึน
โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า
ของทรัพยากร 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๑/๒ 
วิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพ
และ ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผล
ต่อท าเลท่ีตั้ ง ของกิจกรรม
ทาง เศรษฐกิจและสังคม         
ในทวปีเอเชีย 

 ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ท่ี
มีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 



๕๕ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
ทวีปออสเตรเลีย       และโอ
เชียเนีย 
มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๑/๓ 
สืบคน้อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพกบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึน 
ในทวปีเอเชียทวปี
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 

 ท าเลท่ีตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสงัคมใน
ทวปีเอเชีย  ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย  เช่น 
ศูนยก์ลางการคมนาคม  

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๑/๔ 
วเิคราะห์แนวทางการจดัการ
ภยัพิบติัและการจดัการ
ทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอ้ม
ในทวปีเอเชียทวปีอสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย ท่ีย ัง่ยนื  
 

 ปัจจยัทางกายภาพและ
สงัคมท่ีมีผลต่อการเล่ือน
ไหลของความคิด
เทคโนโลย ีสินคา้ และ
ประชากรในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
แบบการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวชิาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑–๓) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ 

สาระที ่๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๑ 
อธิบายการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือสู่ประเทศเพ่ือน
บา้น 
 

 การเผยแผ่
พระพทุธศาสนาเขา้สู่
ประเทศเพื่อนบา้นและ
การนบัถือ
พระพทุธศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบา้นใน
ปัจจุบนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๒ 
วเิคราะห์ความส าคญัของ

 ความส าคญัของ
พระพทุธศาสนาท่ีช่วย

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์



๕๖ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
พระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

เสริมสร้างความเขา้ใจอนั
ดีกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
 

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๓ 
วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือในฐานะท่ีเป็น
รากฐานของวฒันธรรม    
เอกลกัษณ์ของชาติและ
มรดกของชาติ 

 ความส าคญัของ
พระพทุธศาสนาต่อ
สงัคมไทยในฐานะเป็น 
- รากฐานของ

วฒันธรรม 
- เอกลกัษณ์และ 

มรดกของชาติ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบอปุมา อุปไมย 

(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๔ 
อภิปรายความส าคญัของ
พระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือกบัการพฒันา
ชุมชนและการจดัระเบียบ
สงัคม 

 ความส าคญัของ
พระพทุธศาสนากบัการ
พฒันาชุมชนและการจดั
ระเบียบสงัคม 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๕ 
วเิคราะห์พทุธประวติัหรือ
ประวติัศาสดาของศาสนาท่ี
ตนนบัถือตามท่ีก าหนด 
 

 สรุปและวเิคราะห์พทุธ
ประวติั 
- การผจญมาร 
- การตรัสรู้ 
- การสัง่สอน 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๖ 
วเิคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการด าเนิน
ชีวติและขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและศา
สนิกชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนด 

- พระสารีบุตร 
- พระโมคคลัลานะ 
- นางขชุชุตตรา 
- พระเจา้พิมพิสาร 
- มิตตวนิทุกชาดก 
- ราโชวาทชาดก 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๕๗ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
- แบบอปุมา อุปไมย 

(กระบวนการเปรียบเทียบ) 
มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๗ 
อธิบายโครงสร้าง และ
สาระสงัเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือคมัภีร์
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ  

 โครงสร้าง และ
สาระสงัเขปของพระวนิยั
ปิฎก     พระสุตตนัตปิฎก
และพระอภิธรรมปิฎก 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์)ร 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๘ 
อธิบายธรรมคุณและขอ้
ธรรมส าคญัในกรอบแบบ
อริยสจั ๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไป
พฒันาแกปั้ญหาของชุมชน
และสงัคม 
 

 พระรัตนตรัย 
- ธรรมคุณ ๖ 

 แบบอริยสจั ๔ 
ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 

- ขนัธ์ ๕ 
- อายตนะ 
สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 

- หลกักรรม 
- สมบติั ๔ 
- วบิติั ๔ 
- อกศุลกรรมบถ ๑๐ 
- อบายมุข ๖ 
นิโรธ (ธรรมท่ีควร 
บรรล)ุ 

- สุข ๒  (สามิส, นิรา
มิส) 

มรรค (ธรรมท่ีควร 
เจริญ) 

- บุพพนิมิตของ
มชัฌิมาปฏิปทา 

- ดรุณธรรม ๖ 
- กลุจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
- กศุลกรรมบถ ๑๐ 
-  สติปัฏฐาน ๔ 
- มงคล ๓๘ 
- ประพฤติธรรม 
- เวน้จากความชัว่ 
- เวน้จากการด่ืม

น ้ าเมา 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบแบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๕๘ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

 พทุธศาสนสุภาษิต 
- กมฺมุนา วตฺตตี โลโก  

สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไป
ตามกรรม 

- กลฺยาณการี กลฺยาณ  
ปาปการี จ ปาปก   ท าดี
ไดดี้ ท าชัว่   ไดช้ัว่ 

- สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจ
โย  การสัง่สมบุญน า       
สุขมาให ้

- ปูชโก  ลภเต ปูช  
วนฺทโก ปฏิวนฺทน  ผู ้
บูชาเขายอ่มไดรั้บ
การบูชาตอบ ผูไ้หว้
เขายอ่มไดรั้บการ
ไหวต้อบ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๙ 
เห็นคุณค่าของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และด าเนิน
ชีวติ ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วธีิคิดแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม และวธีิคิด
แบบอรรถธรรมสมัพนัธ์ 
หรือการพฒันาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 

 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 
๒ วธีิ คือ วธีิคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม
และวธีิคิดแบบอรรถ
ธรรมสมัพนัธ์ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๑๐ 
สวดมนต ์ แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญาดว้ยอานา
ปานสติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 สวดมนตแ์ปลและแผ่
เมตตา 

 รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและ
ประโยชนข์องการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 

 ฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลกั
สติปัฎฐาน เนน้อานาปาน
สติ 

 น าวธีิการบริหารจิตและ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบแบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๕๙ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
เจริญปัญญาไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๒/๑๑ 
วเิคราะห์การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางศาสนาท่ีตน
นบัถือ เพื่อการด ารงตนอยา่ง
เหมาะสมในกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลกและการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

 การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรม(ตามสาระการ
เรียนรู้ ขอ้ ๘.) 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
 

 
สาระที ่๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๒/๑ 

ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลกัศาสนา
ท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 

 การเป็นลูกท่ีดี ตามหลกั
ทิศเบ้ืองหนา้ในทิศ ๖ 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๒/๒ 
มีมรรยาทของความเป็นศา
สนิกชนท่ีดี ตามท่ีก าหนด 
 

 การตอ้นรับ (ปฏิสนัถาร) 
 มรรยาทของผูเ้ป็นแขก 
 ฝึกปฏิบติัระเบียบพิธี 

ปฏิบติัต่อพระภิกษุการ
ยนื  การใหท่ี้นัง่ การเดิน
สวน การสนทนา การรับ
ส่ิงของ 

 การแต่งกายไปวดัการ
แต่งกายไปงานมงคลงาน
อวมงคล 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอิทธิบาท ๔ 

(กระบวนการสร้างความ
พอใจในส่ิงท่ีเรียนรู้, 
พากเพียรต่อส่ิงท่ีเรียนรู้
เสมอ, มุ่งมัน่และเอาใจใส่
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิดวเิคราะห์ 
ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช)้ 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๒/๓ 
วเิคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี 
และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

 การท าบุญตกับาตร 
 การถวายภตัตาหาร

ส่ิงของท่ีควรถวายและ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 



๖๐ 
 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
 
 

ส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับ
พระภิกษุ 

 การถวายสงัฆทาน เคร่ือง
สงัฆทาน 

 การถวายผา้อาบน ้ าฝน 
 การจดัเคร่ืองไทยธรรม  

เคร่ืองไทยทาน 
 การกรวดน ้ า 
 การทอดกฐิน การ

ทอดผา้ป่า 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๒/๔ 
อธิบายค าสอนท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัวนัส าคญัทางศาสนา และ
ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
 
 

 หลกัธรรมเบ้ืองตน้ท่ี
เก่ียวเน่ืองในวนัมาฆบูชา        
วนัวสิาขบูชา วนัอฏัฐมี
บูชา วนัอาสาฬหบูชา 

 วนัธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคญั 

 ระเบียบพิธีและการปฏิบติั
ตนในวนัธรรมสวนะ วนั
เขา้พรรษา วนัออกพรรษา  
วนัเทโวโรหณะ   

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๒/๕ 
อธิบายความแตกต่างของศา
สนพิธีพิธีกรรมตามแนว
ปฏิบติัของศาสนาอ่ืนๆ เพื่อ
น าไปสู่การยอมรับและความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนว
ปฏิบติัของศาสนาอ่ืนๆ 

 
 
 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวฒันธรรมไทย ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส.๒.๑ ม.๒/๑ 

อธิบายและปฏิบติัตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง ครอบครัว เช่น 
- กฎหมายเก่ียวกบั

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 



๖๑ 
 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
 
 
 

ความสามารถของ
ผูเ้ยาว ์

- กฎหมายบตัร
ประจ าตวัประชาชน 

- กฎหมายเพง่เก่ียวกบั
ครอบครัวและมรดก 
เช่น การหมั้น การ
สมรส การรับรอง
บุตร การรับบุตรบุญ
ธรรมและมรดก 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส.๒.๑ ม.๒/๒ 

เห็นคุณค่าในการปฏิบติัตน
ตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หนา้ท่ีในฐานะ
พลเมืองดีตามวถีิ
ประชาธิปไตย  

 สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หนา้ท่ีในฐานะ
พลเมืองดีตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

 แนวทางส่งเสริมให้
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี
ตามวถีิประชาธิปไตย 

 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัชุมชน
และประเทศ 
- กฎหมายเก่ียวกบั

การอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- กฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ 
ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

- กฎหมายแรงงาน 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส.๒.๑ ม.๒/๓ 

วเิคราะห์บทบาทความส าคญั 
และความสมัพนัธ์ของ
สถาบนัทางสงัคม  

 บทบาท  ความส าคญัและ
ความสมัพนัธ์ของ
สถาบนัทางสงัคม เช่น 
สถาบนัครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัศาสนา สถาบนั

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๖๒ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
เศรษฐกิจ สถาบนัทาง
การเมืองการปกครอง 

 

มาตรฐาน ส.๒.๑ ม.๒/๔ 

อธิบายความคลา้ยคลึงและ
ความแตกต่างของวฒันธรรม
ไทยและวฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพ่ือน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดี 
ระหวา่งกนั 

 ความคลา้ยคลึงและความ
แตกต่างของวฒันธรรม
ไทยและวฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
วฒันธรรมเป็นปัจจยั
ส าคญัในการสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

 
สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม  
มาตรฐาน  ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๒/๑ 
อธิบายกระบวนการในการ
ตรากฎหมาย 
 

 กระบวนการในการตรา
กฎหมาย  
- ผูมี้สิทธิเสนอร่าง

กฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรา

กฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนใน
กระบวนการตรา
กฎหมาย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๒/๒ 
วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารทาง
การเมืองการปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อสงัคมไทยสมยั
ปัจจุบนั 

 เหตุการณ์และการ
เปล่ียนแปลงส าคญัของ
ระบอบการปกครองของ
ไทย 

 หลกัการเลือกขอ้มูล
ข่าวสาร 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบธรรมสากจัฉา 
(กระบวนการสนทนา) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 

 
 
 



๖๓ 

 

สาระที ่๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากร  ท่ีมีอยู่
จ  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลย
ภาพ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๒/๑ 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนและการออม 
 

 ความหมายและ

ความส าคญัของการ

ลงทุนและการออมต่อ

ระบบเศรษฐกิจ 

 การบริหารจดัการเงินออม

และการลงทุนภาค

ครัวเรือน 

 ปัจจยัของการลงทุนและ

การออมคือ อตัราดอกเบ้ีย 

รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ค่า

ของเงิน เทคโนโลย ี การ

คาดเดาเก่ียวกบัอนาคต 

 ปัญหาของการลงทุนและ

การออมในสงัคมไทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๖๔ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๒/๒ 
อธิบายปัจจยัการผลติสินค้า
และบริการ และปัจจยัทีม่ี
อทิธิพลต่อการผลติสินค้า
และบริการ 
 

 
 

 ความหมาย ความส าคญั 
และหลกัการผลิตสินคา้
และบริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 ส ารวจการผลิตสินคา้ใน
ทอ้งถ่ินวา่มีการผลิต
อะไรบา้ง  ใชว้ธีิการผลิต
อยา่งไรมีปัญหาดา้น
ใดบา้ง 

 มีการน าเทคโนโลยอีะไร
มาใชท่ี้มีผลต่อการผลิต
สินคา้และบริการ 

 น าหลกัการผลิตมา
วเิคราะห์การผลิตสินคา้ 
และบริการในทอ้งถ่ินทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๒/๓ 
เสนอแนวทางการพฒันาการ
ผลิตในทอ้งถ่ินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลกัการและเป้าหมาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ส ารวจและวเิคราะห์
ปัญหาการผลิตสินคา้และ
บริการในทอ้งถ่ิน 

 ประยกุตใ์ชป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ผลิตสินคา้และบริการใน
ทอ้งถ่ิน 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๒/๔ 
อภิปรายแนวทางการ
คุม้ครองสิทธิของตนเองใน
ฐานะผูบ้ริโภค 
 

 การรักษาและคุม้ครอง
สิทธิประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภค 

 กฎหมายคุม้ครองสิทธิ
ผูบ้ริโภคและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 การด าเนินกิจกรรมพิทกัษ์
สิทธิและผลประโยชน์
ตามกฎหมายในฐานะ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๖๕ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

ผูบ้ริโภค 
 แนวทางการปกป้องสิทธิ

ของผูบ้ริโภค 
 
สาระที ่๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๒/๑ 

อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบ

ต่างๆ  

 ระบบเศรษฐกิจแบบ

ต่างๆ   

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๒/๒ 

ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น

การพ่ึงพาอาศยักนัและการ

แข่งขนักนัทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเอเชีย 

 หลกัการและผลกระทบ

การพ่ึงพาอาศยักนั และ

การแข่งขนักนัทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๒/๓ 
วเิคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
ระหวา่งประเทศ 

 

 การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกท่ีส่งผล
ต่อความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ เช่น  น ้ ามนั  ป่า
ไม ้ ทองค า  ถ่านหิน  แร่ 
เป็นตน้ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๒/๔ 
วเิคราะห์การแขง่ขนัทาง
การคา้ในประเทศและ
ต่างประเทศส่งผลต่อ
คุณภาพสินคา้ปริมาณการ
ผลิต และราคาสินคา้ 

 การแข่งขนัทางการคา้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๖๖ 

 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑  เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๒/๑ 

ประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์
ในลกัษณะต่างๆ 

 วธีิการประเมินความ
น่าเช่ือถือของหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ใน
ลกัษณะ ต่างๆ   อยา่งง่าย 
ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลงั
ของผูท้  าหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง  
สาเหตุช่วงระยะเวลา 
รูปลกัษณ์ของหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ เป็น
ตน้ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๒/๒ 
วเิคราะห์ความแตกต่าง
ระหวา่งความจริงกบั
ขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ 

 ตวัอยา่งการประเมิน
ความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ไทยท่ีอยู่
ในทอ้งถ่ินของตนเอง 
หรือหลกัฐาน 
สมยัอยธุยา (เช่ือมโยงกบั 
มฐ. ส ๔.๓ ) 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอริยสจั ๔ 
(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๒/๓ 
เห็นความส าคญัของการ
ตีความหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 

 ตวัอยา่งการวเิคราะห์
ขอ้มูลจากเอกสาร  ต่างๆ 
ในสมยัอยธุยาและธนบุรี     
(เช่ือมโยงกบั มฐ.ส ๔.๓) 
เช่น ขอ้ความบางตอน ใน
พระราชพงศาวดาร
อยธุยา / จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ 

 ตวัอยา่งการตีความขอ้มูล
จากหลกัฐานท่ีแสดง
เหตุการณ์ส าคญัในสมยั 
อยธุยาและธนบุรี 

- กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอริยสจั ๔ 
(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 
 



๖๗ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

 การแยกแยะระหวา่ง
ขอ้มูลกบัความคิดเห็น 
รวมทั้งความจริงกบั
ขอ้เทจ็จริงจากหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ 

 ความส าคญัของการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการ
ตีความทางประวติัศาสตร์ 

  
สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์  และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๒/๑ 
อธิบายพฒันาการทางสงัคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย 

 ท่ีตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวปีเอเชีย 
(ยกเวน้เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต)้ ท่ีมีผลต่อ
พฒันาการโดยสงัเขป 

 พฒันาการทางสงัคม 
เศรษฐกิจและการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวน้
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้  

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๒/๒ 
ระบุความส าคญัของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย 

 ท่ีตั้งและความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรมโบราณ
ในภูมิภาคเอเชีย เช่น 
แหล่งมรดกโลกใน
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชีย 

 อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณท่ีมีต่อภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

 



๖๘ 

 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๓  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๒/๑ 
วเิคราะห์พฒันาการของ
อาณาจกัรอยธุยา และธนบุรี
ในดา้นต่างๆ 

 การสถาปนาอาณาจกัร
อยธุยา 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจกัรอยธุยา 

 พฒันาการของอาณาจกัร
อยธุยาในดา้นการเมือง
การปกครอง สงัคม 
เศรษฐกิจ และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

 การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ัง
ท่ี ๑ และการกูเ้อกราช 

 ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ไทยสมยัอยธุยา เช่น การ
ควบคุมก าลงัคน และ
ศิลปวฒันธรรม 

 การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ัง
ท่ี ๒ การกูเ้อกราชและ
การสถาปนาอาณาจกัร
ธนบุรี 

 ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ไทยสมยัธนบุรี 

 วรีกรรมของบรรพบุรุษ
ไทย ผลงานของบุคคล
ส าคญัของไทยและ
ต่างชาติท่ีมีส่วน
สร้างสรรคช์าติไทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๒/๒ 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัร

  กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 



๖๙ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
อยธุยา ฟัง, การเขียน, การถาม, 

การคิดวเิคราะห์) 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๒/๓ 
ระบุภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยัอยธุยา
และธนบุรีและอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดงักล่าวต่อการ
พฒันาชาติไทยในยคุต่อมา 

  กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑   เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนั ใน
ระบบของธรรมชาติใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุปและใชข้อ้มูลภูมิ
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๒/๑ 
วเิคราะห์ลกัษณะทาง
กายภาพ ของทวปียโุรป และ
ทวปีแอฟริกา โดยใช ้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์
สืบคน้ขอ้มูล 

 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ี
แสดงลกัษณะทาง
กายภาพและสงัคมของ
ทวปียโุรป และแอฟริกา 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๒/๒ 
อธิบายมาตราส่วน ทิศ และ 
สญัลกัษณ์ 

 ลกัษณะทางกายภาพ
และสงัคมของทวปี
ยโุรปและแอฟริกา 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 

๓. วเิคราะห์สาเหตุการเกิด
ภยัพิบติั และผลกระทบใน
ทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 

 สาเหตุการเกิดภยัพิบติั
และ ผลกระทบในทวปี
ยโุรป และทวปี แอฟริกา 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
 แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
 แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

 มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีความรับผิดชอบ 



๗๐ 
 

สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ถีิกา
รด าเนินชีวิต มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันา ท่ีย ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๒/๑ 

ส ารวจและระบุท าเล
ท่ีตั้งของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใน
ทวปียโุรป และทวปี
แอฟริกา 

 การเปล่ียนแปลง
ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และ
วฒันธรรมของทวปี
ยโุรป และแอฟริกา 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๒/๒ 

วเิคราะห์ปัจจยัทาง
กายภาพ และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อท าเล 
ท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ สังคมใน
ทวปียโุรป และทวปีแอฟ
ริกและแอฟริกา 

 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป 
และแอฟริกา 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๒/๓ 

สืบคน้อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม           
ทางกายภาพกบัมนุษยท่ี์
เกิดข้ึน  ในทวปียโุรป 
และทวปีแอฟริกา 

 ปัญหาเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนใน
ทวปียโุรป และแอฟริกา   

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๒/๔ 
วเิคราะห์แนวทางการจดัการ
ภยัพิบติัและการจดัการ
ทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา
ท่ีย ัง่ยนื 

 ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป 
และแอฟริกาต่อประเทศ
ไทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
 



๗๑ 
 

แบบการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวชิาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑–๓) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ 

สาระที ่๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๑ 
อธิบายการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือสู่ประเทศต่างๆ 
ทัว่โลก 

 การเผยแผ่
พระพทุธศาสนาเขา้สู่
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
และการนบัถือ
พระพทุธศาสนาของ
ประเทศเหล่านั้นใน
ปัจจุบนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๒ 
วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรคอ์ารยธรรมและ
ความสงบสุขแก่โลก 

 ความส าคญัของ
พระพทุธศาสนาในฐานะ
ท่ีช่วยสร้างสรรคอ์ารย
ธรรมและความสงบสุข
ใหแ้ก่โลก 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอริสจั ๔ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๓ 
อภิปรายความส าคญัของ
พระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือ กบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 สมัมนาพระพทุธศาสนา
กบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื (ท่ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัธรรมในสาระ
การเรียนรู้ ขอ้ ๖ ) 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๔ 
วเิคราะห์พทุธประวติัจาก
พระพทุธรูปปางต่างๆ หรือ
ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนด 

 ศึกษาพทุธประวติัจาก
พระพทุธรูปปาง ต่างๆ  
เช่น  
- ปางมารวชิยั 
- ปางปฐมเทศนา 
- ปางลีลา 
- ปางประจ าวนัเกิด 

 สรุปและวเิคราะห์พทุธ
ประวติั 
- ปฐมเทศนา 
- โอวาทปาฏิโมกข ์

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๗๒ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๕ 
วเิคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการด าเนิน
ชีวติและขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและศา
สนิกชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนด 

- พระอญัญาโกณ
ฑญัญะ 

- พระมหาปชาบดีเถรี 
- พระเขมาเถรี 
- พระเจา้ปเสนทิ

โกศล 
- นนัทิวสิาลชาดก 
- สุวณัณหงัสชาดก 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๖ 
อธิบายสงัฆคุณและขอ้ธรรม
ส าคญัในกรอบอริยสจั๔  
หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ี
ตนนบัถือตามท่ีก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
- สงัฆคุณ ๙ 

 แบบอริยสจั ๔  
ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 

- ขนัธ์ ๕ 
- ไตรลกัษณ์ 
สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 

- หลกักรรม 
- วฏัฏะ ๓ 
- ปปัญจธรรม ๓ 

(ตณัหา มานะ  ทิฎฐิ) 
นิโรธ (ธรรมท่ีควร 
บรรล)ุ 

- อตัถะ ๓ 
มรรค (ธรรมท่ีควร 
เจริญ) 

- มรรคมีองค ์๘ 
- ปัญญา ๓ 
- สปัปุริสธรรม ๗ 
- บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
- อุบาสกธรรม ๗ 
- มงคล ๓๘ 
- มีศิลปวทิยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตาม

กาล 
 พทุธศาสนสุภาษิต 

- อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย  
ชนะตนนัน่แลดีกวา่ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๗๓ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
- ธมฺมจารี  สุข  เสติ   ผู ้

ประพฤติธรรมยอ่ม
อยูเ่ป็นสุข 

- ปมาโท มจฺจุโน ปท   
ความประมาทเป็น
ทางแห่งความตาย 

- สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ   
ผูฟั้งดว้ยดียอ่มได้
ปัญญา 

 เร่ืองน่ารู้จาก
พระไตรปิฎก : พทุธ
ปณิธาน ๔ ในมหา
ปรินิพพานสูตร 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๗ 
เห็นคุณค่า และวเิคราะห์การ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมใน
การพฒันาตนเพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการ
ท างาน           และการมี
ครอบครัว 

 การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรม  (ตามสาระ
การเรียนรู้ ขอ้ ๖) 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๘ 
เห็นคุณค่าของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และด าเนิน
ชีวติ ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือวธีิคิดแบบ
อริยสจัและวธีิคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจยัหรือการพฒันา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 
๒ วธีิ คือ วธีิคิดแบบ
อริยสจั และวธีิคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจยั 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๙ 
สวดมนต ์ แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญาดว้ยอานา
ปานสติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 

 สวดมนตแ์ปล และแผ่
เมตตา 

 รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและ
ประโยชนข์องการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 ฝึกการบริหารจิตและ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๗๔ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
เจริญปัญญาตามหลกั
สติปัฎฐานเนน้อานาปาน
สติ 

 น าวธีิการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั    

 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๓/๑๐ 
วเิคราะห์ความแตกต่างและ
ยอมรับวถีิการด าเนินชีวติ
ของศาสนิกชนในศาสนา
อ่ืนๆ 

 วถีิการด าเนินชีวติของศา
สนิกชนศาสนาอ่ืนๆ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

 
สาระที ่๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๓/๑ 
วเิคราะห์หนา้ท่ีและบทบาท
ของสาวกและปฏิบติัตนต่อ
สาวกตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้ง 
 

 หนา้ท่ีของพระภิกษุใน
การปฏิบติัตามหลกัพระ
ธรรมวนิยั และจริยวตัร
อยา่งเหมาะสม 

 การปฏิบติัตนต่อ
พระภิกษุในงานศาสนพิธี
ท่ีบา้น  การสนทนา การ
แต่งกาย มรรยาทการพดู
กบัพระภิกษุตามฐานะ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๓/๒ 
ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลกัศาสนา 
ตามท่ีก าหนด  

 การเป็นศิษยท่ี์ดี ตามหลกั
ทิศเบ้ืองขวาในทิศ ๖ ของ
พระพทุธศาสนา 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 
 
 



๗๕ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๓/๓ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีของศาสนิกชน
ท่ีดี 
 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีชาว
พทุธตามพทุธปณิธาน ๔ 
ในมหาปรินิพพานสูตร 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๓/๔ 
ปฏิบติัตนในศาสนพิธี
พิธีกรรมไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 

 พิธีท าบุญ งานมงคล งาน
อวมงคล 

 การนิมนตพ์ระภิกษุ การ
เตรียมท่ีตั้งพระพทุธรูป
และเคร่ืองบูชา การวง
ดา้ยสายสิญจน์ การปูลาด
อาสนะ  การเตรียมเคร่ือง
รับรอง การจุดธูปเทียน 

 ขอ้ปฏิบติัในวนัเล้ียงพระ 
การถวายขา้วพระพทุธ   
การถวายไทยธรรม การ
กรวดน ้ า 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอปุมา อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๓/๕ 
อธิบายประวติัวนัส าคญัทาง 
ศาสนาตามท่ีก าหนดและ
ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

 ประวติัวนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนาใน
ประเทศไทย   

- วนัวสิาขบูชา  (วนั
ส าคญัสากล) 

- วนัธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคญั 

 หลกัปฏิบติัตน :  การฟัง
พระธรรมเทศนา  การ
แต่งกายในการ
ประกอบศาสนพิธีท่ีวดั 
การงดเวน้อบายมขุ    

 การประพฤติปฏิบติัใน
วนัธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคญั 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๓/๖ 
แสดงตนเป็นพทุธมามกะ 

 การแสดงตนเป็นพทุธ
มามกะ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์



๗๖ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ขอศาสนาท่ีตนนบัถือ 

- ขั้นเตรียมการ 
- ขั้นพิธีการ 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๓/๗ 
น าเสนอแนวทางในการธ ารง
รักษาศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 การศึกษาเรียนรู้เร่ือง
องคป์ระกอบของ
พระพทุธศาสนาน าไป
ปฏิบติัและเผยแผต่าม
โอกาส 

 การศึกษาการรวมตวัของ
องคก์รชาวพทุธ 

 การปลูกจิตส านึกในดา้น
การบ ารุงรักษาวดัและ
พุทธสถานใหเ้กิด

ประโยชน์ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

 
สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวฒันธรรมไทย ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๓/๑ 
อธิบายความแตกต่างของ
การกระท าความผิดระหวา่ง
คดีอาญาและคดีแพง่ 

 ลกัษณะการกระท า
ความผิดทางอาญา และ
โทษ 

 ลกัษณะการกระท า
ความผิดทางแพง่  และ
โทษ 

 ตวัอยา่งการกระท า
ความผิดทางอาญา เช่น 
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

 ตวัอยา่งการท าความผิด
ทางแพง่ เช่น  การท าผิด
สญัญา  การท าละเมิด  

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๓/๒ 
มีส่วนร่วมในการปกป้อง

 ความหมายและ
ความส าคญัของสิทธิ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์



๗๗ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
คุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

มนุษยชน 
 การมีส่วนร่วมคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนตาม              
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยตาม
วาระและโอกาสท่ี
เหมาะสม  

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๓/๓ 
อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและ
เลือกรับวฒันธรรมสากลท่ี
เหมาะสม 

 ความส าคญัของ
วฒันธรรมไทยภูมิปัญญา
ไทยและวฒันธรรมสากล 

 การอนุรักษว์ฒันธรรม
ไทยและภูมิปัญญาไทยท่ี
เหมาะสม 

 การเลือกรับวฒันธรรม
สากลท่ีเหมาะสม 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๓/๔ 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาความขดัแยง้ใน
ประเทศ และเสนอแนวคิด
ในการลดความขดัแยง้ 

 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ เช่น การเมือง การ    
ปกครองเศรษฐกิจ  สงัคม  
ความเช่ือ 

 สาเหตุปัญหาทางสงัคม 
เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
การทุจริต ปัญหา
อาชญากรรม ฯลฯ 

 แนวทางความร่วมมือใน
การลดความขดัแยง้และ
การสร้างความ
สมานฉนัท ์

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๓/๕ 
เสนอแนวคิดในการ
ด ารงชีวติอยา่งมีความสุขใน
ประเทศและสงัคมโลก 

 ปัจจยัท่ีส่งเสริมการ
ด ารงชีวติใหมี้ความสุข 
เช่น การอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ขนัติธรรม   หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่าในตนเอง  รุ้จกัมอง
โลกในแง่ดีสร้างทกัษะ
ทางอารมณ์  รู้จกับริโภค

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๗๘ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
ดว้ยปัญญา  เลือกรับ-
ปฏิเสธข่าวและวตัถุต่างๆ  
ปรับปรุงตนเองและส่ิง
ต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ  

 
สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม  
มาตรฐาน  ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๓/๑ 
อธิบายระบอบการปกครอง
แบบต่างๆท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั 
 

 ระบอบการปกครอง  
แบบต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุ
ปัจจุบนั เช่น การ
ปกครองแบบเผดจ็การ 
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

 เกณฑก์ารตดัสินใจ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๓/๒ 
วเิคราะห์เปรียบเทียบระบอบ
การปกครองของไทยกบั
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

 ความแตกต่าง ความ
คลา้ยคลึงของการ
ปกครองของไทย กบั
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๓/๓ 
วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัในมาตราต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การ
มีส่วนร่วม และการตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐ 

 บทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญในมาตรา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม 
และการตรวจสอบการ
ใชอ้ านาจรัฐ 

 อ านาจหนา้ท่ีของรัฐบาล 
 บทบาทส าคญัของ

รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผน่ดิน 

 ความจ าเป็นในการมี

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๗๙ 
 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
รัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๓/๔ 
วเิคราะห์ประเด็นปัญหาท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา 
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนวทางแกไ้ข 

 ประเด็น ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากร  ท่ีมีอยู่
จ  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลย
ภาพ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๓/๑ 
อธิบายกลไกราคาในระบบ 
เศรษฐกจิ 

 ความหมายและประเภท
ของตลาด 

 ความหมายและตวัอยา่งของอุป
สงคแ์ละอปุทาน 

 ความหมายและ
ความส าคญัของกลไก
ราคาและการก าหนดราคา
ในระบบเศรษฐกิจ 

 หลกัการปรับและ
เปล่ียนแปลงราคาสินคา้
และบริการ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๓/๒ 
มีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ส ารวจสภาพปัจจุบนั
ปัญหาทอ้งถ่ินทั้งทางดา้น
สงัคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 วเิคราะห์ปัญหาของ
ทอ้งถ่ินโดยใชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการแกไ้ขและ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๘๐ 
 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

พฒันาทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๓/๓ 
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัระบบสหกรณ์ 

 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
กบัการพฒันาในระดบัต่างๆ   

 หลกัการส าคญัของระบบ
สหกรณ์ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แนวคิดเศรษฐกิพอเพียง
กบัหลกัการและระบบ
ของสหกรณ์เพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

 
สาระที ่๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๓/๑ 
อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

 บทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาล
ในการพฒันาประเทศใน
ดา้นต่างๆ 

 บทบาทและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น
การผลิตสินคา้และ
บริการสาธารณะท่ีเอกชน
ไม่ด าเนินการ เช่นไฟฟ้า 
ถนน โรงเรียน 
- บทบาทการเก็บภาษี

เพื่อพฒันาประเทศ  
ของรัฐในระดบั
ต่างๆ 

- บทบาทการ
แทรกแซงราคาและ
การควบคุมราคาเพื่อ

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๘๑ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
การแจกจ่ายและการ
จดัสรรในทาง
เศรษฐกิจ 

 บทบาทอ่ืนของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจใน
สงัคมไทย 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๓/๒ 
แสดงความคิดเห็นต่อ
นโยบาย และกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และ
ประเทศชาติ 

 นโยบาย และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๓/๓ 
อภิปรายบทบาทความส าคญั
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ   

 บทบาทความส าคญัของ
การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

 ลกัษณะของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

 กลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่าง  ๆ  

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๓/๔ 
อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาวะ  เงินเฟ้อ  เงินฝืด  
 

 ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและ
แนวทางแกไ้ขภาวะเงิน
เฟ้อ เงินฝืด 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๓/๕ 
วเิคราะห์ผลเสียจากการ
วา่งงานและแนวทาง
แกปั้ญหา 
 

 สภาพและสาเหตุปัญหา
การวา่งงาน 

 ผลกระทบจากปัญหาการ
วา่งงาน 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา
การวา่งงาน 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- แบบพหูสูต (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๘๒ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๓/๖ 
วเิคราะห์สาเหตุและวธีิการ
กีดกนัทางการคา้ในการคา้
ระหวา่งประเทศ 

 การคา้และการลงทุน
ระหวา่งประเทศ 

 สาเหตุและวธีิการกีดกนั
ทางการคา้ในการคา้
ระหวา่งประเทศ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑  เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๓/๑ 

วเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ได้
อยา่งมีเหตผุลตามวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 

 ขั้นตอนของวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ส าหรับ
การศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน
ในทอ้งถ่ินตนเอง 

 วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญั
ในสมยัรัตนโกสินทร์ 
โดยใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 

 น าวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาใชใ้น
การศึกษาเร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
ครอบครัว และทอ้งถ่ิน
ของตน 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบอปุมา อุปไมย 

(กระบวนการเปรียบเทียบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๓/๒ 
ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์
ในการศึกษาเร่ืองราวต่างๆ ท่ี
ตนสนใจ 

  กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 



๘๓ 

 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์  และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๓/๑ 
อธิบายพฒันาการทางสงัคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสงัเขป 

 ท่ีตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเวน้
เอเชีย) ท่ีมีผลต่อ
พฒันาการโดยสงัเขป 

 พฒันาการทางสงัคม 
เศรษฐกิจและการเมือง
ของภูมิภาคต่างๆของโลก 
(ยกเวน้เอเชีย) โดยสงัเขป 

 อิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกท่ีมีผลต่อ
พฒันาการและการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม
โลก 

 ความร่วมมือและความ
ขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี ๒๐ เช่น สงครามโลก
คร้ังท่ี ๑  คร้ังท่ี ๒  
สงครามเยน็  องคก์าร
ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๓/๒ 

วเิคราะห์ผลของการ

เปลีย่นแปลงทีน่ าไปสู่ความ

ร่วมมือ และความขัดแย้งใน

คริสต์ศตวรรษที๒่๐ 

ตลอดจนความพยายามใน

การขจดัปัญหาความขัดแย้ง 

  กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 
 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

 
 
 



๘๔ 

 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๓  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๓/๑ 
วเิคราะห์พฒันาการของไทย        
สมยัรัตนโกสินทร์ในดา้น
ต่างๆ 

 การสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราช
ธานีของไทย 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
มัน่คงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมยัรัตนโกสินทร์ 

 บทบาทของ
พระมหากษตัริยไ์ทยใน
ราชวงศจ์กัรีในการ
สร้างสรรคค์วามเจริญ
และความมัน่คงของชาติ 

 พฒันาการของไทยใน
สมยัรัตนโกสินทร์
ทางดา้นการเมือง การ
ปกครอง สงัคม เศรษฐกิจ 
และความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศตามช่วง
สมยัต่างๆ 

 เหตุการณ์ส าคญัสมยั
รัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อ
การพฒันาชาติไทย เช่น 
การท าสนธิสญัญาเบาวริ์ง
ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ การ
ปฏิรูปประเทศในสมยั
รัชกาลท่ี ๕ การเขา้ร่วม
สงครามโลกคร้ังท่ี ๑ และ
คร้ังท่ี ๒ โดยวเิคราะห์
สาเหตุปัจจยั และผลของ
เหตุการณ์ต่างๆ 

 ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ไทยในสมยั

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 



๘๕ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
รัตนโกสินทร์ 

 บทบาทของไทยตั้งแต่
เปล่ียนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบนัในสงัคม
โลก 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๓/๒ 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 

  กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๓/๓ 
วเิคราะห์ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ และอิทธิพล
ต่อการพฒันาชาติไทย 

  กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๓/๔ 
วเิคราะห์บทบาทของไทยใน
สมยัประชาธิปไตย 

  กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบโยนิโสมนสิการ 

(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑   เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั ใชแ้ผนท่ีและ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใชภู้มิ
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๓/๑ 
วเิคราะห์ลกัษณะทาง
กายภาพ ของทวปีอเมริกา
เหนือ  และทวปี อเมริกาใต ้  
โดยเลือกใชแ้ผนท่ีเฉพาะ 

 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ี
แสดงลกัษณะทาง
กายภาพและสงัคมของ
ทวปี อเมริกาเหนือ และ
อเมริกาใต ้

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 



๘๖ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
เร่ืองและเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ สืบคน้ขอ้มูล 

 - แบบอริยสจั ๔ 
(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

- มีวนิยั 
 

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๓/๒ 
วเิคราะห์สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และผลกระทบในทวปี
อเมริกาเหนือ และทวปี
อเมริกาใต ้

 ลกัษณะทางกายภาพและ
สงัคมของทวปีอเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต ้

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา – วสิชันา 
- แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟัง, การ
เขียน, การถาม, การคิด
วเิคราะห์) 

- แบบอริยสจั ๔ 
(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ถีิกา
รด าเนินชีวิต มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันา ท่ีย ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๓/๑ 

ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ทวปี อเมริกาเหนือ และ
ทวปีอเมริกาใต ้

 การเปล่ียนแปลง
ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม
ของทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

- แบบอริยสจั ๔ 
(กระบวนการก าหนด
ปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, 
ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๓/๒ 
วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพ
และ ปัจจยัทางสงัคมท่ีมีผล
ต่อท าเลท่ีตั้ง ของกิจกรรม

 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปี  
อเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต ้

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 



๘๗ 

 

ตวัช้ีวดั  
(รายวชิาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ใน
ทวปีอเมริกาเหนือ และทวปี 
อเมริกาใต ้

- แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธา
และวธีิคิดใหก้บัผูเ้รียน) 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๓/๓ 
สืบคน้ อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึน               
ในทวปีอเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใต ้

 ปัญหาเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนใน
ทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๓/๔ 
วเิคราะห์แนวทางการจดัการ 
ภยัพิบติัและการจดัการ
ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม
ในทวปีอเมริกาเหนือ  และ
ทวปีอเมริกาใต ้ ท่ีย ัง่ยนื 

 ผลกระทบต่อเน่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปี
อเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต ้ ท่ีส่งผลต่อประเทศ
ไทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
- แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๓/๕
ระบุความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ ท่ีมีผลต่อการจดัการ
ทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอ้ม 

 เป้าหมายการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืของโลก 

 กระบวนการสอนพทุธวธีิ 
-  แบบปุจฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม-ตอบ) 
- แบบพหูสูต (กระบวนการ

ฟัง, การเขียน, การถาม, 
การคิดวเิคราะห์) 

 คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวนิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

ตารางวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ๑๓ หน่วยการเรียนรู้  ๔๔ ตัวช้ีวดั ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ส ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   พุทธประวติักบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
๒ ส ๑.๑  ม.๑/๔  คติธรรมจากชาดกและพระไตรปิฎก 
๓ ส ๑.๑  ม.๑/๕ ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙   จริยธรรมกบัการพฒันาจิต 
 ม.๑/๑๐ ม.๑/๑๑  
๔ ส ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   ปฏิบติัธรรม ปฏิบติัตนตามหลกัคติธรรมและ 
  วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
๕ ส ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๔ กฎหมายส าคญัท่ีประชาชนควรรู้ 
๖ ส ๒.๑  ม.๑/๓ เรียนรู้วฒันธรรมอยา่งสร้างสรรค ์
๗ ส ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
๘ ส ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓    เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
๙ ส ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ ระบบเศรษฐกิจ 
๑๐ ส ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ ช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ 

 ส ๔.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  
๑๑ ส ๔.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ ตามรอยประวติัศาสตร์สุโขทยั 
๑๒ ส ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  เคร่ืองมือน่ารู้ 
๑๓ ส ๕.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   ความพร้อมในการด าเนินชีวิต 
รวม ๑๓ หน่วยการเรียนรู้ ๔๔ ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

ตารางวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ๑๓ หน่วยการเรียนรู้  ๔๔ ตัวช้ีวดั ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

 
ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ส ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕   พระพุทธศาสนากบัคติความเช่ือ 
๒ ส ๑.๑  ม.๒/๖  ม.๒/๗ คติธรรมจากชาดกและพระไตรปิฎก 
๓ ส ๑.๑  ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐  ม.๒/๑๑ หลกัธรรมปฏิบติักบัการพฒันาจิต 
๔ ส ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ ศาสนพิธี ศาสนกรรม และวนัส าคญัทางศาสนา 
๕ ส ๒.๑  ม.๒/๑ รอบรู้กฎหมาย 
 ส ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  
๖ ส ๒.๑  ม.๒/๒   พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
๗ ส ๒.๑  ม.๒/๓  ม.๒/๔ สังคม และวฒันธรรม 
๘ ส ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔             สมดุลเศรษฐกิจ 
๙ ส ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
๑๐ ส ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  
๑๑ ส ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ พฒันาการทางของภูมิภาคเอเชีย  
๑๒ ส ๔.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  อาณาจกัรกรุงศรี 
๑๓ ส ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ทวปียโุรป และแอฟริกา  

 ส ๕.๒  ม.๒/๑ ม.๒/๒  ม.๒/๓ ม.๒/๔  
รวม ๑๓ หน่วยการเรียนรู้ ๔๔ ตัวช้ีวดั 
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ตารางวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ๑๒ หน่วยการเรียนรู้  ๔๙ ตัวช้ีวดั ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ส ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔     พระพุทธศาสนากบัคติความเช่ือ 
๒ ส ๑.๑  ม.๓/๕   คติธรรมจากชาดกและพระไตรปิฎก 
๓ ส ๑.๑  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๒/๑๐   หลกัธรรมปฏิบติักบัการพฒันาจิต 
๔ ส ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   ปฏิบติัธรรม ปฏิบติัตน และวนัส าคญัทางศาสนา 
 ม.๓/๖  ม.๓/๗  

๕ ส ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ รู้ทนักฎหมาย 

๖ ส ๒.๑  ม.๓/๓ วฒันธรรมสร้างสรรคภู์มิปัญญา 

๗ ส ๒.๑  ม.๓/๔  ม.๓/๕  การเมืองการปกครอง 

 ส ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  

๘ ส ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ ระบบเศรษฐกิจ 

 ส ๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
ม.๓/๖ 

 

๙ ส ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ วธีิการทางประวติัศาสตร์ 

๑๐ ส ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ พฒันาการของทวปีเพื่อนบา้น 

๑๑ ส ๔.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ พฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 

๑๒ ส ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ เดินทางขา้มทวปี 

 ส ๕.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  

รวม ๑๒ หน่วยการเรียนรู้ ๔๙ ตัวช้ีวดั 
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โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑- ๓) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง ๓.๐ หน่วยกติ 

(ภาคเรียนที ่๑ และภาคเรียนที ่๒) 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ ภาคเรียนที ่๑ 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑ กฎหมายส าคญัท่ี
ประชาชนควรรู้ 

ส ๒.๑ ม.๑/๑    การปฏิบติัตามกฎหมายในการ
คุม้ครองสิทธิของบุคคล 

๔ ๕ 

ส ๒.๑ ม.๑/๒    การระบุความสามารถของตนเองใน
การท าประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

๓ ๕ 

ส ๒.๑ ม.๑/๔ การแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ
ของตนเองและผูอ่ื้น 

๓ ๕ 

๒ เรียนรู้วฒันธรรม
อยา่งสร้างสรรค ์

ส ๒.๑ ม.๑/๓ การอภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีหรืออาจน าไปสู่
ความเขา้ใจผดิต่อกนั 

๕ ๕ 

๓ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

ส ๒.๒ ม.๑/๑   การอธิบายหลกัการเจตนารมณ์
โครงสร้างและสาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ฉบบัปัจจุบนัโดยสังเขป   

๕ ๑๐ 

ส ๒.๒ ม.๑/๒   การวเิคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 

๕ ๑๐ 

ส ๒.๒ ม.๑/๓ การปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง    

๕ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที ่๑ ๖๐ ๑๐๐ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑ เศรษฐศาสตร์
เบ้ืองตน้ 

ส ๓.๑ ม.๑/๑   การอธิบายความหมายและ
ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์ 

๒ ๕ 

ส ๓.๑ ม.๑/๒   การวเิคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนในสังคมซ่ึงส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

๒ ๕ 

ส ๓.๑ ม.๑/๓   การอธิบายความเป็นมาหลกัการและ
ความส าคญัของปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

๒ ๕ 

๒ ระบบเศรษฐกิจ ส ๓.๒ ม.๑/๑   การวเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีและความ
แตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง 

๒ ๔ 

ส ๓.๒ ม.๑/๒   การยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นให้เห็นการ
พึ่งพาอาศยักนั และการแข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

๒ ๓ 

ส ๓.๒ ม.๑/๓   การระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนด อุปสงคแ์ละอุปทาน 

๒ ๔ 

ส ๓.๒  ม.๑/๔ การอภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  

๒ ๔ 

๓ ช่วงเวลาทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๑/๑   
 

การวเิคราะห์ความส าคญัของเวลาใน
การศึกษาประวติัศาสตร์ 

๒ ๕ 

ส ๔.๑ ม.๑/๒   การเทียบศกัราชตามระบบต่างๆท่ีใช้
ศึกษาประวติัศาสตร์ 

๒ ๕ 

ส ๔.๑ ม.๑/๓ การน าวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

๒ ๕ 

ส ๔.๒ ม.๑/๑   การอธิบายพฒันาการทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

๒ ๕ 

ส ๔.๒ ม.๑/๒ การระบุความส าคญัของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

๒ ๕ 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๔ ตามรอย
ประวติัศาสตร์
สุโขทยั 

ส ๔.๓ ม.๑/๑   การอธิบายเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์
สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

๓ ๕ 

ส ๔.๓ ม.๑/๒   การวเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัร
สุโขทยัในดา้นต่างๆ 

๓ ๕ 

ส ๔.๓ ม.๑/๓ การวเิคราะห์อิทธิพลของวฒันธรรม 
และภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยัและ
สังคมไทยในปัจจุบนั 

๓ ๕ 

๕ เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส ๕.๑ ม.๑/๑   การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์
ลกัษณะทางกายภาพและสังคของ
ประเทศไทยและทวปีเอเชีย  
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

๓ ๕ 

ส ๕.๑ ม.๑/๒   การอธิบายเส้นแบ่งเวลา  และ
เปรียบเทียบวนั เวลาของประเทศไทย
กบัทวปีต่างๆ 

๓ ๕ 

ส ๕.๑ ม.๑/๓ การวเิคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุและ
แนวทางป้องกนัภยัธรรมชาติและการ
ระวงัภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและ
ทวปีเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

๓ ๕ 

๖ ความพร้อมในการ
ด าเนินชีวติ 

ส ๕.๒ ม.๑/๑   การวเิคราะห์ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

๔ ๕ 

ส ๕.๒ ม.๑/๒   การวเิคราะห์ความร่วมมือของ
ประเทศต่างๆ ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติของทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

๔ ๕ 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

ส ๕.๒ ม.๑/๓   การส ารวจ และอธิบายท าเลท่ีตั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

๕ ๕ 

ส ๕.๒ ม.๑/๔ การวเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและ
สังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือนไหลของ
ความคิด  เทคโนโลย ี  สินคา้  และ
ประชากรในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

๕ ๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที ่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑- ๓) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง ๓.๐ หน่วยกติ 

(ภาคเรียนที ่๑ และภาคเรียนที ่๒) 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่๑ 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑ รอบรู้กฎหมาย ส ๒.๑ ม.๒/๑   การอธิบายและปฏิบติัตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 

๕ ๗ 

ส ๒.๒ ม.๒/๑  การอธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 

๕ ๗ 

ส ๒.๒ ม.๒/๒ การวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทาง
การเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมยัปัจจุบนั 

๕ ๖ 

๒ พลเมืองดีตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๑ ม.๒/๒   การเห็นคุณค่าในการปฏิบติัตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

๕ ๑๐ 

๓ สังคม และ
วฒันธรรม 

ส ๒.๑ ม.๒/๓   การวเิคราะห์บทบาทความส าคญั และ
ความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม  

๕ ๑๐ 

ส ๒.๑ ม.๒/๔ การอธิบายความคลา้ยคลึงและความ
แตกต่างของวฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนั 

๕ ๑๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที ่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่๒ 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑ สมดุลเศรษฐกิจ ส ๓.๑ ม.๒/๑   การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
และการออม 

๒ ๔ 

ส ๓.๑ ม.๒/๒   การอธิบายปัจจยัการผลิตสินคา้และ
บริการ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ผลิตสินคา้และบริการ 

๓ ๔ 

ส ๓.๑ ม.๒/๓   การเสนอแนวทางการพฒันาการผลิต
ในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓ ๔ 

ส ๓.๑ ม.๒/๔   การอภิปรายแนวทางการคุม้ครอง
สิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 

๒ ๓ 

๒ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ 

ส ๓.๒ ม.๒/๑  การอภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ  

๒ ๔ 

ส ๓.๒ ม.๒/๒   การยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นให้เห็นการ
พึ่งพาอาศยักนัและการแข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

๒ ๔ 

ส ๓.๒ ม.๒/๓   การวเิคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ 

๒ ๓ 

ส ๓.๒ ม.๒/๔ การวเิคราะห์การแข่งขนัทางการคา้ใน
ประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ
คุณภาพสินคา้ ปริมาณการผลิตและ
ราคาสินคา้ 

๒ ๔ 

๓ หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๒/๑   การประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ใน
ลกัษณะต่างๆ 

๓ ๕ 

ส ๔.๑ ม.๒/๒   การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
ความจริงกบัขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์ 

๓ ๕ 

ส ๔.๑ ม.๒/๓   การเห็นความส าคญัของการตีความ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

๒ ๕ 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๔ พฒันาการทางของ
ภูมิภาคเอเชีย 

ส ๔.๒ ม.๒/๑ การอธิบายพฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาค
เอเชีย 

๓ ๕ 

ส ๔.๒ ม.๒/๒ การระบุความส าคญัของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

๓ ๕ 

๕ อาณาจกัรกรุงศรี ส ๔.๓ ม.๒/๑   การวเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัร
อยธุยา และธนบุรีในดา้นต่างๆ 

๔ ๕ 

ส ๔.๓ ม.๒/๒   การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
มัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจกัรอยธุยา 

๓ ๕ 

ส ๔.๓ ม.๒/๓ การวเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัร
อยธุยา และธนบุรีในดา้นต่างๆ 

๓ ๕ 

๖ ทวปียโุรป และ
แอฟริกา 

ส ๕.๑ ม.๒/๑  
 

การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา     

๕ ๕ 

ส ๕.๑ ม.๒/๒  
 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวปียโุรปและแอฟริกา        

๕ ๕ 

ส ๕.๒ ม.๒/๑  การวเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้ม
ใหม่ทางสังคมอนัเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทาง
สังคมของทวปียโุรป และแอฟริกา   

๕ ๕ 

ส ๕.๒ ม.๒/๒ การระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในทวปียโุรป และแอฟริกา 

๕ ๕ 

ส ๕.๒ ม.๒/๓  การส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปี  
ยโุรป และแอฟริกา   

๕ ๕ 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

ส ๕.๒ ม.๒/๔ การวเิคราะห์เหตุและผลกระทบท่ี
ประเทศไทยไดรั้บจากการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 

๕ ๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที ่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 

 
โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑- ๓) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  เวลา ๑๒๐ ช่ัวโมง ๓.๐ หน่วยกติ 
(ภาคเรียนที ่๑ และภาคเรียนที ่๒) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  ภาคเรียนที ่๑ 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑ รู้ทนักฎหมาย ส ๒.๑ ม.๓/๑   การอธิบายความแตกต่างของการกระท า
ความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ 

๓ ๖ 

ส ๒.๑ ม.๓/๒ การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครอง
ผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

๓ ๖ 

๒ วฒันธรรม
สร้างสรรคภู์มิปัญญา 

ส ๒.๑ ม.๓/๓ การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับ
วฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

๔ ๕ 

๓ การเมืองการ 
ปกครอง 

ส ๒.๑ ม.๓/๔   การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ความขดัแยง้ในประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลดความขดัแยง้ 

๓ ๕ 

ส ๒.๑ ม.๓/๕  การเสนอแนวคิดในการด ารงชีวติอยา่งมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

๓ ๕ 

ส ๒.๒ ม.๓/๑   การอธิบายระบอบการปกครองแบบ
ต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั 

๔ ๗ 

ส ๒.๒ ม.๓/๒   การวเิคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๓ ๕ 

ส ๒.๒ ม.๓/๓ การวเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั
ในมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐ 

๔ ๖ 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

ส ๒.๒ ม.๓/๔ การวเิคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยและการเสนอแนว
ทางแกไ้ข 

๓ ๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที ่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  ภาคเรียนที ่๒ 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

๑ ระบบเศรษฐกิจ ส ๓.๑ ม.๓/๑   การอธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ๒ ๔ 
ส ๓.๑ ม.๓/๒   การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและ

พฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒ ๔ 

ส ๓.๑ ม.๓/๓ การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบ
สหกรณ์ 

๒ ๓ 

ส ๓.๒ ม.๓/๑   การอธิบายบทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

๒ ๔ 

ส ๓.๒ ม.๓/๒   การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 

๒ ๓ 

ส ๓.๒ ม.๓/๓   การอภิปรายบทบาทความส าคญัของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ   

๒ ๔ 

ส ๓.๒ ม.๓/๔ การอภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ  
เงินเฟ้อ  เงินฝืด  

๒ ๓ 

ส ๓.๒ ม.๓/๕   การวเิคราะห์ผลเสียจากการวา่งงาน และ
แนวทางแกปั้ญหา 

๒ ๓ 

ส ๓.๒ ม.๓/๖ การวเิคราะห์สาเหตุและวธีิการกีดกนั
ทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ 

๒ ๓ 

๒ วธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๓/๑   การวเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์ส าคญั
ทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งมีเหตุผลตาม
วธีิการทางประวติัศาสตร์ 

๓ ๓ 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

ส ๔.๑ ม.๓/๒ การใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ในการ 
ศึกษาเร่ืองราวต่างๆ ทีต่นสนใจ 

๓ ๓ 

๓ พฒันาการของทวปี
เพื่อนบา้น 

ส ๔.๒ ม.๓/๑   การอธิบายพฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ 
ในโลกโดยสังเขป 

๓ ๕ 

ส ๔.๒ ม.๓/๒ การวเิคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง
ในคริสต์ศตวรรษที ่ ๒๐ ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 

๓ ๕ 

๔ พฒันาการของไทย
สมยัรัตนโกสินทร์ 

ส ๔.๓ ม.๓/๑   
 

การวเิคราะห์พฒันาการของไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ในดา้นต่างๆ 

๓ ๕ 

ส ๔.๓ ม.๓/๒   การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
มัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมยัรัตนโกสินทร์ 

๓ ๕ 

ส ๔.๓ ม.๓/๓   การวเิคราะห์ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ไทยสมยัรัตนโกสินทร์ และอิทธิ 
พลต่อการพฒันาชาติไทย 

๓ ๕ 

ส ๔.๓ ม.๓/๔ การวเิคราะห์บทบาทของไทยในสมยั
ประชาธิปไตย 

๓ ๕ 

๕ เดินทางขา้มทวปี ส ๕.๑ ม.๓/๑   
 

การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวปีอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ้  

๒ ๕ 

ส ๕.๑ ม.๓/๒ 
 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปี
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ้  

๔ ๕ 

ส ๕.๒ ม.๒/๑   การวเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่
ทางสังคมอนัเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทาง
สังคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต ้  

๓ ๕ 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

ส ๕.๒ ม.๒/๒   การระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปี
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ 

๓ ๕ 

ส ๕.๒ ม.๒/๓   การส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปี
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

๓ ๕ 

ส ๕.๒ ม.๒/๔ การวเิคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเน่ือง
จากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้
ส่งผลต่อประเทศไทย 

๓ ๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที ่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

๑๐๓ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัใน

สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. ปฏิบติัตามกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 

๒. ระบุความสามารถของตนเองในการทาํประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๓. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น  

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
การท่ีมนุษยม์าอยูร่่วมกนัเป็น
สังคม จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระเบียบกติกาไวเ้ป็นแนวทาง
ใหค้นปฏิบติั กติกาท่ีสาํคญัคือ 
กฎหมาย การมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายเป็นส่ิง
ท่ีมีความจาํเป็นทาํใหท้ราบถึง
สิทธิเสรีภาพ ความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย  ซ่ึงจะทาํใหก้าร
ดาํรงชีวิตของคนในสังคมมี
ความสงบสุข 

- ภาพ – ข่าว 
- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
- ใบงาน ใบความรู้ 

 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบปุจฉา-วสัิชนา (กระบวนการ
ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งไร

ใหส้งบสุข  โดยเรียกถามเป็นรายบุคคล 
ขั้นฝึก 
- ครูนาํภาพ + ข่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายมาใหน้กัเรียนดู 
-  ครูซกัถามและใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
- ใหน้กัเรียนหาภาพ + ข่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย มา รูป

ละ ๑ เร่ือง และวเิคราะห์ข่าว 
- ใหน้กัเรียนทาํสรุปเป็นแผนผงัมโนทศัน์สรุปเร่ืองท่ีได้

เรียน 
ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้

กฎหมาย
สาํคญัท่ี
ประชาชนควร
รู้ 
๑๐  ชัว่โมง 



๑๐๔ 

 

๑๐๔ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัใน 

สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๓. อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีหรืออาจนาํไปสู่ความเขา้ใจผดิต่อกนั 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
 วฒันธรรมจะเป็นเคร่ือง
กาํหนดวถีิทางการดาํเนินชีวิต
ของมนุษยใ์นสังคม เพราะ
วฒันธรรมมีความเก่ียวขอ้งกบั
สังคม การเรียนรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรม จงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ี
จะทาํใหเ้ขา้ใจและทราบถึง
ความหลากหลายนั้น ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งวฒันธรรมท่ีต่างกนั 

- ใบงาน  
- ใบความรู้ 
- แบบทดสอบ 
- กิจกรรมการโตว้าที 
- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

 
 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวธีิคิดให้กบัผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูนาํรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมแบบใดแบบ

หน่ึงมาใหน้กัเรียนดู และให้นกัเรียนช่วยกนัวเิคราะห์
วา่รูปภาพบอกอะไรไดบ้า้ง และมีความสัมพนัธ์กบั
สังคมอยา่งไร 

ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนช่วยกนับอกวฒันธรรมท่ีดีงามของ

สังคมไทยมารูปละ ๑ วฒันธรรม พร้อมเหตุผลท่ีเลือก 
-  ครูยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวฒันธรรมบางอยา่งท่ีอาจจะนาํไปสู่ความเขา้ใจ
ผดิต่อคนแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งใหน้กัเรียนช่วยกนั 
วเิคราะห์ วิจารณ์ ตลอดจนไตร่ตรอง หาสาเหตุท่ี
เกิดข้ึนและเสนอแนวทางแกไ้ข 

เรียนรู้
วฒันธรรม
อยา่ง
สร้างสรรค ์
๕  ชัว่โมง 



๑๐๕ 

 

๑๐๕ 

 

- ใหน้กัเรียนทาํสรุปเป็นแผนผงัมโนทศัน์สรุปเร่ืองท่ี
ไดเ้รียน 

ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระ 

มหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อธิบายหลกัการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระสาํคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนัโดยสังเขป   

๒. วเิคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอาํนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัปัจจุบนั 
๓. ปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง     

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ
และเปรียบเหมือนแม่บทของ
กฎหมายท่ีกฎหมายอ่ืนจะตอ้ง
ยดึถือเป็นหลกั หากมีบญัญติั
กฎหมายใดหรือขดัแยง้กบั
รัฐธรรมนูญใหถื้อวา่กฎหมาย 

- ใบงาน  
- ใบความรู้ 
- แบบทดสอบ 
- อธิบายสาระสาํคญัของ

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

- อภิปรายบทบาทการ

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบอทิธิบาท ๔ (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, การคิดวเิคราะห์) 
ขั้นสืบค้น - ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูตั้งประเด็นคาํถามเก่ียวกบัข่าวหรือเร่ืองท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนักบักฎหมายรัฐธรรมนูญ จากนั้นให้
นกัเรียนช่วยกนั อภิปราย 

 

รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจกัร
ไทย 
๑๕ ชัว่โมง 



๑๐๖ 

 

๑๐๖ 

 

นั้นไม่มีผลบงัคบัใช ้
ประเทศไทยมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขใชอ้าํนาจอธิปไตย โดย 
อาํนาจนิติบญัญติัทางรัฐสภา 
อาํนาจบริหารทาง
คณะรัฐมนตรี อาํนาจตุลาการ
ทางศาล  
 
 

ถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตยใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

- ตารางวิเคราะห์การแบ่ง
อาํนาจ และการถ่วงดุล
อาํนาจอธิปไตยทั้ง ๓ ฝ่าย 

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

ขั้นฝึก 
- นกัเรียนตอบคาํถามเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยนกัเรียนแบ่งกลุ่ม อภิปราย 
- นกัเรียนแบ่งกลุ่ม อภิปราย ส่งตวัแทนนาํเสนอหนา้

ชั้นเรียน 
- นกัเรียนตอบคาํถามเก่ียวกบัการแบ่งอาํนาจ และการ

ถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตย 
- นกัเรียนแบ่งกลุ่มคน้ควา้ วเิคราะห์การแบ่งอาํนาจ 

และการถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตย 
- ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
- นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนะและสรุปความ 
 ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
 
 

 
 
 



๑๐๗ 

 

๑๐๗ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากร  ท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อธิบายความหมายและความสาํคญัของเศรษฐศาสตร์ 

๒. วเิคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 
๓. อธิบายความเป็นมาหลกัการและความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
เศรษฐศาสตร์ศึกษาถึงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดบั
บุคคลและสังคม จากการท่ี
มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีไม่
ส้ินสุด แต่ทรัพยากรท่ีมนุษย์
นาํมาใชน้ั้นมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
มนุษยจ์าํเป็นตอ้งตดัสินใจ
เลือกและใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมี
คุณภาพ 

- สมุดจ๋ิวคาํศพัทท์าง
เศรษฐศาสตร์ 

- วเิคราะห์ค่านิยม 
พฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมปัจจุบนั 
รวมทั้งผลดีและผลเสีย
ของพฤติกรรมดงักล่าว 

- ความหมายและความ
เป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- นาํเสนอตวัอยา่งช้ินงาน
เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบอริยสัจ ๔ (กระบวนการ
ก าหนดปัญหา, ตั้งสมมติฐาน, ทดลอง, วเิคราะห์ และ
สรุป) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูนาํภาพเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจมาใหน้กัเรียนดู เช่น 

การคา้ขาย การผลิตท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม
รม มาใหน้กัเรียนดู และใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ 
และอภิปรายวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัชีวติของนกัเรียน
อยา่งไร 

- นกัเรียนช่วยกนัวเิคราะห์สาเหตุของค่านิยม 
พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบนั วา่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งไร  

 

เศรษฐศาสตร์
เบ้ืองตน้ 
๖ ชัว่โมง 



๑๐๘ 

 

๑๐๘ 

 

 ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนหาความหมาย และความสาํคญัของ

เศรษฐศาสตร์ โดยอาศยัห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
- นาํเสนอตวัอยา่งช้ินงานเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน โดยแบ่งกลุ่มกนัไปคน้ควา้ และ
นาํเสนอหนา้ชั้น 

 ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. วเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีและความแตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง 

๒. ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนั และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศ 
๓. ระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนด อุปสงคแ์ละอุปทาน 
๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา   

สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
มนุษยแ์ต่ละสังคมต่างมีวธีิการ
จดัการการดาํรงชีวติแตกต่าง
กนัไปตามสภาพแวดลอ้มทั้ง

- ใบงาน  
- ใบความรู้ 
- แบบทดสอบ 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวธีิคิดให้กบัผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 

ระบบ
เศรษฐกิจ 
๘ ชัว่โมง 



๑๐๙ 

 

๑๐๙ 

 

ทางธรรมชาติและสภาพสังคม 
แต่วตัถุประสงคข์องการ
ดาํรงชีวิตเหมือนกนัคือเพื่อใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีไม่
จาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
ซ่ึงรูปแบบของการจดัการใช้
ทรัพยากรเพื่อการดาํรงชีวตินั้น
ต่อมาเรียกวา่รูปแบบการ
จดัการทางดา้นเศรษฐกิจหรือ
ระบบเศรษฐกิจท่ีมนุษยใ์ชอ้ยู่
ในปัจจุบนั 
         การพึ่งพากนัทาง
เศรษฐกิจใน ก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์ร่วมกนัตลอดจน
การบริหารจดัการทรัพยากรท่ี
มีอยูจ่าํกดัใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด เช่น การร่วมกลุ่มของ
ประเทศต่างๆ  เป็นตน้ 
  

- วเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ี
และความแตกต่างของ
สถาบนัการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง 

- ระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การกาํหนด อุปสงคแ์ละ
อุปทาน 

- อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

- ใบงานเร่ือง การพึ่งพา
อาศยักนัและการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

- ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และการบริการของนกัเรียน
เอง วา่มีปัจจยัใดมาเก่ียวขอ้งบา้ง และเพราะเหตุใด 

ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เร่ืองบทบาทหนา้ท่ีและความ

แตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง จากนั้นเรียกสุ่มออกมานาํเสนอหนา้ชั้น
รายบุคคล 

-  ครูใหน้กัเรียนดูภาพสินคา้ท่ีถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ เช่น 
แผน่ซีดีเพลงปลอม สินคา้เลียนแบบต่างๆ มาให้
นกัเรียนดู จากนั้นให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายวา่ ถา้
หากมีการทาํข้ึนมาเยอะๆจะเกิดผลกระทบต่อผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภคอยา่งไร และมีแนวทางการแกไ้ข
อยา่งไรไดบ้า้ง 

- อภิปรายผลของการมีกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

- ใหท้าํใบงานเร่ือง การพึ่งพาอาศยักนัและการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจในประเทศ 

 ข้ันประยุกต์ 
- ใหน้กัเรียนทาํสรุปเป็นแผนผงัมโนทศัน์สรุปเร่ืองท่ี

ไดเ้รียน 



๑๑๐ 

 

๑๑๐ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๔.๑  เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  

อยา่งเป็นระบบ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั    ๑. วเิคราะห์ความสาํคญัของเวลาในการศึกษาประวติัศาสตร์ 

๒. เทียบศกัราชตามระบบต่างๆท่ีใชศึ้กษาประวติัศาสตร์ 
๓. นาํวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๔.๒  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์  และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกั
ถึงความสาํคญัและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั    ๑. อธิบายพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
๒. ระบุความสาํคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
ประวติัศาสตร์เป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในอดีต และมีพฒันาการ
ยาวนานต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  
การศึกษาเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ ให้เกิดเขา้ใจ อาศยั
วธีิการทางประวติัศาสตร์ มา
อธิบายพฒันาการทางดา้น
ต่างๆ เช่น พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- ใบงานการเทียบศกัราช
ตามระบบต่างๆท่ีใชศึ้กษา
ประวติัศาสตร์ 

- อธิบายพฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบอทิธิบาท ๔ (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, การคิดวเิคราะห์) 
ขั้นสืบค้น - ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นลงในสมุดใน

หวัขอ้ “ประวติัศาสตร์นั้นสาํคญัไฉน” 
ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาประวติัศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น อ่านหนงัสือ และความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆประกอบ เช่น ห้องสมุด 

ช่วงเวลาทาง
ประวติัศาสตร์ 
๑๐ ชัว่โมง 



๑๑๑ 

 

๑๑๑ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 

เฉียงใต ้
- ระบุความสาํคญัของแหล่ง

อารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ต 
- ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม ร่วมกนั

ศึกษาหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ 
 ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาคเอเชีย 
 พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่ม ออกแบบวธีิการนาํเสนอ
รายงานหนา้ชั้นเรียน เช่น การแสดงละคร การ
อธิบาย เล่นเกม แลว้แต่กิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ 
และทาํใหเ้พื่อนนกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการ
นาํเสนอใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ข้ันประยุกต์ 
- ใหน้กัเรียนทาํสรุปเป็นแผนผงัมโนทศัน์สรุปเร่ืองท่ี

ไดเ้รียน 
 
 

 
 
 



๑๑๒ 

 

๑๑๒ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  

มาตรฐานการเรียนรู้  ๔.๓  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อธิบายเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดนไทยโดยสังเขป 

๒. วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นต่างๆ 
๓. วเิคราะห์อิทธิพลของวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยัและสังคมไทยในปัจจุบนั 

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
อาณาจกัรสุโขทยั ตั้งอยูบ่นท่ี
ราบลุ่มแม่นํ้ายม เป็นชุมชน
โบราณมาตั้งแต่ยคุเหล็กตอน
ปลาย จนกระทัง่สถาปนาข้ึน
ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ใน
ฐานะสถานีการคา้ของรัฐ
ละโว ้ หลงัจากนั้นราวปี 
๑๘๐๐ พอ่ขนุบางกลางหาว
และพอ่ขนุผาเมือง ไดร่้วมกนั
กระทาํการยดึอาํนาจจาก
ขอมสบาดโขลญลาํพง ซ่ึงทาํ
การเป็นผลสาํเร็จและได้
สถาปนาเอกราชใหสุ้โขทยั

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- อธิบายประวติัศาสตร์
สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดน
ไทย 

- วเิคราะห์พฒันาการของ
อาณาจกัรสุโขทยั ในดา้น
ต่างๆ 

- วเิคราะห์อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทยสมยัสุโขทยัและ
สังคมไทยในปัจจุบนั 

- นาํเสนอหนา้ชั้น  

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบอทิธิบาท ๔ (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, การคิดวเิคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูนาํรูปภาพศิลาจารึกพ่อขนุรามคาํแหงมาให้

นกัเรียนดู และอ่านใหฟั้งคร่าวๆ จากนั้นซกัถามวา่
เก่ียวขอ้งกบัสมยัใด และมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้ง 

- อาจเรียกถามเป็นรายบุคคล 
ขั้นฝึก 
- ครูให้ นกัเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งนกัเรียน

ออกเป็น ๔ กลุ่ม  
- ใหแ้ต่ละกลุ่มไปศึกษาขอ้มูลในหวัขอ้ท่ีกลุ่มตนเอง

ไดรั้บ โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี ๑ พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั ในดา้น

ตามรอย
ประวติัศาสตร์
สุโขทยั 
๙  ชัว่โมง 



๑๑๓ 

 

๑๑๓ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
เป็นรัฐอิสระ และมีความ
เจริญรุ่งเรืองตามลาํดบัและ
เพิ่มถึงขีดสุดในสมยัพอ่ขนุ
รามคาํแหงมหาราช ก่อนจะ
ค่อยๆตกตํ่า และประสบ
ปัญหาทั้งจากปัญหาภายนอก
และภายใน จนต่อมาถูกรวม
เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร
อยธุยาไปในท่ีสุด 

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

การเมือง การปกครอง 
กลุ่มท่ี ๒ พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั ในดา้น
เศรษฐกิจ  
กลุ่มท่ี ๓ พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั ในดา้น
สังคม  
กลุ่มท่ี ๔ พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั ในดา้น
วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทยในสมยันั้น  

- ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้หาขอ้มูลไดจ้าก หอ้งสมุด 
หนงัสือเรียน แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  

- ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอหนา้ชั้น 
ข้ันประยุกต์ 
- ใหน้กัเรียนทาํแผนผงัมโนทศัน์สรุปเร่ืองท่ีไดเ้รียน 

 
 
 
 

 
 



๑๑๔ 

 

๑๑๔ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๕.๑ เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา 

วเิคราะห์ และสรุปขอ้มูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพตัว 
ช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  ๑. วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวปีเอเชียทวปีออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์สืบคน้ขอ้มูล 

๒. อธิบายพิกดัภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด)เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวนั เวลาของโลก 
๓. วเิคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติัและผลกระทบในทวปีเอเชีย ทวปีออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์นบัวา่
มีความสาํคญัและมีประโยชน์
อยา่งมากในการศึกษาขอ้มูล
ต่างๆเน่ืองจากขอ้มูลท่ีศึกษา
เป็นขอ้มูลเชิงพื้นท่ี มี
รายละเอียดของขอ้มูลท่ี
หลากหลาย ครอบคลุมพื้นท่ี
บริเวณกวา้ง ดงันั้นการใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์จะช่วย
ใหศึ้กษาภูมิศาสตร์ไดเ้ขา้ใจ
มากข้ึน และในปัจจุบนัไดมี้
การนาํเทคโนโลยต่ีางๆมาช่วย

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- การสร้างแผนท่ีดว้ยตนเอง 
- บอกชนิด และประโยชน์

ของเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

- เปรียบเทียบวนั เวลาของ
ประเทศไทยกบัทวปีต่างๆ 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบอุปมา – อุปไมย 
(กระบวนการเปรียบเทียบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ี

สาํคญั โดยเรียกถามเป็นรายบุคคล 
- ครูใหน้กัเรียนดูภาพถ่ายโลกจากดาวเทียม และรูป

โลกจาํลอง และใหน้กัเรียนบอกความเหมือนและ
ความแตกต่างของทั้ง ๒ ส่ิงท่ีปรากฏ 

 ขั้นฝึก 
- ครูอธิบายเร่ืองเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ และนาํ

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ เช่น ลูกโลก  แผนท่ี ภาพถ่าย
ทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม มาใหน้กัเรียนดู 

เคร่ืองมือน่ารู้ 
๙ ชัว่โมง 



๑๑๕ 

 

๑๑๕ 

 

ในการศึกษา และจดัเก็บขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ทาํใหม้นุษยมี์
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม 

เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
- ครูใหน้กัเรียนสร้างแผนท่ีดว้ยตนเอง  
- ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบวนั เวลาของประเทศไทย

กบัทวปีต่างๆ หาเหตุผล ท่ีมา และปัจจยัความ
แตกต่างดงักล่าว 

 ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

๑๑๖ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ เทอม ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๕.๒ เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ถีิการดาํเนินชีวติ มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมใน

การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  ๑. สาํรวจและระบุทาํเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวปีเอเชีย ทวปีออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

๒. วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อทาํเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวปีเอเชียทวปีออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย 

๓. สืบคน้ อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึนในทวปีเอเชียทวปีออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

๔. วเิคราะห์แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทวีปเอเชีย ทวปีออสเตรเลีย และโอเชียเนียท่ีย ัง่ยนื 

 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
ทวปีเอเชียเป็นทวปีท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในจาํนวนทวปีต่างๆของโลก 
มีประชากรท่ีมีเช้ือชาติ ศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณีท่ีต่างกนั 
มีการดาํรงชีวติภายใตส้ภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความสามารถทางดา้น
เทคโนโลย ี มีการแลกเปล่ียน

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- การนาํเสนอกิจกรรมกลุ่ม
หนา้ชั้นเรียน 

- อธิบายลกัษณะทางกายภาพ
ของทวปีเอเชีย ทวปี
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

- ทาํรายงานเร่ือง ทวปี
ออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการฟัง, การเขียน, การถาม, การคิดวเิคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูสร้างบรรยากาศในการนาํเขา้สู่บทเรียนโดยการ

ใหน้กัเรียนในชั้นเรียนทุกรูป ลองจินตนาการวา่
อยากไปเท่ียวประเทศอะไร และเพราะเหตุใด 
จากนั้นใหเ้ขียนใส่ในกระดาษช้ินเล็กๆส่งใหค้รู 

- ครูจบัฉลากสุ่มเลือกนกัเรียนออกมาเล่าจินตนาการ
ใหเ้พื่อนๆในห้องฟัง 

ความพร้อม
ในการดาํเนิน
ชีวติ 
๑๘ ชัว่โมง 



๑๑๗ 

 

๑๑๗ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
และร่วมมือในดา้นต่างๆ
ระหวา่งประเทศ ผลการติดต่อ
ระหวา่งกนัมีทั้งสร้าง
ความสัมพนัธ์และความขดัแยง้ 
โดยมีมูลฐานมากจากการ
แก่งแยง่การใชแ้ละการ
ครอบครองทรัพยากรท่ีกาํลงั
ลดทั้งปริมาณและคุณภาพลง 
 ทวปีออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
ตั้งอยูร่ะหวา่งหมู่เกาะ
มหาสมุทรแปซิฟิก เกาะและมี
หมูเกาะมีความสาํคญัไม่
เท่ากนั รวมทั้งมีลกัษณะทาง
กายภาพแตกต่างกนั ทาํให้
สภาพสังคมความเป็นอยูข่อง
แต่ละประเทศแตกต่างกนัอยา่ง
เห็นไดช้ดั 

- แสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ 
ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 
 

- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้  ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕กลุ่ม แต่ละกลุ่ม

ไปศึกษา ภูมิภาคต่างๆในทวปีเอเชียมา ดงัน้ี 
๑. ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
๒. ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
๓. ภูมิภาคเอเชียกลาง 
๔. ภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้
๕. ภูมิภาคเอเชียใต ้

- ใหแ้ต่ละกลุ่มหาขอ้มูล เก่ียวกบัลกัษณะทางดา้น
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง
การปกครอง ของภูมิภาคกลุ่มตนเอง 

- ออกมานาํเสนอหนา้ชั้น 
- ใหน้กัเรียนทาํรายงาน โดยจดัทาํเป็นรูปเล่มให้

เรียบร้อย เร่ือง ทวปีออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
 ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหา

ความรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 

 



๑๑๘ 

 

๑๑๘ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัใน 

สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อธิบายและปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี  พระ 
มหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย 
๒. วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมยัปัจจุบนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 

กฎหมายเป็นเกณฑ์ กติกา หรือ
มาตรฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางใน
การอยูร่่วมกนัในสังคม เพื่อให ้
สมาชิกทุกคนปฏิบติัตาม 
บุคคลใดฝ่าฝืนยอ่มมีความผิด
และถูกลงโทษตามบทบญัญติั
ของกฎหมาย  
สมาชิกทุกคนในสังคมจะตอ้ง
รู้กฎหมาย จะอา้งวา่ไม่รู้
กฎหมายไม่ได ้ การท่ีบุคคลทุก

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- ภาพ + ข่าว 
- ใบงาน ใบความรู้ 
- ใหว้าดรูปการ์ตูนเป็น

เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชก้ฎหมายในหวัขอ้ “เล่า
เรียง เขียนวาด” 

- อธิบายกระบวนการใน
การตรากฎหมาย  

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบปุจฉา-วสัิชนา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูนาํภาพ + ข่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายมาให้

นกัเรียนดู 
-  ครูซกัถามและใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นโดย

อิสระ 
ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ชีวติประจาํวนั มารูปละ ๑ ตวัอยา่งพร้อมทั้งบอก

รอบรู้
กฎหมาย 
๑๕ ชัว่โมง 



๑๑๙ 

 

๑๑๙ 

 

คนในสังคมปฏิบติัตาม 
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดยอ่มจะ
ส่งผลใหส้ังคมมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

- วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิด
จากขอ้มูล ข่าวสารทาง
การเมืองการปกครอง 
 
 

เหตุผล 
- ใหน้กัเรียนหาภาพ + ข่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย มา 

รูปละ ๑ เร่ือง และวเิคราะห์ข่าว 
- ครูอธิบายกระบวนการในการตรากฎหมายให้

นกัเรียนฟัง และร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัใน

สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
ในสังคมประชาธิปไตยสมาชิก
ทุกคนจะตอ้งรู้จกับทบาท
หนา้ท่ีของตน ท่ีมีต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ รู้จกัทาํงาน
ร่วมกนั มีส่วนร่วมและ
รับผดิชอบในกิจกรรมทาง
สังคม ดูแลรักษา

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- ใบงาน  
- ใบความรู้ 
- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบธรรมสากจัฉา (การ
สนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในบา้นเมืองปัจจุบนั

มาใหน้กัเรียน ช่วยกนัวเิคราะห์ และอภิปรายร่วมกนั 
ขั้นฝึก 
- ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายสถานการณ์ท่ีเป็น

พลเมืองดีตาม
วถีิทางระบอบ
ประชาธิปไตย 
๕ ชัว่โมง 



๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

สาธารณประโยชน์และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและ
ประเทศชาติ นาํหลกัคุณธรรม
มาใชใ้นกระบวน การ
ประชาธิปไตย ทุกคนจะตอ้ง
ตระหนกัถึงความสาํคญัและ
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
อนัจะเป็นการจรรโลงใหก้าร
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีความมัน่คงตลอดไป 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

ประเด็นปัญหา เช่น สถานการณ์การเมืองในปัจจุบนั 
การก่อเหตุอาชญากรรมข้ึนในสังคม ดาราไดรั้บ
รางวลัลูกกตญัญู 

- ครูใหน้กัเรียนบอกการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของ
สังคมวา่มีแนวทางปฏิบติัอยา่งไรบา้ง เรียกถามเป็น
รายบุคคล 

- ใหน้กัเรียนทาํสรุปเป็นแผนผงัมโนทศัน์สรุปเร่ืองท่ี
ไดเ้รียน 

ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัใน

สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๓. วเิคราะห์บทบาท  ความสาํคญั และความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม  

๔.  อธิบายความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อนาํไปสู่ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนัเอง      

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
 เม่ือคนมาอาศยัอยูร่่วมกนั และ
สร้างความสัมพนัธ์ข้ึนระหวา่ง
กนั ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีโยงใย
เป็นตาข่ายทบัซอ้นกนัไป

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- ใบงาน  
- บอกความสาํคญัของ

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบอทิธิบาท ๔ (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, การคิดวเิคราะห์) 
ขั้นสืบค้น - ขั้นเช่ือมโยง 

สังคม และ
วฒันธรรม 
๑๐ ชัว่โมง 



๑๒๑ 

 

๑๒๑ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
มากมาย เราเรียกความสัมพนัธ์
ในเร่ืองหน่ึงๆวา่ สถาบนัทาง
สังคม 
ประเพณีและวฒันธรรมเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีดีงามของชนชาติ
ต่างๆ แต่ละประเทศต่างมี
วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง อาจมีความเหมือน
และต่างกนัไป ดงันั้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั
ระหวา่งประเทศจึงเป็นเร่ือง
สาํคญัท่ีควรสนบัสนุน 
ส่งเสริมเพื่อนาํไปสู่ความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งกนั 

สถาบนัทางสังคม และ
ยกตวัอยา่งสถาบนัทาง
สังคมท่ีสาํคญั 

- อธิบายความคลา้ยคลึงและ
ความแตกต่างของ
วฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 

- การแสดงกิจกรรมหนา้ชั้น 
เช่น ละคร บทบาทสมมุติ 
เกม กิจกรรมเขา้จงัหวะ 

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

- ครูนาํข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัทางสังคมท่ีสาํคญัมา
เล่าใหน้กัเรียนฟัง เช่น สถาบนัครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา จากนั้นใหน้กัเรียน
อภิปรายร่วมกนั วา่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยา่งไร
กบัตนเองบา้ง 

ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนบอกความสาํคญัของสถาบนัทางสังคม 

และยกตวัอยา่งสถาบนัทางสงัคมท่ีสาํคญั 
- ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมกลุ่มโดยจดักลุ่มออกเป็น ๔ 

กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะตอ้งคิดกิจกรรมท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั
การแลกเปล่ียนวฒันธรรมอนัดีงามระหวา่งประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยครูเป็นผูก้าํหนดหวัขอ้ประเทศ
ให ้เช่น 
กลุ่มท่ี ๑ ไทย – จีน 
กลุ่มท่ี ๒  ไทย – เกาหลีใต ้
กลุ่มท่ี ๓  ไทย – ลาว 
กลุ่มท่ี ๔ ไทย – ญ่ีปุ่น 

- จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มวางแผนคิดกิจกรรม เช่น  
การเล่นละคร บทบาทสมมุติ เกม กิจกรรมเขา้จงัหวะ 

- ออกมานาํเสนอหนา้ชั้น และสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้าก



๑๒๒ 

 

๑๒๒ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
กิจกรรมของกลุ่มตนเอง 

 ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากร  ท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม 

๒. อธิบายปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินคา้และบริการ 
๓. เสนอแนวทางการพฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค  

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 

ในระบบเศรษฐกิจ ถือวา่
ทรัพยากรเป็นส่ิงท่ีมีค่า ซ่ึง
หน่วยเศรษฐกิจทั้งหลายควร
เลือกใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่ง

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน 
การออม การผลิตสินคา้
และบริการ  

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวธีิคิดให้กบัผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น - ขั้นเช่ือมโยง 
ครูจาํลองสถานการณ์ในระบบเศรษฐกิจหน่ึงๆใหน้กัเรียน
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุน การผลิตสินคา้ การ

สมดุล
เศรษฐกิจ 
๑๐  ชัว่โมง 



๑๒๓ 

 

๑๒๓ 

 

เตม็ท่ี ดงันั้นหน่วยธุรกิจจึงตอ้ง
รู้จกัการบริหารจดัการอยา่ง
เหมาะสมโดยคาํนึงถึงการผลิต
และตน้ทุนการผลิต มีการ
บริหารจดัการโดยคาํนึงถึง
หลกัการเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประหยดัและคุม้ค่า 
นอกจากนั้นผูบ้ริโภคจะตอ้ง
รู้จกัเลือกใชสิ้นคา้และการ
บริการอยา่งเหมาะสม โดย
ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 
 

- ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การคุม้ครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

บริการ และการออม  วา่มีปัจจยัอะไรบา้ง และเพราะเหตุ
ใด 
ขั้นฝึก 
ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้หวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
- ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม 
- อธิบายปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ และปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการผลิตสินคา้และบริการ 
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การคุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 
จากนั้นนาํแต่ละหวัขอ้มาอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
 ขั้นประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

๑๒๔ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 

๒. ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนัและการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
๓. วเิคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
๔. วเิคราะห์การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อคุณภาพสินคา้ ปริมาณการผลิต และราคาสินคา้ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 

ระบบเศรษฐกิจของโลก
ประกอบดว้ยระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนั ในโลกยคุ
ปัจจุบนัน้ีการคมนาคม
ติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศ
กระทาํไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว
และมีค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ในอดีต
มาก ทาํใหป้ริมาณการคา้ขาย
ระหวา่งกนัขยายตวัเป็นอนัมาก 
มีผลใหป้ระเทศต่างๆ ทาํการ
แข่งขนักนัในทางเศรษฐกิจ

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- ยกตวัอยา่งการพึ่งพาอาศยั
กนัและการแข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

- ใบงาน, ใบความรู้ 
- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 

 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กบัผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น - ขั้นเช่ือมโยง 
ครูนาํข่าวเก่ียวกบัการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจและการ
แข่งขนักนัทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ มาใหน้กัเรียน
วเิคราะห์ และอภิปรายร่วมกนั วา่สาเหตุเก่ียวกบัประเด็น
ข่าวเกิดจากอะไรไดบ้า้ง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
ขั้นฝึก 

ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม แต่ละกลุ่มตั้งช่ือ
ประเทศของตน และใหต้วัแทนออกมาจบัฉลากเลือก
ลกัษณะทางเศรษฐกิจของประเทศตน ดงัน้ี 

๑. เป็นประเทศท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่ง
ประเทศ 
๘ ชัว่โมง 



๑๒๕ 

 

๑๒๕ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
มากข้ึน จึงเห็นความสาํคญัและ
มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
กนัข้ึน เพื่อร่วมมือดาํเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนดไว ้

เป็นส่วนใหญ่  
๒. เป็นประเทศอุตสาหกรรมรม มีโรงงานขนาด

ใหญ่ 
๓. เป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรประเภทนํ้ามนัมาก 
๔. เป็นประเทศท่ีมีทั้งทรัพยากรมากมาย และเตม็ไป

ดว้ยโรงงานอุตสาหกรรม 
ใหท้ั้ง ๔ กลุ่มมีการติดต่อกนัทางดา้นเศรษฐกิจ โดยแต่ละ
กลุ่มวางแผนวา่จะบริหารจดัการประเทศตนอยา่งไร จะ
ส่งออกอะไร จะนาํเขา้อะไร  
- เพ่ือทาํกิจกรรมเสร็จแลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปประเดน็

สาํคญัต่างๆท่ีไดจ้ากการทาํกิจกรรม เช่น ระหวา่งการติดต่อ 
ไดมี้อุปสรรคอะไรบา้ง มีความขดัแยง้ แข่งขนั กนัหรือไม่
อยา่งไร ดา้นความช่วยเหลือ ร่วมมือกนัมีหรือไม่อยา่งไรบา้ง 

ขั้นประยุกต์ 

- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้ขอ้มูล
เพ่ิมเติมในการทาํใบงานได ้

 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

๑๒๖ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๕.๑ เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา 

วเิคราะห์ และสรุปขอ้มูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  ๑. วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา โดยใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์สืบคน้ขอ้มูล 

๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลกัษณ์ 
๓. วเิคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติั และผลกระทบในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา      

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๕.๒ เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ถีิการดาํเนินชีวติ มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมใน
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั     ๑. สาํรวจและระบุทาํเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา 
๒. วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อทาํเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา 
๓. สืบคน้ อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึนในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา 
๔. วเิคราะห์แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรป และทวปีแอฟริกาท่ีย ัง่ยนื 
 

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
ทวปียโุรปเป็นพื้นท่ีท่ีมีมนุษย์
อาศยัอยูม่าตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์เป็นทวปีท่ีมี
ความเจริญกา้วหนา้ ทั้งดา้น
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- อธิบายลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปียโุรป
และแอฟริกา  

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ 

วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบอทิธิบาท ๔ 
(กระบวนการฟัง, การเขียน, การถาม, การคิดวเิคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูนาํรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัทวปียโุรปและแอฟริกา 

มาใหน้กัเรียนดู เช่น รูปภาพเก่ียวกบัลกัษณะทาง

ส่องทวปี 
๔๖  ชัว่โมง 



๑๒๗ 

 

๑๒๗ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
การคา้ขายนอกจากจะมี
พฒันาการในทวปีเองแลว้ยงัมี
การเผยแผไ่ปสู่ทวปีอ่ืนๆทั้งใน
รูปแบบการอพยพประชากร 
การล่าอาณานิคม 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
ความเจริญกา้วหนา้ในความรู้
สาขาต่างๆ          
ทวปีแอฟริกา เป็นทวีปท่ี
ค่อนขา้งกนัดาร และมี
พฒันาการในดา้นต่างๆนอ้ย
กวา่ทวปีอ่ืนๆเน่ืองจากลกัษณะ
ทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
รวมทั้งการยดึติดอยูก่บัความ
เช่ือและวฒันธรรมดั้งเดิม
ส่งผลใหก้ารดาํรงชีวิตและการ
พฒันาเศรษฐกิจของพื้นท่ีต่างๆ
เป็นไปอยา่งยากลาํบาก 

- ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป 
และแอฟริกา 

- วเิคราะห์ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป 
และแอฟริกาต่อประเทศไทย 

- ใบงาน, ใบความรู้ 
- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 

- แบบทดสอบ, แบบ
ตรวจผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการ

เรียนรู้ 

กายภาพ  ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรมของทวปียโุรป และแอฟริกา จากนั้นให้
นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกบัรูปภาพ 

 ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนทาํรายงาน โดยใหไ้ปศึกษาคน้ควา้

หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจากหนงัสือ
เรียน ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

๑. เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลกัษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวปียโุรป และ
แอฟริกา 

๒. ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปี
ยโุรปและแอฟริกา 

๓. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป และแอฟริกา 

๔. ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนใน
ทวปียโุรป และแอฟริกา   

๕. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป และแอฟริกาต่อ
ประเทศไทย 



๑๒๘ 

 

๑๒๘ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
๖. การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรมของทวีปยโุรป และ
แอฟริกา 

- ใหน้กัเรียนทาํรายงาน โดยจดัทาํเป็นรูปเล่มให้
เรียบร้อย และส่งครู 

- ครูนาํประเด็นหวัขอ้ดงักล่าวมาอภิปรายร่วมกนักบั
นกัเรียน หากมีขอ้สงสัยใหซ้กัถามได ้

 ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหา

ความรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

๑๒๙ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัใน 

สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ 

๒. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 

กฎหมายเป็นเกณฑ์ กติกา หรือ
มาตรฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางใน
การอยูร่่วมกนัในสังคม เพื่อให้
สมาชิกทุกคนปฏิบติัตาม 
บุคคลใดฝ่าฝืนยอ่มมีความผิด
และถูกลงโทษตามบทบญัญติั
ของกฎหมายสมาชิกทุกคนใน
สังคมจะตอ้งรู้กฎหมาย จะอา้ง
วา่ไม่รู้กฎหมายไม่ได ้ การท่ี
บุคคลทุกคนในสังคมปฏิบติั
ตาม กฎหมายอยา่งเคร่งครัด
ยอ่มจะส่งผลใหส้ังคมมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- ภาพ + ข่าว 
- ใบงาน ใบความรู้ 
- ผงัมโนทศัน์สรุปความรู้ท่ี

ไดจ้ากบทเรียน  
 
 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบปุจฉา-วสัิชนา 
(กระบวนการถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูนาํภาพ + ข่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายมาให้

นกัเรียนดู 
-  ครูซกัถามและใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นโดย

อิสระ 
ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญา และคดีแพง่ มารูป
ละ ๑ ตวัอยา่งพร้อมทั้งบอกเหตุผล 

- ใหน้กัเรียนหาภาพ + ข่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วน
ร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน มา รูปละ ๑ เร่ือง และวเิคราะห์ข่าว 

รู้ทนักฎหมาย 
๖  ชัว่โมง 



๑๓๐ 

 

๑๓๐ 

 

- ครูอธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิ
ระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ใหน้กัเรียนฟัง 

- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้
ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้

ข้ันประยุกต์ 
- ใหน้กัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์สรุปความรู้ท่ีไดจ้าก

บทเรียน 



๑๓๑ 

 

๑๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

๑๓๒ 

 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัใน

สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๓. อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
ประเพณีและวฒันธรรมไทย
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของชาติ
ไทย สร้างความภาคภูมิใจ
ใหแ้ก่ชนชาวไทย ประเพณี
และวฒันธรรมไดห้ล่อหลอม
ใหค้นไทยทุกพวก ทุกหมู่เหล่า 
ทุกภูมิภาคเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั มีวถีิการดาํเนินชีวติ
ไปในแนวทางเดียวกนั 
ประเพณีและวฒันธรรมไทย
ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัพระมหากษตัริย ์
สถาบนัศาสนา และความเช่ือ

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- ใบงาน ใบความรู้ 
- วเิคราะห์ความสาํคญัของ

วฒันธรรมไทยภูมิปัญญา
ไทยและวฒันธรรมสากล 

- วธีิการการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทยท่ีเหมาะสม 

- การเลือกรับวฒันธรรม
สากลท่ีเหมาะสม 

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบธรรมสากจัฉา (การ
สนทนา) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูนาํรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทยภูมิปัญญา

ไทยและวฒันธรรมสากล มาใหน้กัเรียนดู และ
ช่วยกนัแสดงความคิดเห็น เช่น การไหว ้การจบัมือ  

ขั้นฝึก 
- ครูและนกัเรียนสนทนาร่วมกนัในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ความสาํคญัของวฒันธรรมไทยภูมิปัญญาไทย
และวฒันธรรมสากล 

 การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยท่ี
เหมาะสม 

 การเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

วฒันธรรม
สร้างสรรคภู์มิ
ปัญญา 
๔ ชัว่โมง 



๑๓๓ 

 

๑๓๓ 

 

เก่ียวกบัอาชีพของคนไทย 
ดงันั้นคนไทยทุกคนจึงตอ้ง
ร่วมมือกนัอนุรักษป์ระเพณี
และวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย
ไวสื้บไป 

 
 

 

- ใหน้กัเรียนทาํสรุปเป็นแผนผงัมโนทศัน์สรุปเร่ืองท่ี
ไดเ้รียน 

ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัใน

สังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  ๔. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขดัแยง้ 

 ๕. เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  ๑. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั 

๒. วเิคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓. วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
๔. วเิคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแกไ้ข 

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
ประเทศไทยมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวธีิคิดให้กบัผู้เรียน) 

การเมืองการ
ปกครอง 



๑๓๔ 

 

๑๓๔ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
พระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข พระองคท์รงใชอ้าํนาจ
อธิปไตยซ่ึงเป็นอาํนาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศตาม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ 
ทรงใชอ้าํนาจนิติบญัญติัทาง
รัฐสภา อาํนาจบริหารทาง
คณะรัฐมนตรี อาํนาจตุลาการ
ทางศาล ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมีการ
แข่งขนักนัอยา่งเสรีระหวา่ง
พรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้
ไดรั้บความไวว้างใจจาก
ประชาชนเขา้ไปทาํหนา้ท่ี
บริหารประเทศและเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครอง 

- ใบงาน  
- วเิคราะห์ เปรียบเทียบ

ระบอบการปกครองของ
ไทยกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

- วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัในมาตราต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 

- วเิคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

ขั้นสืบค้น - ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูใหน้กัเรียนเสนอแนวคิดในการดาํรงชีวติอยา่งมี

ความสุขในสังคม วา่ทาํไดอ้ยา่งไรบา้ง โดยเรียกถาม
เป็นรายบุคคล 

- ครูนาํข่าวความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความขดัแยง้ทางดา้น
ความคิดในเร่ืองการเมือง มาใหน้กัเรียนวิเคราะห์ 
และเสนอแนวทางแกไ้ข 

ขั้นฝึก 
- ครูอธิบายระบบการปกครองแบบต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นยคุ

ปัจจุบนัใหน้กัเรียนฟัง และซกัถามวา่ประเทศไทยใช้
การปกครองแบบใด 

- จากนั้นใหน้กัเรียนวิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

- วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 

- วเิคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนว
ทางแกไ้ข 

๒๐ชัว่โมง 



๑๓๕ 

 

๑๓๕ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 

 
ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากร  ท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

๒. มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 
๓. อภิปรายบทบาทความสาํคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ   
๔. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  
๕. วเิคราะห์ผลเสียจากการวา่งงาน และแนวทางแกปั้ญหา 
๖. วเิคราะห์สาเหตุและวธีิการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ 

 



๑๓๖ 

 

๑๓๖ 

 

 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
 เศรษฐศาสตร์ศึกษาถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดบับุคคลและสังคม จากการ
ท่ีมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีไม่
ส้ินสุด แต่ทรัพยากรท่ีมนุษย์
นาํมาใชน้ั้นมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
มนุษยจ์าํเป็นตอ้งตดัสินใจ
เลือกและใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมี
คุณภาพ 
                

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- อธิบายกลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ 

- วเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัระบบสหกรณ์ 

- อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

- อภิปรายบทบาท
ความสาํคญัของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ   

- อภิปรายผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  

- วเิคราะห์ผลเสียจากการ
วา่งงาน และแนวทาง
แกปั้ญหา 

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบทดสอบ, แบบตรวจ

ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบโยนิโสมนสิการ 
(กระบวนการสร้างศรัทธาและวธีิคิดให้กบัผู้เรียน) 
ขั้นสืบค้น – ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูใหน้กัเรียนสมมุติตนเองวา่มีอาชีพเป็นเกษตรกร

ในขณะน้ี ถา้นกัเรียนจะเลือกปลูกพืชได ้๑ ชนิด จะ
เลือกปลูกอะไร ตั้งราคาไวเ้ท่าไหร่ เพราะเหตุใด มี
ปัจจยัใดเก่ียวขอ้งบา้ง 

ขั้นฝึก 
ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้ทั้งจากตาํราเรียน หอ้งสมุด 
อินเตอร์เน็ต หรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ตามหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ีคือ 
- กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบั

ระบบสหกรณ์ 
- บทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
- บทบาทความสาํคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ   
- ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  

เศรษฐกิจใน
ชีวติประจาํวนั 
๑๘ ชัว่โมง 



๑๓๗ 

 

๑๓๗ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
- วเิคราะห์สาเหตุ และ

วธีิการกีดกนัทางการคา้ใน
การคา้ระหวา่งประเทศ 

- แผนผงัมโนทศัน์สรุป 
 

- ผลเสียจากการวา่งงาน และแนวทางแกปั้ญหา 
- สาเหตุ และวธีิการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
จากนั้นนาํแต่ละหวัขอ้มาอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
 ข้ันประยุกต์ 
- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหาความรู้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓   
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๕.๑ เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา 

วเิคราะห์ และสรุปขอ้มูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ และทวปีอเมริกาใตโ้ดยเลือกใชแ้ผนท่ีเฉพาะเร่ืองและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์สืบคน้

ขอ้มูล 
๒. วเิคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติัและผลกระทบในทวปีอเมริกาเหนือ และทวปีอเมริกาใต ้

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๕.๒ เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ถีิการดาํเนินชีวติ มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมใน
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั   ๑. สาํรวจและระบุทาํเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวปีอเมริกาเหนือและทวปีอเมริกาใต ้
๒. วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อทาํเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวปีอเมริกาเหนือและทวปี

อเมริกาใต ้
๓. สืบคน้ อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัมนุษยท่ี์เกิดข้ึนในทวปีอเมริกาเหนือและทวปีอเมริกาใต ้



๑๓๘ 

 

๑๓๘ 

 

๔. วเิคราะห์แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ และทวปีอเมริกาใตท่ี้ย ัง่ยนื 
๕. ระบุความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 

ทวปีอเมริกาเหนือ 
ประกอบดว้ยอเมริกาเหนือ 
และอเมริกากลาง ซ่ึงแบ่งแยก
ออกจากกนัอยา่งชดัเจนโดยมี
แม่นํ้าริโอแกรนดเ์ป็นแนวเขต 
สภาพโดยรวมแลว้ประชากร
ในอเมริกาเหนือมีชีวิตและ
ความเป็นอยูดี่กวา่ประชากรใน
อเมริกากลาง 
ทวปีอเมริกาใตเ้ป็นส่วนท่ี
ต่อเน่ืองมากจากทวปีอเมริกา
เหนือ ถึงแมท้วปีแห่งน้ีจะมี
ประวติัศาสตร์และเป็นท่ีรู้จกั
กนัมานานแลว้ก็ตาม แต่
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ี
เป็นป่าทึบและมีเทือกเขาท่ีสูง

- แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน 

- อธิบายลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปีอเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต ้  

- ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต ้  

- อภิปรายประเด็นปัญหา
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
ในทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใตป้ระเทศไทย 

- วเิคราะห์เหตุและผลกระทบ
ต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ของส่ิงแวดลอ้มในทวปี

วธีิการประเมิน 
- ทดสอบ, ตรวจ

ผลงาน 
- นาํเสนอ วิเคราะห์ 

วจิารณ์  
เคร่ืองมือประเมิน 

- แบบทดสอบ, แบบ
ตรวจผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการ

ประเมินใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการ

เรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวธีิแบบอทิธิบาท ๔ (กระบวนการ
ฟัง, การเขียน, การถาม, การคิดวเิคราะห์) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยง 
- ครูนาํรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัทวปีอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใตม้าใหน้กัเรียนดู เช่น รูปภาพเก่ียวกบั
ลกัษณะทางกายภาพ  ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
จากนั้นใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น เก่ียวกบัรูปภาพ 

 
 ขั้นฝึก 
- ครูใหน้กัเรียนทาํรายงาน โดยใหไ้ปศึกษาคน้ควา้หา

ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจากหนงัสือเรียน 
หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปีอเมริกาเหนือ

เดินทางขา้ม
ทวปี 
๓๒ ชัว่โมง 



๑๓๙ 

 

๑๓๙ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 

ชนั อีกทั้งเสถียรภาพทาง
การเมืองท่ีไม่มัน่คง ทาํใหก้าร
พฒันาเป็นไปอยา่งยากลาํบาก               

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ท่ีส่งผลต่อประเทศไทย 

- ใบงาน, ใบความรู้ 
- แผนผงัมโนทศัน์สรุป  

และอเมริกาใต ้
 ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปี

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้

 ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปี
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใตต่้อประเทศไทย 

 การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้ 

- ใหน้กัเรียนทาํรายงาน โดยจดัทาํเป็นรูปเล่มให้
เรียบร้อย และส่งครู 

- ครูนาํประเด็นหวัขอ้ดงักล่าวมาอภิปรายร่วมกนักบั
นกัเรียน หากมีขอ้สงสัยใหซ้กัถามได ้

ข้ันประยุกต์ 



๑๔๐ 

 

๑๔๐ 

 

สาระส าคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การ
ประเมิน 

กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 

- นกัเรียนทาํใบงานท่ีครูแจก โดยสามารถไปหา
ความรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทาํใบงานได ้

 



๑๐๓ 

 

๑๐๓ 

 

การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๑ อธิบายการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบั
ถือสู่ประเทศไทย 
 

นกัเรียนอธิบายการ
เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือสู่ประเทศ
ไทยไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือสู่ประเทศ
ไทยไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือสู่ประเทศ
ไทยไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือสู่ประเทศ
ไทยไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๒ วเิคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ ท่ีมี
ต่อสภาพแวดลอ้มใน
สังคมไทย รวมทั้งการ
พฒันาตนและ
ครอบครัว 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ ท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
สังคมไทย รวมทั้ง
การพฒันาตนและ
ครอบครัวได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ ท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
สังคมไทย รวมทั้ง
การพฒันาตนและ
ครอบครัวได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ ท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
สังคมไทย รวมทั้ง
การพฒันาตนและ
ครอบครัวได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ ท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
สังคมไทย รวมทั้ง
การพฒันาตนและ
ครอบครัวไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๓ วเิคราะห์พุทธ
ประวติัตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบ าเพญ็ทุกรกิริยา   
หรือประวติัศาสดาท่ี
ตนนบัถือตามท่ี
ก าหนด 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัตั้งแต่
ประสูติจนถึง
บ าเพญ็ทุกรกิริยา   
หรือประวติัศาสดา
ท่ีตนนบัถือตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัตั้งแต่
ประสูติจนถึง
บ าเพญ็ทุกรกิริยา   
หรือประวติัศาสดา
ท่ีตนนบัถือตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัตั้งแต่
ประสูติจนถึง
บ าเพญ็ทุกรกิริยา   
หรือประวติัศาสดา
ท่ีตนนบัถือตามท่ี
ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 
 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัตั้งแต่
ประสูติจนถึง
บ าเพญ็ทุกรกิริยา   
หรือประวติัศาสดา
ท่ีตนนบัถือตามท่ี
ก าหนดไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 



๑๐๔ 

 

๑๐๔ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๔ วเิคราะห์และ
ประพฤติตนตาม
แบบอยา่งการด าเนิน
ชีวติและขอ้คิดจาก
ประวติัสาวก ชาดก/
เร่ืองเล่า และศาสนิก
ชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนด 

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่า และศาสนิกชน
ตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่า และศาสนิก
ชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่า และศาสนิก
ชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่า และศาสนิก
ชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนดไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๕ อธิบายพุทธคุณ 
และขอ้ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ ๔ 
หรือหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไป
พฒันาแกปั้ญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

นกัเรียนอธิบาย
พุทธคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่า
และน าไปพฒันา
แกปั้ญหาของ
ตนเองและ
ครอบครัวได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พุทธคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่า
และน าไปพฒันา
แกปั้ญหาของ
ตนเองและ
ครอบครัวได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พุทธคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่า
และน าไปพฒันา
แกปั้ญหาของ
ตนเองและ
ครอบครัวได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พุทธคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่า
และน าไปพฒันา
แกปั้ญหาของ
ตนเองและ
ครอบครัวไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๖ เห็นคุณค่าของ
การพฒันาจิต เพื่อการ
เรียนรู้และการด าเนิน
ชีวติ ดว้ยวธีิคิดแบบ

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต 
เพื่อการเรียนรู้และ
การด าเนินชีวติ 
ดว้ยวธีิคิดแบบ

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต 
เพื่อการเรียนรู้และ
การด าเนินชีวติ 
ดว้ยวธีิคิดแบบ

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต 
เพื่อการเรียนรู้และ
การด าเนินชีวติ 
ดว้ยวธีิคิดแบบ

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต 
เพื่อการเรียนรู้และ
การด าเนินชีวติ 
ดว้ยวธีิคิดแบบ



๑๐๕ 

 

๑๐๕ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
โยนิโสมนสิการ คือวธีิ
คิดแบบคุณค่าแท ้– 
คุณค่าเทียม และวธีิคิด
แบบคุณ – โทษ  และ
ทางออก หรือการ
พฒันาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 

โยนิโสมนสิการ 
คือวธีิคิดแบบ
คุณค่าแท ้– คุณค่า
เทียม และวธีิคิด
แบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือ
การพฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

โยนิโสมนสิการ 
คือวธีิคิดแบบ
คุณค่าแท ้– คุณค่า
เทียม และวธีิคิด
แบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือ
การพฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

โยนิโสมนสิการ 
คือวธีิคิดแบบ
คุณค่าแท ้– คุณค่า
เทียม และวธีิคิด
แบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือ
การพฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

โยนิโสมนสิการ 
คือวธีิคิดแบบ
คุณค่าแท ้– คุณค่า
เทียม และวธีิคิด
แบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือ
การพฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๗ สวดมนต ์แผ่
เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ี
ตนนบัถือตามท่ี
ก าหนด 

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญา
ดว้ยอานาปานสติ   
หรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ   หรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ   หรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ   หรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนดได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๘ วเิคราะห์และ
ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางศาสนา
ท่ีตนนบัถือ ในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
และดูแลรักษาส่ิง 
แวดลอ้มเพื่อการอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

นกัเรียนวิเคราะห์
และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ในการด ารงชีวติ
แบบพอเพียง และ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การอยูร่่วมกนัได้

นกัเรียนวิเคราะห์
และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ในการด ารงชีวติ
แบบพอเพียง และ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การอยูร่่วมกนัได้

นกัเรียนวิเคราะห์
และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ในการด ารงชีวติ
แบบพอเพียง และ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การอยูร่่วมกนัได้

นกัเรียนวิเคราะห์
และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ในการด ารงชีวติ
แบบพอเพียง และ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การอยูร่่วมกนัได้



๑๐๖ 

 

๑๐๖ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
อยา่งสันติสุขได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

อยา่งสันติสุขได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

อยา่งสันติสุขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

อยา่งสันติสุขได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๙ วเิคราะห์เหตุผล
ความจ าเป็นท่ีทุกคน
ตอ้งศึกษาเรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆ 

นกัเรียนวิเคราะห์
เหตุผลความจ าเป็น
ท่ีทุกคนตอ้งศึกษา
เรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
เหตุผลความ
จ าเป็นท่ีทุกคน
ตอ้งศึกษาเรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
เหตุผลความ
จ าเป็นท่ีทุกคน
ตอ้งศึกษาเรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
เหตุผลความ
จ าเป็นท่ีทุกคน
ตอ้งศึกษาเรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๑๐ ปฏิบติัตน
ต่อศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณ์ต่างๆได้
อยา่งเหมาะสม 

นกัเรียนปฏิบติัตน
ต่อศาสนิกชนอ่ืน
ในสถานการณ์
ต่างๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสมได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
ต่อศาสนิกชนอ่ืน
ในสถานการณ์
ต่างๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสมได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
ต่อศาสนิกชนอ่ืน
ในสถานการณ์
ต่างๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
ต่อศาสนิกชนอ่ืน
ในสถานการณ์
ต่างๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสมไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๑/๑๑ วเิคราะห์การ
กระท าของบุคคลท่ี
เป็นแบบอยา่งดา้น 
ศาสนสัมพนัธ์ และ
น าเสนอแนวทางการ
ปฏิบติัของตนเอง 

นกัเรียนวิเคราะห์
การกระท าของ
บุคคลท่ีเป็น
แบบอยา่งดา้น 
ศาสนสัมพนัธ์ และ
น าเสนอแนว
ทางการปฏิบติัของ
ตนเองไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การกระท าของ
บุคคลท่ีเป็น
แบบอยา่งดา้น 
ศาสนสัมพนัธ์ 
และน าเสนอแนว
ทางการปฏิบติัของ
ตนเองไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การกระท าของ
บุคคลท่ีเป็น
แบบอยา่งดา้น 
ศาสนสัมพนัธ์ 
และน าเสนอแนว
ทางการปฏิบติัของ
ตนเองไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การกระท าของ
บุคคลท่ีเป็น
แบบอยา่งดา้น 
ศาสนสัมพนัธ์ 
และน าเสนอแนว
ทางการปฏิบติัของ
ตนเองไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๑/๑ บ าเพญ็
ประโยชน์ต่อศาสน
สถานของศาสนาท่ีตน

นกัเรียนบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อ 
ศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ

นกัเรียนบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อ 
ศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ

นกัเรียนบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อ 
ศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ

นกัเรียนบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อ 
ศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ



๑๐๗ 

 

๑๐๗ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
นบัถือ ไดถู้กตอ้งและ

สมบูรณ์ 
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๑/๒ อธิบายจริยวตัร
ของสาวกเพื่อเป็น
แบบอยา่งในการ
ประพฤติปฏิบติั  และ
ปฏิบติัตนอยา่ง
เหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

นกัเรียนอธิบาย 
จริยวตัรของสาวก
เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ในการประพฤติ
ปฏิบติั  และปฏิบติั
ตนอยา่งเหมาะสม
ต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย 
จริยวตัรของสาวก
เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ในการประพฤติ
ปฏิบติั  และปฏิบติั
ตนอยา่งเหมาะสม
ต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย 
จริยวตัรของสาวก
เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ในการประพฤติ
ปฏิบติั  และปฏิบติั
ตนอยา่งเหมาะสม
ต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย 
จริยวตัรของสาวก
เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ในการประพฤติ
ปฏิบติั  และปฏิบติั
ตนอยา่งเหมาะสม
ต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๑/๓ ปฏิบติัตนอยา่ง
เหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลกัศาสนา
ท่ีตนนบัถือตามท่ี
ก าหนด 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๑/๔ จดัพิธีกรรม 
และปฏิบติัตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกตอ้ง 

นกัเรียนจดั
พิธีกรรม และ
ปฏิบติัตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรม
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนจดั
พิธีกรรม และ
ปฏิบติัตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรม
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนจดั
พิธีกรรม และ
ปฏิบติัตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรม
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนจดั
พิธีกรรม และ
ปฏิบติัตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรม
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๑/๕ อธิบายประวติั 
ความส าคญั และ 
ปฏิบติัตนในวนัส าคญั

นกัเรียนอธิบาย
ประวติั 
ความส าคญั และ 
ปฏิบติัตนในวนั

นกัเรียนอธิบาย
ประวติั 
ความส าคญั และ 
ปฏิบติัตนในวนั

นกัเรียนอธิบาย
ประวติั 
ความส าคญั และ 
ปฏิบติัตนในวนั

นกัเรียนอธิบาย
ประวติั 
ความส าคญั และ 
ปฏิบติัตนในวนั



๑๐๘ 

 

๑๐๘ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนด ได้
ถูกตอ้ง 

ส าคญัทางศาสนาท่ี
ตนนบัถือ ตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

ส าคญัทางศาสนา
ท่ีตนนบัถือ ตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

ส าคญัทางศาสนา
ท่ีตนนบัถือ ตามท่ี
ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ส าคญัทางศาสนา
ท่ีตนนบัถือ ตามท่ี
ก าหนดไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๑/๑ ปฏิบติัตาม
กฎหมายในการ
คุม้ครองสิทธิของ
บุคคล 

นกัเรียนปฏิบติัตาม
กฎหมายในการ
คุม้ครองสิทธิของ
บุคคลไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั
ตามกฎหมายใน
การคุม้ครองสิทธิ
ของบุคคลได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั
ตามกฎหมายใน
การคุม้ครองสิทธิ
ของบุคคลได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั
ตามกฎหมายใน
การคุม้ครองสิทธิ
ของบุคคลไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๑/๒ ระบุ
ความสามารถของ
ตนเองในการท า
ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ 

นกัเรียนระบุ
ความสามารถของ
ตนเองในการท า
ประโยชน์ต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุ
ความสามารถของ
ตนเองในการท า
ประโยชน์ต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุ
ความสามารถของ
ตนเองในการท า
ประโยชน์ต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ 
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุ
ความสามารถของ
ตนเองในการท า
ประโยชน์ต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ 

ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๑/๓ อภิปราย
เก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยั
ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีหรือ
อาจน าไปสู่ความ
เขา้ใจผดิต่อกนั 

นกัเรียนอภิปราย
เก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็น
ปัจจยัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี
หรืออาจน าไปสู่
ความเขา้ใจผดิต่อ
กนัไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
เก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็น
ปัจจยัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี
หรืออาจน าไปสู่
ความเขา้ใจผดิต่อ
กนัไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
เก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็น
ปัจจยัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี
หรืออาจน าไปสู่
ความเขา้ใจผดิต่อ
กนัไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
เก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็น
ปัจจยัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี
หรืออาจน าไปสู่
ความเขา้ใจผดิต่อ
กนัไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 
 
 



๑๐๙ 

 

๑๐๙ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๑/๔ แสดงออกถึง
การเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

นกัเรียนแสดงออก
ถึงการเคารพใน
สิทธิของตนเอง
และผูอ่ื้นไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั
ตามกฎหมายใน
การคุม้ครองสิทธิ
ของบุคคลได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั
ตามกฎหมายใน
การคุม้ครองสิทธิ
ของบุคคลได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั
ตามกฎหมายใน
การคุม้ครองสิทธิ
ของบุคคลไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๑/๑ อธิบายหลกัการ 
เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และ
สาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนั
โดยสังเขป   

นกัเรียนอธิบาย
หลกัการ 
เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และ
สาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนั
โดยสังเขปได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
หลกัการ 
เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และ
สาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนั
โดยสังเขปได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
หลกัการ 
เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และ
สาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนั
โดยสังเขปได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
หลกัการ 
เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และ
สาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนั
โดยสังเขปไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๑/๒ วเิคราะห์
บทบาทการถ่วงดุล 
 ของอ านาจอธิปไตย
ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  
ฉบบัปัจจุบนั 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทการถ่วงดุล 
 ของอ านาจ
อธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  
ฉบบัปัจจุบนัได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทการ
ถ่วงดุล 
 ของอ านาจ
อธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  
ฉบบัปัจจุบนัได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทการ
ถ่วงดุล 
 ของอ านาจ
อธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  
ฉบบัปัจจุบนัได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทการ
ถ่วงดุล 
 ของอ านาจ
อธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  
ฉบบัปัจจุบนัได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๑/๓ ปฏิบติัตนตาม
บทบญัญติัของ

นกัเรียนปฏิบติัตน
ตามบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่ง

นกัเรียนปฏิบติัตน
ตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญ

นกัเรียนปฏิบติัตน
ตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญ

นกัเรียนปฏิบติัตน
ตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญ



๑๑๐ 

 

๑๑๐ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง    

ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

แห่งราชอาณาจกัร
ไทย ฉบบัปัจจุบนั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเองไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

แห่งราชอาณาจกัร
ไทย ฉบบัปัจจุบนั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเองไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

แห่งราชอาณาจกัร
ไทย ฉบบัปัจจุบนั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเองไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๑/๑ อธิบาย
ความหมายและ
ความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความหมายและ
ความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความหมายและ
ความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความหมายและ
ความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความหมายและ
ความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๑/๒ วเิคราะห์
ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนใน
สังคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ค่านิยมและ
พฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน
สังคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของ
ชุมชนและประเทศ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ค่านิยมและ
พฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน
สังคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของ
ชุมชนและ
ประเทศไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ค่านิยมและ
พฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน
สังคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของ
ชุมชนและ
ประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ค่านิยมและ
พฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน
สังคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของ
ชุมชนและ
ประเทศไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๑/๓ อธิบายความ
เป็นมาหลกัการและ
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

นกัเรียนอธิบาย
ความเป็นมา
หลกัการและ
ความส าคญัของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทยได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความเป็นมา
หลกัการและ
ความส าคญัของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทยได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความเป็นมา
หลกัการและ
ความส าคญัของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความเป็นมา
หลกัการและ
ความส าคญัของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทยได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 



๑๑๑ 

 

๑๑๑ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๑/๑ วเิคราะห์
บทบาทหนา้ท่ีและ
ความแตกต่างของ
สถาบนัการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคาร
กลาง 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทหนา้ท่ีและ
ความแตกต่างของ
สถาบนัการเงินแต่
ละประเภทและ
ธนาคารกลางได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทหนา้ท่ีและ
ความแตกต่างของ
สถาบนัการเงินแต่
ละประเภทและ
ธนาคารกลางได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทหนา้ท่ีและ
ความแตกต่างของ
สถาบนัการเงินแต่
ละประเภทและ
ธนาคารกลางได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทหนา้ท่ีและ
ความแตกต่างของ
สถาบนัการเงินแต่
ละประเภทและ
ธนาคารกลางได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๑/๒ ยกตวัอยา่งท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นการ
พึ่งพาอาศยักนั และ
การแข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

นกัเรียนยกตวัอยา่ง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การพึ่งพาอาศยักนั 
และการแข่งขนักนั
ทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนยกตวัอยา่ง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การพึ่งพาอาศยักนั 
และการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจ
ในประเทศได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนยกตวัอยา่ง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การพึ่งพาอาศยักนั 
และการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนยกตวัอยา่ง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การพึ่งพาอาศยักนั 
และการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๑/๓ ระบุปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการก าหนด
อุปสงคแ์ละอุปทาน 

นกัเรียนระบุปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๑/๔ อภิปรายผลของ
การมีกฎหมายเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 

นกัเรียนระบุปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  
ม.๑/๑ วเิคราะห์

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ



๑๑๒ 

 

๑๑๒ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ความส าคญัของเวลา
ในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ 

เวลาในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

เวลาในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

เวลาในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

เวลาในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  
ม.๑/๒ เทียบศกัราช
ตามระบบต่างๆท่ีใช้
ศึกษาประวติัศาสตร์ 

นกัเรียนเทียบ
ศกัราชตามระบบ
ต่างๆท่ีใชศึ้กษา
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเทียบ
ศกัราชตามระบบ
ต่างๆท่ีใชศึ้กษา
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเทียบ
ศกัราชตามระบบ
ต่างๆท่ีใชศึ้กษา
ประวติัศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเทียบ
ศกัราชตามระบบ
ต่างๆท่ีใชศึ้กษา
ประวติัศาสตร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  
ม.๑/๓ น าวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ 

นกัเรียนน าวธีิการ
ทางประวติัศาสตร์
มาใชศึ้กษา
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าวธีิการ
ทางประวติัศาสตร์
มาใชศึ้กษา
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าวธีิการ
ทางประวติัศาสตร์
มาใชศึ้กษา
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าวธีิการ
ทางประวติัศาสตร์
มาใชศึ้กษา
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒  
ม.๑/๑ อธิบาย
พฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของ
ประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของ
ประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของ
ประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของ
ประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒  
ม.๑/๒ ระบุ
ความส าคญัของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาค

นกัเรียนระบุ
ความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชีย

นกัเรียนระบุ
ความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชีย

นกัเรียนระบุ
ความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชีย

นกัเรียนระบุ
ความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชีย



๑๑๓ 

 

๑๑๓ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

ตะวนัออกเฉียงใต้
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

ตะวนัออกเฉียงใต้
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ตะวนัออกเฉียงใต้
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ตะวนัออกเฉียงใต้
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๑/๑ อธิบายเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์
สมยัก่อนสุโขทยัใน
ดินแดนไทย
โดยสังเขป 

นกัเรียนอธิบาย
เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์
สมยัก่อนสุโขทยั
ในดินแดนไทย
โดยสังเขปได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์
สมยัก่อนสุโขทยั
ในดินแดนไทย
โดยสังเขปได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์
สมยัก่อนสุโขทยั
ในดินแดนไทย
โดยสังเขปได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์
สมยัก่อนสุโขทยั
ในดินแดนไทย
โดยสังเขปไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๑/๒ วเิคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรสุโขทยัใน
ดา้นต่างๆ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรสุโขทยั
ในดา้นต่างๆได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรสุโขทยั
ในดา้นต่างๆได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรสุโขทยั
ในดา้นต่างๆได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรสุโขทยั
ในดา้นต่างๆได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๑/๓ วเิคราะห์
อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมยั
สุโขทยัและสังคมไทย
ในปัจจุบนั 

นกัเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมยั
สุโขทยัและ
สังคมไทยใน
ปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมยั
สุโขทยัและ
สังคมไทยใน
ปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมยั
สุโขทยัและ
สังคมไทยใน
ปัจจุบนัได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมยั
สุโขทยัและ
สังคมไทยใน
ปัจจุบนัไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  
ม.๑/๑ วเิคราะห์
ลกัษณะทางกายภาพ
ของทวปีเอเชียทวปี

นกัเรียนวิเคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพของทวปี
เอเชียทวปี
ออสเตรเลีย และ

นกัเรียนวิเคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพของทวปี
เอเชียทวปี
ออสเตรเลีย และ

นกัเรียนวิเคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพของทวปี
เอเชียทวปี
ออสเตรเลีย และ

นกัเรียนวิเคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพของทวปี
เอเชียทวปี
ออสเตรเลีย และ



๑๑๔ 

 

๑๑๔ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย โดยใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้
ขอ้มูล 

โอเชียเนีย โดยใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

โอเชียเนีย โดยใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

โอเชียเนีย โดยใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้
ขอ้มูลไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

โอเชียเนีย โดยใช้
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้
ขอ้มูลไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  
ม.๑/๒ อธิบายพิกดั
ภูมิศาสตร์ (ละติจูด 
และลองจิจูด)เส้นแบ่ง
เวลา และเปรียบเทียบ
วนั เวลาของโลก 

นกัเรียนอธิบาย
พิกดัภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด และ
ลองจิจูด)เส้นแบ่ง
เวลา และ
เปรียบเทียบวนั 
เวลาของโลกได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พิกดัภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด และ
ลองจิจูด)เส้นแบ่ง
เวลา และ
เปรียบเทียบวนั 
เวลาของโลกได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พิกดัภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด และ
ลองจิจูด)เส้นแบ่ง
เวลา และ
เปรียบเทียบวนั 
เวลาของโลกได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พิกดัภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด และ
ลองจิจูด)เส้นแบ่ง
เวลา และ
เปรียบเทียบวนั 
เวลาของโลกได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  
ม.๑/๓ วเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยัพิบติั
และผลกระทบในทวปี
เอเชีย ทวปีออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 

นกัเรียนวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติัและ
ผลกระทบในทวปี
เอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติัและ
ผลกระทบในทวปี
เอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติัและ
ผลกระทบในทวปี
เอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติัและ
ผลกระทบในทวปี
เอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๑/๑ ส ารวจและระบุ
ท าเลท่ีตั้งของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวปี
เอเชีย ทวปีออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

นกัเรียนส ารวจ
และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปี
เอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนส ารวจ
และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปี
เอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนส ารวจ
และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปี
เอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนส ารวจ
และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปี
เอเชีย ทวปี
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๑/๒ วเิคราะห์ปัจจยั

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ



๑๑๕ 

 

๑๑๕ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ทางกายภาพและปัจจยั
ทางสังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวปี
เอเชีย ทวปีออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวปี
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนียไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปีเอเชีย 
ทวปีออสเตรเลีย 
และโอเชียเนียได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปีเอเชีย 
ทวปีออสเตรเลีย 
และโอเชียเนียได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปีเอเชีย 
ทวปีออสเตรเลีย 
และโอเชียเนียได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๑/๓ สืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม 
ทางกายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึน ในทวปีเอเชีย  
ทวปีออสเตรเลีย  และ
โอเชียเนีย  

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ-
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึน ในทวปี
เอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย  และ
โอเชียเนีย ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ-
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึน ในทวปี
เอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย  และ
โอเชียเนีย ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ-
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึน ในทวปี
เอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย  และ
โอเชียเนีย ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ-
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึน ในทวปี
เอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย  และ
โอเชียเนีย ไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๑/๔ วเิคราะห์
แนวทางการจดัการภยั 
พิบติัและการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวปี
เอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย และโอ

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการจดัการ
ภยั พิบติัและการ
จดัการทรัพยากร
และ ส่ิงแวดลอ้ม
ในทวปีเอเชีย  
ทวปีออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย ท่ี

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการ
จดัการภยั พิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีเอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย และ

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการ
จดัการภยั พิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีเอเชีย  ทวปี
ออสเตรเลีย และ

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ-
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึน ในทวปี
เอเชีย  ทวปี



๑๑๖ 

 

๑๑๖ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
เชียเนีย ท่ีย ัง่ยนื ย ัง่ยนืไดถู้กตอ้ง

และสมบูรณ์ 
โอเชียเนีย ท่ีย ัง่ยนื
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

โอเชียเนีย ท่ีย ัง่ยนื
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ออสเตรเลีย  และ
โอเชียเนีย ไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

 
 

การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๑ อธิบายการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบั
ถือสู่ประเทศเพื่อน
บา้น 

นกัเรียนอธิบายการ
เผยแผพ่ระพุทธ 
ศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
สู่ประเทศเพื่อน
บา้นไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือสู่ประเทศ
เพื่อนบา้นได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือสู่ประเทศ
เพื่อนบา้นได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือสู่ประเทศ
เพื่อนบา้นไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๒ วเิคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือท่ี
ช่วยเสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีกบั
ประเทศเพื่อนบา้น
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีกบั
ประเทศเพื่อนบา้น
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีกบั
ประเทศเพื่อนบา้น
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีกบั
ประเทศเพื่อนบา้น
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๓ วเิคราะห์
ความส าคญัของ

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 



๑๑๗ 

 

๑๑๗ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือใน
ฐานะท่ีเป็นรากฐาน
ของวฒันธรรม 
เอกลกัษณ์ของชาติ
และมรดกของชาติ 

หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ี
เป็นรากฐานของ
วฒันธรรม 
เอกลกัษณ์ของชาติ
และมรดกของชาติ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ี
เป็นรากฐานของ
วฒันธรรม 
เอกลกัษณ์ของชาติ
และมรดกของชาติ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ี
เป็นรากฐานของ
วฒันธรรม 
เอกลกัษณ์ของชาติ
และมรดกของชาติ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ี
เป็นรากฐานของ
วฒันธรรม 
เอกลกัษณ์ของชาติ
และมรดกของชาติ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๔ อภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือกบั            
การพฒันาชุมชนและ
การจดัระเบียบสังคม 

นกัเรียนอภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือกบั            
การพฒันาชุมชน
และการจดัระเบียบ
สังคมไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือกบั            
การพฒันาชุมชน
และการจดั
ระเบียบสังคมได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือกบั            
การพฒันาชุมชน
และการจดั
ระเบียบสังคมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือกบั            
การพฒันาชุมชน
และการจดั
ระเบียบสังคมได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๕ วเิคราะห์พุทธ
ประวติัหรือประวติั
ศาสดาของศาสนาท่ี
ตนนบัถือตามท่ี
ก าหนด 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัหรือ
ประวติัศาสดาของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัหรือ
ประวติัศาสดาของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัหรือ
ประวติัศาสดาของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัหรือ
ประวติัศาสดาของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนดได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๖ วเิคราะห์และ
ประพฤติตนตาม
แบบอยา่งการด าเนิน
ชีวติและขอ้คิดจาก

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั



๑๑๘ 

 

๑๑๘ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ประวติัสาวก ชาดก/
เร่ืองเล่าและศาสนิก
ชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนด 

สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนดไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๗ อธิบาย
โครงสร้าง และ
สาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือ
คมัภีร์ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ 

นกัเรียนอธิบาย
โครงสร้าง และ
สาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือ
คมัภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนบัถือได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
โครงสร้าง และ
สาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  
หรือคมัภีร์ของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
โครงสร้าง และ
สาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  
หรือคมัภีร์ของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
โครงสร้าง และ
สาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  
หรือคมัภีร์ของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๘ อธิบาย
ธรรมคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัในกรอบ
แบบอริยสัจ ๔ หรือ
หลกัธรรมของศาสนา
ท่ีตนนบัถือ  ตามท่ี
ก าหนด  เห็นคุณค่า
และน าไปพฒันา 
แกปั้ญหาของชุมชน
และสังคม 

นกัเรียนอธิบาย
ธรรมคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ  ตามท่ี
ก าหนด  เห็นคุณค่า
และน าไปพฒันา 
แกปั้ญหาของ
ชุมชนและสังคม
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ธรรมคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ  ตามท่ี
ก าหนด  เห็น
คุณค่าและน าไป
พฒันา แกปั้ญหา
ของชุมชนและ
สังคมไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ธรรมคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ  ตามท่ี
ก าหนด  เห็น
คุณค่าและน าไป
พฒันา แกปั้ญหา
ของชุมชนและ
สังคมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ธรรมคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือ  ตามท่ี
ก าหนด  เห็น
คุณค่าและน าไป
พฒันา แกปั้ญหา
ของชุมชนและ
สังคมไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๙ เห็นคุณค่าของ
การพฒันาจิตเพื่อการ

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต
เพือ่การเรียนรู้และ

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ



๑๑๙ 

 

๑๑๙ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
เรียนรู้และด าเนินชีวติ 
ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วธีิคิด
แบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวธีิคิด
แบบอรรถธรรม
สัมพนัธ์ หรือการ
พฒันาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 

ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วธีิคิด
แบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวธีิ
คิดแบบอรรถธรรม
สัมพนัธ์ หรือการ
พฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วธีิคิด
แบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวธีิ
คิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพนัธ์ 
หรือการพฒันาจิต
ตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วธีิคิด
แบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวธีิ
คิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพนัธ์ 
หรือการพฒันาจิต
ตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วธีิคิด
แบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวธีิ
คิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพนัธ์ 
หรือการพฒันาจิต
ตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๑๐ สวดมนต ์แผ่
เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญา
ดว้ยอานาปานสติ   
หรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ   หรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ   หรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ   หรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๒/๑๑ วเิคราะห์การ
ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางศาสนาท่ี
ตนนบัถือ เพื่อการ
ด ารงตนอยา่งเหมาะสม
ในกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลก 
และการอยูร่่วมกนั

นกัเรียนวเิคราะห์
การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
เพื่อการด ารงตน
อยา่งเหมาะสมใน
กระแสความ
เปล่ียนแปลงของ
โลก และการอยู่

นกัเรียนวเิคราะห์
การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
เพื่อการด ารงตน
อยา่งเหมาะสมใน
กระแสความ
เปล่ียนแปลงของ
โลก และการอยู่

นกัเรียนวเิคราะห์
การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
เพื่อการด ารงตน
อยา่งเหมาะสมใน
กระแสความ
เปล่ียนแปลงของ
โลก และการอยู่

นกัเรียนวเิคราะห์
การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
เพื่อการด ารงตน
อยา่งเหมาะสมใน
กระแสความ
เปล่ียนแปลงของ
โลก และการอยู่
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ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
อยา่งสันติสุข ร่วมกนัอยา่งสันติ

สุขไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

ร่วมกนัอยา่งสันติ
สุขไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

ร่วมกนัอยา่งสันติ
สุขไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

ร่วมกนัอยา่งสันติ
สุขไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๒/๑ ปฏิบติัตนอยา่ง
เหมาะสมต่อบุคคล  
ต่างๆ ตามหลกัศาสนา
ท่ีตนนบัถือ ตามท่ี
ก าหนด 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ี
ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ี
ก าหนดไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๒/๒ มีมรรยาทของ
ความเป็นศาสนิกชนท่ี
ดี ตามท่ีก าหนด 

นกัเรียนมีมรรยาท
ของความเป็น     
ศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีมรรยาท
ของความเป็น    
ศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีมรรยาท
ของความเป็น    
ศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีมรรยาท
ของความเป็น    
ศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนดได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๒/๓ วเิคราะห์
คุณค่าของศาสนพิธี 
และปฏิบติัตนได้
ถูกตอ้ง 

นกัเรียนวิเคราะห์
คุณค่าของศาสน
พิธี และปฏิบติัตน
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
คุณค่าของศาสน
พิธี และปฏิบติัตน
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
คุณค่าของศาสน
พิธี และปฏิบติัตน
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
คุณค่าของศาสน
พิธี และปฏิบติัตน
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๒/๔ อธิบายค าสอน
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั             
วนัส าคญัทางศาสนา 
และปฏิบติัตนได้
ถูกตอ้ง 

นกัเรียนอธิบายค า
สอนท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัวนัส าคญัทาง
ศาสนา และปฏิบติั
ตนไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
คุณค่าของศาสน
พิธี และปฏิบติัตน
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
คุณค่าของศาสน
พิธี และปฏิบติัตน
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
คุณค่าของศาสน
พิธี และปฏิบติัตน
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๒/๕ อธิบายความ
แตกต่างของศาสนพิธี 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่าง
ของศาสนพิธี 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่าง
ของศาสนพิธี 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่าง
ของศาสนพิธี 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่าง
ของศาสนพิธี 
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ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
พิธีกรรม ตาม  แนว
ปฏิบติัของศาสนา
อ่ืนๆ  เพื่อน าไปสู่การ
ยอมรับและความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

พิธีกรรม ตาม  
แนวปฏิบติัของ
ศาสนาอ่ืนๆ  เพื่อ
น าไปสู่การยอมรับ
และความเขา้ใจซ่ึง
กนัและกนัได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

พิธีกรรม ตาม  
แนวปฏิบติัของ
ศาสนาอ่ืนๆ  เพื่อ
น าไปสู่การ
ยอมรับและความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

พิธีกรรม ตาม  
แนวปฏิบติัของ
ศาสนาอ่ืนๆ  เพื่อ
น าไปสู่การ
ยอมรับและความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

พิธีกรรม ตาม  
แนวปฏิบติัของ
ศาสนาอ่ืนๆ  เพื่อ
น าไปสู่การ
ยอมรับและความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๒/๑ อธิบายและ
ปฏิบติัตนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและประเทศ 

นกัเรียนอธิบาย
และปฏิบติัตนตาม
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
และประเทศได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
และปฏิบติัตนตาม
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและ
ประเทศไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
และปฏิบติัตนตาม
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและ
ประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
และปฏิบติัตนตาม
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและ
ประเทศไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๒/๒ เห็นคุณค่าใน
การปฏิบติัตนตาม
สถานภาพ บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตาม
วถีิประชาธิปไตย  

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ในการปฏิบติัตน
ตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หนา้ท่ีใน
ฐานะพลเมืองดี
ตามวถีิ
ประชาธิปไตยได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ในการปฏิบติัตน
ตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หนา้ท่ีใน
ฐานะพลเมืองดี
ตามวถีิ
ประชาธิปไตยได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ในการปฏิบติัตน
ตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หนา้ท่ีใน
ฐานะพลเมืองดี
ตามวถีิ
ประชาธิปไตยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ในการปฏิบติัตน
ตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หนา้ท่ีใน
ฐานะพลเมืองดี
ตามวถีิ
ประชาธิปไตยได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๒/๓ วเิคราะห์
บทบาท  ความส าคญั 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาท  
ความส าคญั และ

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาท  
ความส าคญั และ

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาท  
ความส าคญั และ

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาท  
ความส าคญั และ
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ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
และความสัมพนัธ์ของ
สถาบนัทางสังคม  

ความสัมพนัธ์ของ
สถาบนัทางสังคม
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

ความสัมพนัธ์ของ
สถาบนัทางสังคม
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ความสัมพนัธ์ของ
สถาบนัทางสังคม
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ความสัมพนัธ์ของ
สถาบนัทางสังคม
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๒/๔ อธิบายความ
คลา้ยคลึงและความ
แตกต่างของ
วฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพื่อน าไปสู่
ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนั 

นกัเรียนอธิบาย
ความคลา้ยคลึง
และความแตกต่าง
ของวฒันธรรม
ไทย และ
วฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพื่อน าไปสู่
ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนัได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความคลา้ยคลึง
และความแตกต่าง
ของวฒันธรรม
ไทย และ
วฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพื่อน าไปสู่
ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนัได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความคลา้ยคลึง
และความแตกต่าง
ของวฒันธรรม
ไทย และ
วฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพื่อน าไปสู่
ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนัได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความคลา้ยคลึง
และความแตกต่าง
ของวฒันธรรม
ไทย และ
วฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพื่อน าไปสู่
ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนัไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๒/๑ อธิบาย
กระบวนการในการ
ตรากฎหมาย 

นกัเรียนอธิบาย
กระบวนการใน
การตรากฎหมาย
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
กระบวนการใน
การตรากฎหมาย
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
กระบวนการใน
การตรากฎหมาย
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
กระบวนการใน
การตรากฎหมาย
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๒/๒ วเิคราะห์ขอ้มูล 
ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมไทย
สมยัปัจจุบนั 

นกัเรียนวิเคราะห์
ขอ้มูล ข่าวสารทาง
การเมืองการ
ปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมยั
ปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ขอ้มูล ข่าวสารทาง
การเมืองการ
ปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมยั
ปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ขอ้มูล ข่าวสารทาง
การเมืองการ
ปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมยั
ปัจจุบนัได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ขอ้มูล ข่าวสารทาง
การเมืองการ
ปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมยั
ปัจจุบนัไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 



๑๒๓ 

 

๑๒๓ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๒/๑ วเิคราะห์ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการลงทุน
และการออม 

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนและการออม
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การลงทุนและการ
ออมไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การลงทุนและการ
ออมไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การลงทุนและการ
ออมไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๒/๒ อธิบายปัจจยั
การผลิตสินคา้และ
บริการ และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการผลิต
สินคา้และบริการ 

นกัเรียนอธิบาย
ปัจจยัการผลิต
สินคา้และบริการ 
และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
ผลิตสินคา้และ
บริการไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ปัจจยัการผลิต
สินคา้และบริการ 
และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
ผลิตสินคา้และ
บริการไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ปัจจยัการผลิต
สินคา้และบริการ 
และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
ผลิตสินคา้และ
บริการไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ปัจจยัการผลิต
สินคา้และบริการ 
และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
ผลิตสินคา้และ
บริการไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๒/๓ เสนอแนวทาง
การพฒันาการผลิตใน
ทอ้งถ่ินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นกัเรียนเสนอแนว
ทางการพฒันาการ
ผลิตในทอ้งถ่ิน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเสนอแนว
ทางการพฒันาการ
ผลิตในทอ้งถ่ิน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเสนอแนว
ทางการพฒันาการ
ผลิตในทอ้งถ่ิน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเสนอแนว
ทางการพฒันาการ
ผลิตในทอ้งถ่ิน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๒/๔ อภิปราย
แนวทางการคุม้ครอง
สิทธิของตนเองใน
ฐานะผูบ้ริโภค 
 

นกัเรียนอภิปราย
แนวทางการ
คุม้ครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะ
ผูบ้ริโภคไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
แนวทางการ
คุม้ครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะ
ผูบ้ริโภคได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
แนวทางการ
คุม้ครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะ
ผูบ้ริโภคได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
แนวทางการ
คุม้ครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะ
ผูบ้ริโภคไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๒/๑ อภิปรายระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ  

นกัเรียนอภิปราย
ระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆได้

นกัเรียนอภิปราย
ระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆได้

นกัเรียนอภิปราย
ระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆได้

นกัเรียนอภิปราย
ระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆไดน้อ้ย



๑๒๔ 

 

๑๒๔ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๒/๒ ยกตวัอยา่งท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นการ
พึ่งพาอาศยักนัและการ
แข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

นกัเรียนยกตวัอยา่ง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การพึ่งพาอาศยักนั
และการแข่งขนักนั
ทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนยกตวัอยา่ง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การพึ่งพาอาศยักนั
และการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนยกตวัอยา่ง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การพึ่งพาอาศยักนั
และการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนยกตวัอยา่ง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การพึ่งพาอาศยักนั
และการแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๒/๓ วเิคราะห์การ
กระจายของทรัพยากร
ในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกท่ี
ส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การกระจายของ
ทรัพยากรในโลก
ท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การกระจายของ
ทรัพยากรในโลก
ท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การกระจายของ
ทรัพยากรในโลก
ท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๒/๔ วเิคราะห์การ
แข่งขนัทางการคา้ใน
ประเทศและ
ต่างประเทศส่งผลต่อ
คุณภาพสินคา้ ปริมาณ
การผลิต และราคา
สินคา้ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การแข่งขนัทาง
การคา้ในประเทศ
และต่างประเทศ
ส่งผลต่อคุณภาพ
สินคา้ ปริมาณการ
ผลิต และราคา
สินคา้ไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การแข่งขนัทาง
การคา้ในประเทศ
และต่างประเทศ
ส่งผลต่อคุณภาพ
สินคา้ ปริมาณการ
ผลิต และราคา
สินคา้ไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การแข่งขนัทาง
การคา้ในประเทศ
และต่างประเทศ
ส่งผลต่อคุณภาพ
สินคา้ ปริมาณการ
ผลิต และราคา
สินคา้ไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
การแข่งขนัทาง
การคา้ในประเทศ
และต่างประเทศ
ส่งผลต่อคุณภาพ
สินคา้ ปริมาณการ
ผลิต และราคา
สินคา้ไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  
ม.๒/๑ ประเมินความ
น่าเช่ือถือของ
หลกัฐานทาง

นกัเรียนประเมิน
ความน่าเช่ือถือ
ของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ใน

นกัเรียนประเมิน
ความน่าเช่ือถือ
ของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ใน

นกัเรียนประเมิน
ความน่าเช่ือถือ
ของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ใน

นกัเรียนประเมิน
ความน่าเช่ือถือ
ของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ใน



๑๒๕ 

 

๑๒๕ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ประวติัศาสตร์ใน
ลกัษณะต่างๆ 

ลกัษณะต่างๆได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

ลกัษณะต่างๆได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ลกัษณะต่างๆได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ลกัษณะต่างๆได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  
ม.๒/๒ วเิคราะห์ความ
แตกต่างระหวา่งความ
จริงกบัขอ้เทจ็จริงของ
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความแตกต่าง
ระหวา่งความจริง
กบัขอ้เทจ็จริงของ
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความแตกต่าง
ระหวา่งความจริง
กบัขอ้เทจ็จริงของ
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความแตกต่าง
ระหวา่งความจริง
กบัขอ้เทจ็จริงของ
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความแตกต่าง
ระหวา่งความจริง
กบัขอ้เทจ็จริงของ
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  
ม.๒/๓ เห็น
ความส าคญัของการ
ตีความหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ี
น่าเช่ือถือ 

นกัเรียนเห็น
ความส าคญัของ
การตีความ
หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ี
น่าเช่ือถือได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็น
ความส าคญัของ
การตีความ
หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ี
น่าเช่ือถือได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็น
ความส าคญัของ
การตีความ
หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ี
น่าเช่ือถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็น
ความส าคญัของ
การตีความ
หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ี
น่าเช่ือถือไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒  
ม.๒/๑ อธิบาย
พฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาค
เอเชีย 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒  
ม.๒/๒ ระบุ
ความส าคญัของแหล่ง
อารยธรรมโบราณใน

นกัเรียนระบุ
ความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค

นกัเรียนระบุ
ความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค

นกัเรียนระบุ
ความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค

นกัเรียนระบุ
ความส าคญัของ
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค



๑๒๖ 

 

๑๒๖ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ภูมิภาคเอเชีย เอเชียไดถู้กตอ้ง

และสมบูรณ์ 
เอเชียไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

เอเชียไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

เอเชียไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๒/๑ วเิคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรอยธุยา และ
ธนบุรีในดา้นต่างๆ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรอยธุยา 
และธนบุรีในดา้น
ต่างๆไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรอยธุยา 
และธนบุรีในดา้น
ต่างๆไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรอยธุยา 
และธนบุรีในดา้น
ต่างๆไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัรอยธุยา 
และธนบุรีในดา้น
ต่างๆไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๒/๒ วเิคราะห์ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความมัน่คง
และความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัรอยธุยา 

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัร
อยธุยาไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัร
อยธุยาไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัร
อยธุยาไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจกัร
อยธุยาไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๒/๓ ระบุภูมิปัญญา
และวฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและธนบุรี 
และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าวต่อการ
พฒันาชาติไทยในยคุ
ต่อมา 

นกัเรียนระบุภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรี และอิทธิพล
ของภูมิปัญญา
ดงักล่าวต่อการ
พฒันาชาติไทยใน
ยคุต่อมาไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรี และ
อิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าวต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยในยคุต่อมาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรี และ
อิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าวต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยในยคุต่อมาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรี และ
อิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าวต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยในยคุต่อมาได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  
ม.๒/๑ วเิคราะห์
ลกัษณะทางกายภาพ
ของทวปียโุรปและ
ทวปีแอฟริกา โดยใช้

นกัเรียนระบุภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรี และอิทธิพล

นกัเรียนระบุภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรี และ

นกัเรียนระบุภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรี และ

นกัเรียนระบุภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมไทย
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรี และ



๑๒๗ 

 

๑๒๗ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบคน้
ขอ้มูล 

ของภูมิปัญญา
ดงักล่าวต่อการ
พฒันาชาติไทยใน
ยคุต่อมาไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

อิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าวต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยในยคุต่อมาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

อิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าวต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยในยคุต่อมาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

อิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าวต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยในยคุต่อมาได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  
ม.๒/๒ อธิบายมาตรา
ส่วน ทิศ และ
สัญลกัษณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
มาตราส่วน ทิศ 
และสัญลกัษณ์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
มาตราส่วน ทิศ 
และสัญลกัษณ์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
มาตราส่วน ทิศ 
และสัญลกัษณ์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
มาตราส่วน ทิศ 
และสัญลกัษณ์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  
ม.๒/๓ วเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยัพิบติั 
และผลกระทบในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกา 

นกัเรียนวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และผล 
กระทบในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และผล 
กระทบในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และผล 
กระทบในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และผล 
กระทบในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๒/๑ ส ารวจและระบุ
ท าเลท่ีตั้งของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกา 

นกัเรียนส ารวจ
และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนส ารวจ
และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนส ารวจ
และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนส ารวจ
และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๒/๒ วเิคราะห์ปัจจยั
ทางกายภาพ และ
ปัจจยัทางสังคมท่ีมีผล
ต่อท าเล ท่ีตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ 
และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเล ท่ีตั้งของ
กิจกรรมทาง

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ 
และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเล ท่ีตั้งของ
กิจกรรมทาง

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ 
และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเล ท่ีตั้งของ
กิจกรรมทาง

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ 
และปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเล ท่ีตั้งของ
กิจกรรมทาง



๑๒๘ 

 

๑๒๘ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
และ สังคมในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกา 

เศรษฐกิจและ 
สังคมในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

เศรษฐกิจและ 
สังคมในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

เศรษฐกิจและ 
สังคมในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

เศรษฐกิจและ 
สังคมในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๒/๓ สืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปียุโรป 
และทวปีแอฟริกา 

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ 
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ 
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ 
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหา จากปฏิ 
สัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๒/๔ วเิคราะห์
แนวทางการจดัการภยั 
พิบติัและการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวปี
ยโุรป และทวปี
แอฟริกาท่ีย ัง่ยนื 

นกัเรียนวิเคราะห์
แนวทางการจดัการ
ภยั พิบติัและการ
จดัการทรัพยากร
และ ส่ิงแวดลอ้ม
ในทวปียโุรป และ
ทวปีแอฟริกาท่ี
ย ัง่ยนืไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการ
จดัการภยั พิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรป และ
ทวปีแอฟริกาท่ี
ย ัง่ยนืไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการ
จดัการภยั พิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรป และ
ทวปีแอฟริกาท่ี
ย ัง่ยนืไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการ
จดัการภยั พิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรป และ
ทวปีแอฟริกาท่ี
ย ัง่ยนืไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

๑๒๙ 

 

การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

 
ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๑ อธิบายการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบั
ถือสู่ประเทศต่างๆ ทัว่
โลก 

นกัเรียนอธิบายการ
เผยแผพ่ระพุทธ 
ศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
สู่ประเทศต่างๆ ทัว่
โลกไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
การเผยแผพ่ระ 
พุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
สู่ประเทศต่างๆ 
ทัว่โลกไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบายการ
เผยแผพ่ระพุทธ 
ศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือสู่
ประเทศต่างๆ ทัว่
โลกไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
การเผยแผพ่ระ 
พุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
สู่ประเทศต่างๆ 
ทัว่โลกไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๒ วเิคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือใน
ฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรม  และความ
สงบสุขแก่โลก 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ี
ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรม  และ
ความสงบสุขแก่
โลกไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ี
ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรม  และ
ความสงบสุขแก่
โลกไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ี
ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรม  และ
ความสงบสุขแก่
โลกไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ี
ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรม  และ
ความสงบสุขแก่
โลกไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๓ อภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ กบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ  การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

นกัเรียนอภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ กบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ  การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ กบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ  การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ กบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ  การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ กบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ  การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 



๑๓๐ 

 

๑๓๐ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๔ วเิคราะห์พุทธ
ประวติัจาก
พระพุทธรูปปางต่างๆ 
หรือประวติัศาสดาท่ี
ตนนบัถือ ตามท่ี
ก าหนด 

นกัเรียนวิเคราะห์
พุทธประวติัจาก
พระพุทธรูปปาง
ต่างๆ หรือประวติั
ศาสดาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พุทธประวติัจาก
พระพุทธรูปปาง
ต่างๆ หรือประวติั
ศาสดาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พุทธประวติัจาก
พระพุทธรูปปาง
ต่างๆ หรือประวติั
ศาสดาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พุทธประวติัจาก
พระพุทธรูปปาง
ต่างๆ หรือประวติั
ศาสดาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนดได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๕ วเิคราะห์และ
ประพฤติตนตาม
แบบอยา่งการด าเนิน
ชีวติและขอ้คิดจาก
ประวติัสาวก ชาดก/
เร่ืองเล่าและศาสนิก
ชนตวัอยา่ง  ตามท่ี
ก าหนด 

นกัเรียนวิเคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่ง  ตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่ง  ตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่ง  ตามท่ี
ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
และประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติั
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่ง  ตามท่ี
ก าหนดไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๖ อธิบายสังฆคุณ 
และขอ้ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ ๔ 
หรือหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนด 

นกัเรียนอธิบาย
สังฆคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
สังฆคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
สังฆคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 
 

นกัเรียนอธิบาย
สังฆคุณ และขอ้
ธรรมส าคญัใน
กรอบแบบอริยสัจ 
๔ หรือหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ี
ก าหนดไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 



๑๓๑ 

 

๑๓๑ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๗ เห็นคุณค่า 
และวเิคราะห์การ
ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมในการ
พฒันาตน                  
เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการท างาน           
และการมีครอบครัว 

นกัเรียนเห็นคุณค่า 
และวเิคราะห์การ
ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมในการ
พฒันาตนเพื่อ
เตรียมพร้อม
ส าหรับการท างาน           
และการมี
ครอบครัวได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า 
และวเิคราะห์การ
ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมในการ
พฒันาตนเพื่อ
เตรียมพร้อม
ส าหรับการท างาน           
และการมี
ครอบครัวได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า 
และวเิคราะห์การ
ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมในการ
พฒันาตนเพื่อ
เตรียมพร้อม
ส าหรับการท างาน           
และการมี
ครอบครัวได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า 
และวเิคราะห์การ
ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมในการ
พฒันาตน เพื่อ
เตรียมพร้อม
ส าหรับการท างาน           
และการมี
ครอบครัวไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๘ เห็นคุณค่าของ
การพฒันาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวติ 
ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วธีิคิด
แบบอริยสัจ และวธีิ
คิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจยั หรือ การพฒันา
จิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วธีิคิด
แบบอริยสัจ และ
วธีิคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจยั หรือ 
การพฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วธีิ
คิดแบบอริยสัจ 
และวธีิคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจยั 
หรือ การพฒันาจิต
ตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วธีิ
คิดแบบอริยสัจ 
และวธีิคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจยั 
หรือ การพฒันาจิต
ตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเห็นคุณค่า
ของการพฒันาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิ
คิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วธีิ
คิดแบบอริยสัจ 
และวธีิคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจยั 
หรือ การพฒันาจิต
ตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๙ สวดมนต ์แผ่
เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ หรือตาม

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญา
ดว้ยอานาปานสติ 
หรือตามแนวทาง

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ หรือตาม

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ หรือตาม

นกัเรียนสวดมนต ์
แผเ่มตตา บริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสติ หรือตาม



๑๓๒ 

 

๑๓๒ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
แนวทางของศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

ของศาสนาท่ีตน
นบัถือไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

แนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๓/๑๐ วิเคราะห์
ความแตกต่างและ
ยอมรับวถีิการด าเนิน
ชีวติของศาสนิกชนใน
ศาสนาอ่ืนๆ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความแตกต่างและ
ยอมรับวถีิการ
ด าเนินชีวติของศา
สนิกชนในศาสนา
อ่ืนๆไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความแตกต่างและ
ยอมรับวถีิการ
ด าเนินชีวติของศา
สนิกชนในศาสนา
อ่ืนๆไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความแตกต่างและ
ยอมรับวถีิการ
ด าเนินชีวติของศา
สนิกชนในศาสนา
อ่ืนๆไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความแตกต่างและ
ยอมรับวถีิการ
ด าเนินชีวติของศา
สนิกชนในศาสนา
อ่ืนๆไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๓/๑ วเิคราะห์หนา้ท่ี
และบทบาทของสาวก 
และปฏิบติัตนต่อ
สาวก ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้ง 

นกัเรียนวิเคราะห์
หนา้ท่ีและบทบาท
ของสาวก และ
ปฏิบติัตนต่อสาวก 
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
หนา้ท่ีและบทบาท
ของสาวก และ
ปฏิบติัตนต่อสาวก 
ตามท่ีก าหนดได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
หนา้ท่ีและบทบาท
ของสาวก และ
ปฏิบติัตนต่อสาวก 
ตามท่ีก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
หนา้ท่ีและบทบาท
ของสาวก และ
ปฏิบติัตนต่อสาวก 
ตามท่ีก าหนดได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๓/๒ ปฏิบติัตนอยา่ง
เหมาะสมต่อบุคคล  
ต่างๆ ตามหลกัศาสนา
ตามท่ีก าหนด  

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาตามท่ี
ก าหนด ไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาตามท่ี
ก าหนด ไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาตามท่ี
ก าหนด ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
อยา่งเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่างๆ ตาม
หลกัศาสนาตามท่ี
ก าหนด ไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๓/๓ ปฏิบติัหนา้ท่ี
ของศาสนิกชนท่ีดี 

นกัเรียนปฏิบติั
หนา้ท่ีของศาสนิก
ชนท่ีดีไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 
 

นกัเรียนปฏิบติั
หนา้ท่ีของศาสนิก
ชนท่ีดีไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั
หนา้ท่ีของศาสนิก
ชนท่ีดีไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั
หนา้ท่ีของศาสนิก
ชนท่ีดีไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 



๑๓๓ 

 

๑๓๓ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๓/๔ ปฏิบติัตน
ในศาสนพิธีพิธีกรรม
ไดถู้กตอ้ง 

นกัเรียนปฏิบติัตน
ในศาสนพิธี
พิธีกรรมไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
ในศาสนพิธี
พิธีกรรมได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
ในศาสนพิธี
พิธีกรรมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนปฏิบติัตน
ในศาสนพิธี
พิธีกรรมไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๓/๕ อธิบายประวติั
วนัส าคญัทางศาสนา
ตามท่ีก าหนดและ
ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

นกัเรียนอธิบาย
ประวติัวนัส าคญั
ทางศาสนาตามท่ี
ก าหนดและปฏิบติั
ตนไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ประวติัวนัส าคญั
ทางศาสนาตามท่ี
ก าหนดและปฏิบติั
ตนไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ประวติัวนัส าคญั
ทางศาสนาตามท่ี
ก าหนดและปฏิบติั
ตนไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ประวติัวนัส าคญั
ทางศาสนาตามท่ี
ก าหนดและปฏิบติั
ตนไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๓/๖ แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเป็นศาสนิก
ชนของศาสนาท่ีตน
นบัถือ 

นกัเรียนแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตน
นบัถือไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๓/๗ น าเสนอ
แนวทางในการธ ารง
รักษาศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 

นกัเรียนน าเสนอ
แนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนา
ท่ีตนนบัถือได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าเสนอ
แนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนา
ท่ีตนนบัถือได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าเสนอ
แนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนา
ท่ีตนนบัถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าเสนอ
แนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนา
ท่ีตนนบัถือได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๓/๑ อธิบายความ
แตกต่างของการ
กระท าความผดิ
ระหวา่งคดีอาญาและ
คดีแพง่ 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่างของ
การกระท า
ความผดิระหวา่ง
คดีอาญาและคดี
แพง่ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่างของ
การกระท า
ความผดิระหวา่ง
คดีอาญาและคดี
แพง่ไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่างของ
การกระท า
ความผดิระหวา่ง
คดีอาญาและคดี
แพง่ไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่างของ
การกระท า
ความผดิระหวา่ง
คดีอาญาและคดี
แพง่ไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 



๑๓๔ 

 

๑๓๔ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๓/๒ มีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุม้ครอง
ผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
คุม้ครองผูอ่ื้นตาม
หลกัสิทธิ
มนุษยชนได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
คุม้ครองผูอ่ื้นตาม
หลกัสิทธิ
มนุษยชนได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
คุม้ครองผูอ่ื้นตาม
หลกัสิทธิ
มนุษยชนได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
คุม้ครองผูอ่ื้นตาม
หลกัสิทธิ
มนุษยชนไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๓/๓ อนุรักษ์
วฒันธรรมไทยและ
เลือกรับวฒันธรรม
สากลท่ีเหมาะสม 

นกัเรียนอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย
และเลือกรับ
วฒันธรรมสากลท่ี
เหมาะสมได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย
และเลือกรับ
วฒันธรรมสากลท่ี
เหมาะสมได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย
และเลือกรับ
วฒันธรรมสากลท่ี
เหมาะสมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย
และเลือกรับ
วฒันธรรมสากลท่ี
เหมาะสมไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๓/๔ วเิคราะห์ปัจจยั
ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา
ความขดัแยง้ใน
ประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลด
ความขดัแยง้ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาความขดัแยง้
ในประเทศ และ
เสนอแนวคิดใน
การลดความ
ขดัแยง้ไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาความ
ขดัแยง้ในประเทศ 
และเสนอแนวคิด
ในการลดความ
ขดัแยง้ไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาความ
ขดัแยง้ในประเทศ 
และเสนอแนวคิด
ในการลดความ
ขดัแยง้ไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาความ
ขดัแยง้ในประเทศ 
และเสนอแนวคิด
ในการลดความ
ขดัแยง้ไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  
ม.๓/๕ เสนอแนวคิด
ในการด ารงชีวติอยา่ง
มีความสุขในประเทศ
และสังคมโลก 

นกัเรียนเสนอ
แนวคิดในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมี
ความสุขใน
ประเทศและสังคม
โลกไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 
 

นกัเรียนเสนอ
แนวคิดในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมี
ความสุขใน
ประเทศและสังคม
โลกไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนเสนอ
แนวคิดในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมี
ความสุขใน
ประเทศและสังคม
โลกไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนเสนอ
แนวคิดในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมี
ความสุขใน
ประเทศและสังคม
โลกไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 



๑๓๕ 

 

๑๓๕ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๓/๑ อธิบายระบอบ
การปกครองแบบ
ต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุ
ปัจจุบนั 

นกัเรียนอธิบาย
ระบอบการ
ปกครองแบบต่างๆ 
ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ระบอบการ
ปกครองแบบ
ต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุ
ปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ระบอบการ
ปกครองแบบ
ต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุ
ปัจจุบนัได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
ระบอบการ
ปกครองแบบ
ต่างๆ ท่ีใชใ้นยคุ
ปัจจุบนัไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๓/๒ วเิคราะห์ 
เปรียบเทียบระบอบ
การปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

นกัเรียนวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ระบอบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีการปกครอง
ระบอบประชา   
ธิปไตยไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ระบอบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีการปกครอง
ระบอบประชา  
ธิปไตยไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ระบอบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีการปกครอง
ระบอบประชา  
ธิปไตยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ระบอบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีการปกครอง
ระบอบประชา  
ธิปไตยไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๓/๓ วเิคราะห์
รัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัในมาตรา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเลือกตั้ง การมีส่วน
ร่วม และการตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐ 

นกัเรียนวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ระบอบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีการปกครอง
ระบอบประชา   
ธิปไตยไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ระบอบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีการปกครอง
ระบอบประชา  
ธิปไตยไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ระบอบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีการปกครอง
ระบอบประชา  
ธิปไตยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์ 
เปรียบเทียบ
ระบอบการ
ปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีการปกครอง
ระบอบประชา  
ธิปไตยไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๓/๔ วเิคราะห์
ประเด็น ปัญหาท่ีเป็น

นกัเรียนวิเคราะห์
ประเด็น ปัญหาท่ี
เป็นอุปสรรคต่อ

นกัเรียนวเิคราะห์
ประเด็น ปัญหาท่ี
เป็นอุปสรรคต่อ

นกัเรียนวเิคราะห์
ประเด็น ปัญหาท่ี
เป็นอุปสรรคต่อ

นกัเรียนวเิคราะห์
ประเด็น ปัญหาท่ี
เป็นอุปสรรคต่อ



๑๓๖ 

 

๑๓๖ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
อุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 

การพฒันาประชา 
ธิปไตยของ
ประเทศไทยและ
เสนอแนวทาง 
แกไ้ขไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

การพฒันาประชา 
ธิปไตยของ
ประเทศไทยและ
เสนอแนวทาง 
แกไ้ขไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

การพฒันาประชา 
ธิปไตยของ
ประเทศไทยและ
เสนอแนวทาง 
แกไ้ขไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

การพฒันาประชา 
ธิปไตยของ
ประเทศไทยและ
เสนอแนวทาง 
แกไ้ขไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๓/๑ อธิบายกลไก
ราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

นกัเรียนอธิบาย
กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๓/๒ มีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหา
และพฒันาทอ้งถ่ิน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันา
ทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันา
ทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันา
ทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๓/๓ วเิคราะห์ความ 
สัมพนัธ์ระหวา่ง
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัระบบ
สหกรณ์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ความ สัมพนัธ์
ระหวา่งแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
กบัระบบสหกรณ์
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความ สัมพนัธ์
ระหวา่งแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
กบัระบบสหกรณ์
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความ สัมพนัธ์
ระหวา่งแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
กบัระบบสหกรณ์
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ความ สัมพนัธ์
ระหวา่งแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
กบัระบบสหกรณ์
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๓/๑ อธิบายบทบาท
หนา้ท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

นกัเรียนอธิบาย
บทบาทหนา้ท่ีของ
รัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
บทบาทหนา้ท่ีของ
รัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
บทบาทหนา้ท่ีของ
รัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
บทบาทหนา้ท่ีของ
รัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 



๑๓๗ 

 

๑๓๗ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๓/๒ แสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบาย 
และกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ี
มีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และประเทศชาติ 

นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่อ
นโยบาย และ
กิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของ
รัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน 
และประเทศชาติ
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่อ
นโยบาย และ
กิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของ
รัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน 
และประเทศชาติ
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่อ
นโยบาย และ
กิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของ
รัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน 
และประเทศชาติ
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่อ
นโยบาย และ
กิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของ
รัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน 
และประเทศชาติ
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๓/๓ อภิปราย
บทบาทความส าคญั
ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ   

นกัเรียนอภิปราย
บทบาท
ความส าคญัของ
การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
บทบาท
ความส าคญัของ
การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
บทบาท
ความส าคญัของ
การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
บทบาท
ความส าคญัของ
การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๓/๔ อภิปราย
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  

นกัเรียนอภิปราย
ผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะเงินเฟ้อ  
เงินฝืดไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะเงินเฟ้อ  
เงินฝืดไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะเงินเฟ้อ  
เงินฝืดไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนอภิปราย
ผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะเงินเฟ้อ  
เงินฝืดไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๓/๕ วเิคราะห์
ผลเสียจากการวา่งงาน 
และแนวทางแกปั้ญหา 

นกัเรียนวิเคราะห์
ผลเสียจากการ
วา่งงาน และ
แนวทางแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 
 

นกัเรียนวเิคราะห์
ผลเสียจากการ
วา่งงาน และ
แนวทางแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ผลเสียจากการ
วา่งงาน และ
แนวทางแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ผลเสียจากการ
วา่งงาน และ
แนวทางแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 



๑๓๘ 

 

๑๓๘ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มาตรฐาน ส ๓.๒  
ม.๓/๖ วเิคราะห์
สาเหตุและวธีิการกีด
กนัทางการคา้ใน
การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

นกัเรียนวิเคราะห์
สาเหตุและวธีิการ
กีดกนัทางการคา้
ในการคา้ระหวา่ง
ประเทศไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุและวธีิการ
กีดกนัทางการคา้
ในการคา้ระหวา่ง
ประเทศไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุและวธีิการ
กีดกนัทางการคา้
ในการคา้ระหวา่ง
ประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุและวธีิการ
กีดกนัทางการคา้
ในการคา้ระหวา่ง
ประเทศไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  
ม.๓/๑ วเิคราะห์
เร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่ง
มีเหตุผลตามวธีิการ
ทางประวติัศาสตร์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
เร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ได้
อยา่งมีเหตุผลตาม
วธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
เร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ได้
อยา่งมีเหตุผลตาม
วธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
เร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ได้
อยา่งมีเหตุผลตาม
วธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
เร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ได้
อยา่งมีเหตุผลตาม
วธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  
ม.๓/๒ ใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ใน
การศึกษาเร่ืองราว
ต่างๆ ท่ีตนสนใจ 

นกัเรียนใชว้ธีิการ
ทางประวติัศาสตร์
ในการศึกษา
เร่ืองราวต่างๆ ท่ี
ตนสนใจได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนใชว้ธีิการ
ทางประวติัศาสตร์
ในการศึกษา
เร่ืองราวต่างๆ ท่ี
ตนสนใจได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนใชว้ธีิการ
ทางประวติัศาสตร์
ในการศึกษา
เร่ืองราวต่างๆ ท่ี
ตนสนใจได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนใชว้ธีิการ
ทางประวติัศาสตร์
ในการศึกษา
เร่ืองราวต่างๆ ท่ี
ตนสนใจไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒  
ม.๓/๑ อธิบาย
พฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาค
ต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ใน
โลกโดยสังเขปได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ใน
โลกโดยสังเขปได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ใน
โลกโดยสังเขปได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนอธิบาย
พฒันาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ใน
โลกโดยสังเขปได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒  นกัเรียนวิเคราะห์ นกัเรียนวเิคราะห์ นกัเรียนวเิคราะห์ นกัเรียนวเิคราะห์



๑๓๙ 

 

๑๓๙ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๓/๒ วิเคราะห์ผล
ของการเปลีย่นแปลงที่
น าไปสู่ความร่วมมือ 
และความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที ่๒๐ 
ตลอดจนความ
พยายามในการขจัด
ปัญหาความขัดแย้ง 

ผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ี
น าไปสู่ความ
ร่วมมือ และความ
ขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 
๒๐ ตลอดจนความ
พยายามในการ
ขจดัปัญหาความ
ขดัแยง้ไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

ผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ี
น าไปสู่ความ
ร่วมมือ และความ
ขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 
๒๐ ตลอดจน
ความพยายามใน
การขจดัปัญหา
ความขดัแยง้ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ี
น าไปสู่ความ
ร่วมมือ และความ
ขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 
๒๐ ตลอดจน
ความพยายามใน
การขจดัปัญหา
ความขดัแยง้ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ี
น าไปสู่ความ
ร่วมมือ และความ
ขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 
๒๐ ตลอดจน
ความพยายามใน
การขจดัปัญหา
ความขดัแยง้ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๓/๑ วเิคราะห์
พฒันาการของไทย
สมยัรัตนโกสินทร์ใน
ดา้นต่างๆ 

นกัเรียนวิเคราะห์
พฒันาการของไทย
สมยัรัตนโกสินทร์
ในดา้นต่างๆได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พฒันาการของ
ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ใน
ดา้นต่างๆได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พฒันาการของ
ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ใน
ดา้นต่างๆได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
พฒันาการของ
ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ใน
ดา้นต่างๆไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๓/๒ วเิคราะห์ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความมัน่คง
และความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๓/๓ วเิคราะห์ภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรม

นกัเรียนวิเคราะห์
ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย

นกัเรียนวเิคราะห์
ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย

นกัเรียนวเิคราะห์
ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย

นกัเรียนวเิคราะห์
ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย



๑๔๐ 

 

๑๔๐ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ และ
อิทธิพลต่อการพฒันา
ชาติไทย 

สมยัรัตนโกสินทร์ 
และอิทธิพลต่อการ
พฒันาชาติไทยได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

สมยัรัตนโกสินทร์ 
และอิทธิพลต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยไดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

สมยัรัตนโกสินทร์ 
และอิทธิพลต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

สมยัรัตนโกสินทร์ 
และอิทธิพลต่อ
การพฒันาชาติ
ไทยไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
ม.๓/๔ วเิคราะห์
บทบาทของไทยใน
สมยัประชาธิปไตย 

นกัเรียนวิเคราะห์
บทบาทของไทย
ในสมยัประชา   
ธิปไตยไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
บทบาทของไทย
ในสมยัประชา   
ธิปไตยไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
บทบาทของไทย
ในสมยัประชา  
ธิปไตยไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
บทบาทของไทย
ในสมยัประชา  
ธิปไตยไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  
ม.๓/๑ วเิคราะห์
ลกัษณะทางกายภาพ 
ของทวปีอเมริกาเหนือ  
และทวปี อเมริกาใต ้  
โดยเลือกใชแ้ผนท่ี
เฉพาะ เร่ืองและ
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ สืบคน้
ขอ้มูล 

นกัเรียนวิเคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพ ของทวปี
อเมริกาเหนือ  และ
ทวปี อเมริกาใต ้  
โดยเลือกใชแ้ผนท่ี
เฉพาะ เร่ืองและ
เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ สืบคน้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพ ของทวปี
อเมริกาเหนือ  
และทวปี อเมริกา
ใต ้  โดยเลือกใช้
แผนท่ีเฉพาะ เร่ือง
และเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ สืบคน้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพ ของทวปี
อเมริกาเหนือ  
และทวปี อเมริกา
ใต ้  โดยเลือกใช้
แผนท่ีเฉพาะ เร่ือง
และเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ สืบคน้
ขอ้มูลไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพ ของทวปี
อเมริกาเหนือ  
และทวปี อเมริกา
ใต ้  โดยเลือกใช้
แผนท่ีเฉพาะ เร่ือง
และเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ สืบคน้
ขอ้มูลไดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑  
ม.๓/๒ วเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยัพิบติั 
และผลกระทบในทวปี
อเมริกาเหนือ  และ
ทวปีอเมริกาใต ้

นกัเรียนวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และ
ผลกระทบในทวปี
อเมริกาเหนือ  และ
ทวปีอเมริกาใตไ้ด้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และ
ผลกระทบในทวปี
อเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกา
ใตไ้ดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และ
ผลกระทบในทวปี
อเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกา
ใตไ้ดบ้างส่วนและ
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุการเกิดภยั
พิบติั และ
ผลกระทบในทวปี
อเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกา
ใตไ้ดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  นกัเรียนส ารวจ นกัเรียนส ารวจ นกัเรียนส ารวจ นกัเรียนส ารวจ



๑๔๑ 

 

๑๔๑ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ม.๓/๑ ส ารวจและระบุ
ท าเลท่ีตั้งของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวปี 
อเมริกาเหนือ และ
ทวปีอเมริกาใต ้

และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปี 
อเมริกาเหนือ และ
ทวปีอเมริกาใตไ้ด้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปี 
อเมริกาเหนือ และ
ทวปีอเมริกาใตไ้ด้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปี 
อเมริกาเหนือ และ
ทวปีอเมริกาใตไ้ด้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

และระบุท าเลท่ีตั้ง
ของ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวปี 
อเมริกาเหนือ และ
ทวปีอเมริกาใตไ้ด้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๓/๒ วเิคราะห์ปัจจยั
ทางกายภาพและ 
ปัจจยัทางสังคมท่ีมีผล
ต่อท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใต ้  

นกัเรียนวิเคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ
และ ปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใตไ้ด้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ
และ ปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใตไ้ด้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ
และ ปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใตไ้ด้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
ปัจจยัทางกายภาพ
และ ปัจจยัทาง
สังคมท่ีมีผลต่อ
ท าเลท่ีตั้ง ของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใตไ้ด้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๓/๓ สืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม 
ทางกายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใต ้ทวปี
อเมริกาเหนือและ

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหาจาก
ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใต ้

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหาจาก
ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใต ้

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหาจาก
ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใต ้

นกัเรียนสืบคน้ 
อภิปรายประเด็น
ปัญหาจาก
ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ทาง
กายภาพกบัมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในทวปี
อเมริกาเหนือ และ
ทวปี อเมริกาใต ้



๑๔๒ 

 

๑๔๒ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
อเมริกาใต ้ ทวปีอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใตไ้ด้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

ทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใตไ้ด้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใตไ้ด้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใตไ้ด้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๓/๔ วเิคราะห์
แนวทางการจดัการ ภยั
พิบติัและการจดัการ
ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปี
อเมริกาเหนือ  และ
ทวปีอเมริกาใต ้ ท่ี
ย ัง่ยนื 

นกัเรียนวิเคราะห์
แนวทางการจดัการ 
ภยัพิบติัและการ
จดัการทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกา
ใต ้ ท่ีย ัง่ยนืได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการ
จดัการ ภยัพิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกา
ใต ้ ท่ีย ัง่ยนืได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการ
จดัการ ภยัพิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกา
ใต ้ ท่ีย ัง่ยนืได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนวเิคราะห์
แนวทางการ
จดัการ ภยัพิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกาเหนือ  
และทวปีอเมริกา
ใต ้ ท่ีย ัง่ยนืไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๓/๕ ระบุความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ ท่ีมีผลต่อการ
จดัการทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

นกัเรียนระบุความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ ท่ีมีผลต่อ
การจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ ท่ีมีผลต่อ
การจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ ท่ีมีผลต่อ
การจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนระบุความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ ท่ีมีผลต่อ
การจดัการ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

๑๔๓ 

 

อภิธานศัพท์ 
 
กตัญญูกตเวที  ผู้รู้อุปการะท่ีท่านท าแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น  ๒ ข้อ ๑. กตัญญู รู้คุณท่าน  ๒. กตเวทีตอบ

แทนหรือสนองคุณท่านความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขตแยกได้เป็น ๒ ระดับ คือ ๒.๑ กตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว   ๒.๒ กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญ
คุณประโยชน์หรือมีคุณความดี เกื้อกูลแก่ส่วนร่วม  (พ.ศ. หน้า ๒-๓) 

กตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ / โรงเรียน   ในฐานะที่เป็นศิษย์  พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย์ ผู้เปรียบเสมือน
ทิศเบื้องขวา ดังนี้ ๑. ลูกต้อนรับ  แสดงความเคารพ    ๒. เข้าไปหา เพ่ือบ ารุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับ
ค าแนะน า เป็นต้น  ๓.  ฟังด้วยดี  ฟังเป็น รู้จักฟัง  ให้เกิดปัญญา ๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ ๕. เรียน
ศิลปวิทยาโดยเคารพ   เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจส าคัญด้วยดี 

กรรม การกระท า หมายถึง การกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจ ประกอบด้วยความจงใจ
หรือจงใจท าดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ในตกลงไปตายเป็นกรรม แต่ขุดบ่อน้ าไว้
กินไว้ใช้ สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยู่ว่าบ่อน้ าท่ีตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่าย
แล้วปล่อยปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไม่พ้นกรรม) การกระท าท่ีดีเรียกว่า “กรรมดี” ที่ชั่วเรียกว่า “กรรม
ชั่ว”  (พ.ศ. หน้า ๔) 

กรรม ๒  กรรมจ าแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุมี ๒ คือ ๑. อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล กรรมชั่ว 
คือเกิดจากอกุศลมูล ๒. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล กรรมดี คือกรรมที่เกิดจากกุศลมูล 

กรรม ๓  กรรมจ าแนกตามทวารคือทางที่กรรมมี ๓ คือ ๓. กายกรรม การกระท าทางกาย ๒. วจกีรรม การกระท า
ทางวาจา ๓. มโนกรรม การกระท าทางใจ 

กรรม ๑๒  กรรมจ าแนกตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ผล มี ๑๒ อย่าง คือ 
หมวดที่ ๑ ว่าด้วยปากกาล คือจ าแนกตามเวลาที่ให้ผล ได้แก่ ๑. ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน 

คือในภพนี้ ๒. อุปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในภาพที่จะไปเกิด คือ ในภพหน้า ๓. อปราบปริเวทนียก
รรม กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป ๔. อโหสิกรรม กรรมเลิกให้ผล  

หมวดที่ ๒ ว่าโดยกิจ คือการให้ผลตามหน้าที่ ได้แก่ ๕. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด หรือกรรมที่เป็นตัวน าไปเกิด 
๖. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน คือ เข้าสนับสนุนหรือซ้ าเติมต่อจากชนกกรรม ๗. อุปปีฬกกรรม กรรม
บีบคั้น คือเข้ามาบีบคั้นผลแห่งชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรมนั้นให้แปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือสั้นเข้า ๘. 
อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝุายตรงข้ามท่ีเข้าตัดรอนให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นขาดหรือ
หยุดไปทีเดียว 

.................................................................. 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสภาลาดพร้าว ,ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๖ . 
*หมายเหตุ พ.ศ. หมายถึง พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ; พ.ธ. หมายถึง พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมาวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๙  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓. 
 
หมวดที่ ๓ ว่าโดยปานทานปริยาย คือจ าแนกตามล าดับความแรงในการให้ผล ได้แก่  ๙. ครุกรรม กรรมหนัก 

ให้ผลก่อน ๑๐. พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม กรรที่ท ามากหรือกรรมชินให้ผลรองลงมา ๑๑. อาสันนกรรม 
กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกล้ตาย ถ้าไม่มีสองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนอื่น ๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตา



๑๔๔ 

 

๑๔๔ 

 

วาปนกรรม กรรมสักว่าท า คือเจตนาอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้น ให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอ่ืนจะให้ผล 
(พ.ศ. หน้า ๕) 

กรรมฐาน ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝึกอบรมจิต มี ๒ ประเภท คือ สม
ถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ วิปัสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปัญญา (พ.ศ. หน้า ๑๐) 

กุลจิรัฏตธรรม ๔  ธรรมส าหรับด ารงความมั่นคงของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน (พ.ธ. 
หน้า ๑๓๔) ๑. นัฏฐคเวสนา คือ ของหายของหมด รู้จักหามาไว้  ๒. ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเก่าของช ารุด
รู้จักบูรณะซ่อมแซม ๓. ปริมิตปานโภชนา คือ รู้จักประมาณในการกินการใช้  ๔. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา 
คือ ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน (พ.ธ. หน้า ๑๓๔) 

กุศล บุญ ความดี ฉลาด สิ่งที่ดี กรรมดี (พ.ศ. หน้า ๒๑) 
กุศลกรรม  กรรมดี กรรมที่เป็นกุศล การกระท าที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล (พ.ศ. หน้า ๒๑) 
กุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งกรรมดี ทางท าดี กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่สุคติมี ๑๐ อย่างได้แก่  

 กายกรรม ๓ (ทางกาย) ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการท าลายชีวิต ๒. อทินนาทานา เวรมณี 
เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม 

 วจีกรรม ๔ (ทางวาจา) ได้แก่ ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๕. ปิสุณายวาจาย เวรมณี เวน้
จากพูดส่อเสียด  ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดค าหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี  เว้นจาก
พูดเพ้อเจ้อ 

 มโนกรรม ๓ (ทางใจ) ๘. อนภิชฌา ไม่โลกคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙. อพยาบาท ไม่คิดร้าย
เบียดเบียนเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม (พ.ศ. หน้า ๒๑) 

กุศลมูล รากเหง้าของกุศล ต้นเหตุของกุศล ต้นเหตุของความดี ๓ อย่าง ๑. อโลภะ ไม่โลภ (จาคะ) ๒. อโทสะ ไม่คิด
ประทุษร้าย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไม่หลง (ปัญญา)  (พ.ศ. หน้า ๒๒) 

กุศลวิตก ความตรึกท่ีเป็นกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม  ๒. 
อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน (พ.ศ. 
หน้า ๒๒) 

โกศล ๓ ความฉลาด ความเชีย่วชาญ มี ๓ อย่าง ๑. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้ทางเจริญและ
เหตุของความเจริญ ๒. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม 
๓. อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะท าให้ส าเร็จ ทั้งในการปูองกัน
ความเสื่อมและในการสร้างความเจริญ (พ.ศ. หน้า ๒๔) 

ขันธ์ กอง พวก หมวด หมู่ ล าตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นห้ากอง ได้แก่ รปู
ขันธ์ คือ กองรูป เวทนาขันธ์ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ์ คือ กองสัญญา สังขารขันธ์ คือ กองสังขาร 
วิญญาณขันธ์ คือ กองวิญญาณ เรียกรวมว่า เบญจขันธ์ (พ.ศ. หน้า ๒๖ - ๒๗) 

คารวธรรม ๖  ธรรม คือ ความเคารพ การถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความเอ้ือเฟ้ือหรือโดยความ
หนักแน่นจริงจังมี ๖ ประการ คือ ๑. สัตถุคารวตา  ความเคารพในพระศาสดา หรือพุทธคารวตา ความ
เคารพในพระพุทธเจ้า  ๒. ธัมมคารวตา  ความเคารพในพระธรรม  ๓. สังฆคารวตา ความเคารพใน



๑๔๕ 

 

๑๔๕ 

 

พระสงฆ์ ๔. สิกขาคารวตา ความเคารพในการศึกษา ๕. อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไม่
ประมาท  ๖. ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร (พ.ธ. หน้า ๒๒๑) 

คิหิสุข (กามโภคีสุข ๔) สุขของคฤหัสถ์ สุขของชาวบ้าน สุขที่ชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ าเสมอสุขอันชอบ
ธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี ๔ ประการ ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ ๒. โภคสุข   สุขเกิดจากการใช้
จ่ายทรัพย์ ๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ (ไม่
บกพร่องเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ) (พ.ธ. หน้า ๑๗๓) 

ฆราวาสธรรม ๔ ธรรมส าหรับฆราวาสธรรม ส าหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ๔ ประการ 
ได้แก่ ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง  ซื่อสัตย์  จริงใจ พูดจริง  ท าจริง ๒. ทมะ คือ การฝึกฝน การข่มใจ 
ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ  ฝึกหัด  ดัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วย
สติปัญญา  ๓. ขันติ  คือ ความอดทน  ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร  เข้มแข็ง   
ทนทาน ไม่หวั่นไหว  มั่นในจุดหมาย  ไม่ท้อถอย  ๔. จาคะ คือ เสียสละ  สละกิเลส สละความสุขสบาย 
และผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์  ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อ่ืน 
พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตัว (พ.ธ. หน้า ๔๓) 

จิต ธรรมชาติที่รู้อารมณ์  สภาพที่นึกคิด  ความคิด  ใจ ตามหลักฝุายอภิธรรม จ าแนกจิตเป็น ๘๙ แบ่งโดยชาติเป็น
อกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต  ๒๑  วิปากจิต  ๓๖  และกิริยาจิต ๘  (พ.ศ. หน้า  ๔๓) 

เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ศรัทธา 
เมตตา สติ ปัญญาเป็นต้น มี  ๕๒ อย่าง จัดเป็นอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก 
๒๕ (พ.ศ. หน้า ๔๙) 

ฉันทะ ๑. ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความต้องการ ความรักใคร่ในสิ่งนั้น ๆ ๒. ความยินยอม  ความยอม
ให้ที่ประชุมท ากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิได้ร่วมอยู่ด้วย เป็นธรรมเนียมของภิกษุท่ีอยู่ในวัดซึ่งมีสีมารวมกัน มี
สิทธิที่จะเข้าประชุมท ากิจของสงฆ์ เว้นแต่ภิกษุนั้นอาพาธจะเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ก็มอบฉันทะคือ 
แสดงความยินยอมให้สงฆ์ท ากิจนั้น ๆ ได้ (พ.ศ. หน้า ๕๒) 

ฌาน  การเพ่ง การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ มี ๒ ประเภท คือ ๑. รูปฌาน ๒. อรูปฌาน (พ.ศ. หน้า ๖๐) 
ฌานสมบัติ  การบรรลุฌาน การเข้าฌาน (พุทธธรรม หน้า ๙๖๔) 
ดรุณธรรม ธรรมที่เป็นหนทางแห่งความส าเร็จคือ ข้อปฏิบัติที่เป็นดุจประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความสุข ความ

เจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ๖ ประการ คือ  ๑. อาโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดี มิให้มีโรคทั้งจิต  และกาย  ๒. ศีล 
คือ มีระเบียบวินัย  ไม่ก่อเวรภัยแก่สังคม  ๓. พุทธานุมัติ คือ ได้คนดีเป็นแบบอย่าง ศึกษาเยี่ยงนิยม
แบบอย่างของมหาบุรุษพุทธชน  ๔. สุตะ คือ ตั้งเรียนรู้ให้จริง เล่าเรียนค้นคว้าให้รู้เชี่ยวชาญใฝุสดับ
เหตุการณ์ให้รู้เท่าทัน  ๕. ธรรมานุวัติ คือ ท าแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ด ารงมั่นในสุจริต ทั้งชีวิตและงานด าเนิน
ตามธรรม  ๖. อลีนตา คือ มีความขยันหมั่นเพียร มีก าลังใจแข็งกล้า ไม่ท้อแท้เฉื่อยชา เพียรก้าวหน้า
เรื่อยไป (ธรรมนูญชีวิต บทที่ ๑๕ คนสืบตระกูล ข้อ ก. หน้า๕๕) 

 หมายเหตุ หลักธรรมข้อนี้เรียกชื่ออีกย่างหนึ่งว่า “วัฒนมุข”  ตรงค าบาลีว่า  “อัตถทวาร”  ประตูแห่ง
ประโยชน์ 

ตัณหา (๑) ความทะยานอยาก ความดินรน ความปรารถนา ความแส่หา มี ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความทะยานอยาก
ในกาม อยากได้อารมณ์อันน่ารักน่าใคร่ ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นนั่นเป็นนี่  ๓. 
วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย 

ตันหา (๒)  ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่อาสาพระยามารผู้เป็นบิดา เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการต่าง ๆ 
ในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรู้ใหม่ ๆ (อีก ๒ นางคือ อรดีกับราคา) (พ.ศ. 
หน้า ๗๒) 



๑๔๖ 

 

๑๔๖ 

 

ไตรลักษณ์ ลักษณะสาม คือ ความไม่เที่ยง  ความเป็นทุกข์  ความไม่ใช่ตัวตน  ๑.  อนิจจตา (ความเป็นของไม่
เที่ยง)  ๒. ทุกขตา (ความเป็นทุกข์) ๓. อนัตตา (ความเป็นของไม่ใช่ตน)  (พ.ศ. หน้า ๑๐๔)   

ไตรสิกขา  สิกขาสาม  ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ  ๑. อธิศีลสิกขา หมายถึง  สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง  ๒.  อธิ
จิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง  ๓.  อธิปัญญาสิกขา  หมายถึง  สิกขา คือ  ปัญญาอันยิ่ง เรียก
กันง่าย ๆ  ว่า   ศีล สมาธิ ปญัญา (พ.ศ. หน้า  ๘๗) 

ทศพิธราชธรรม ๑๐ ธรรม ส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครองแผ่นดินโดย
ธรรม และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดี มี ๑๐ ประการ คือ   ๑. ทาน การ
ให้ทรัพย์สินสิ่งของ  ๒. ศีล ประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ  ๔. อาชชวะ  ความซื่อตรง  ๕. 
มัททวะ ความอ่อนโยน  ๖. ตบะ  ความทรงเดช  เผากิเลสตัณหา  ไม่หมกมุ่นในความสุขส าราญ ๗. 
อักโกธะความไม่กริ้วโกรธ  ๘.  อวิหิงสา  ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน  ๙. ขันติ ความอดทนเข้มแข็ง  ไม่
ท้อถอย  ๑๐. อวิโรธนะ  ความไม่คลาดธรรม  (พ.ศ. หน้า ๒๕๐) 

ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน คือ ประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันใน
ชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา  เช่น  ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น มี ๔ ประการ คือ ๑.อุฏฐานสัมปทา ถึง
พร้อมด้วยความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ๓. กัลยาณมิตตตา    ความมีเพ่ือนเป็นคนดี   
๔. สมชีวิตา   การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หาได้     (พ.ศ.  หน้า ๙๕) 

ทุกข์ ๑. สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดข้ึนและดับสลาย เนื่องจากต้อง
ไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง ๒. สภาพที่ทนได้ยาก ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกขเวทนา (พ.ศ. 
หน้า ๙๙) 

ทุกรกิริยา กิริยาที่ท าได้ยาก การท าความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะท าได้ เช่น การบ าเพ็ญเพียรเพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ 
ด้วยวิธีทรมานตนต่าง ๆ เช่น กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเข้า) ปัสสาสะ (ลมหายใจออก) และอดอาหาร 
เป็นต้น (พ.ศ. หน้า ๑๐๐) 

ทุจริต ๓ ความประพฤติไม่ดี ประพฤติชั่ว ๓ ทาง ได้แก่ ๑. กายทุจริต ประพฤติชั่วทางกาย ๒. วจีทุจริต ประพฤติ
ชั่วทางวาจา ๓. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ (พ.ศ. หน้า ๑๐๐) 

เทวทูต ๔ ทูตของยมเทพ สื่อแจ้งข่าวของมฤตยู สัญญาณท่ีเตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีให้มีความ
ประมาท ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ๓ อย่างแรกเรียกเทวทูต ส่วนสมณะเรียกรวมเป็นเทว
ทูตไปด้วยโดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แต่ในบาลีท่านเรียกว่านิมิต ๔ ไม่ได้เรียกเทวทูต (พ.ศ. 
หน้า ๑๐๒) 

ธาตู ๔ สิ่งที่ทรงภาวะของมั้นอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ได้แก่ ๑. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะที่แผ่ไปหรือกิน
เนื้อที่ เรียกชื่อสามัญว่า ธาตุเข้มแข็งหรือธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม เรียก
สามญัว่า ธาตุเหลว หรือธาตุน้ า ๓. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าให้ร้อน เรียกสามัญว่า ธาตุไฟ ๔. วาโย
ธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าให้เคลื่อนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม (พ.ศ. หน้า ๑๑๓) 

นาม ธรรมที่รู้จักกันด้วยชื่อ ก าหนดรู้ด้วยใจเป็นเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปแต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิต
ได้ (พ.ศ. หน้า ๑๒๐) 

นิยาม ๕ ก าหนดอันแน่นอน ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ๑. อุตุนิยาม (กฎ
ธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ า อากาศ และฤดูกาล อัน
เป็นสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์) ๒. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์       มีพันธุกรรมเป็นต้น)  
๓. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต) ๔. กรรมนิยาม  (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระท า)  ๕. ธรรมนิยาม  (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
อาการที่เป็นเหตุ เป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย (พ.ธ. หน้า ๑๙๔) 



๑๔๗ 

 

๑๔๗ 

 

นิวรณ์ ๕ สิ่งที่ก้ันจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ท าจิตให้เศร้าหมอง
และท าปัญญาให้อ่อนก าลัง ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความต้องการกามคุณ) ๒. พยาบาท 
(ความคดิร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ) ๓. ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (คาม
ฟูุงซ่านและร้อนใจ ความกระวนกระวายกลุ้มกังวล) ๕. วิจกิิจฉา (ความลังเลสงสัย) (พ.ธ. หน้า ๑๙๕) 

นิโรธ ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ หมายถึง พระนิพพาน 
(พ.ศ. หน้า ๑๒๗) 

บารมี คุณความดีที่บ าเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ 
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา (พ.ศ. หน้า ๑๓๖) 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่ตั้งแห่งการท าบุญ เรื่องที่จัดเป็นการท าความดี หลักการท าความดี ทางความดีมี ๓ ประการ คือ 
๑. ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. ศีลมัย คือ ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมี
ระเบียบวินัย ๓. ภาวนมัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ (พ.ธ.  หน้า ๑๐๙) 

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแห่งการท าบุญ ทางความดี  ๑. ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. สีลมัย คือ 
ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดี ๓. ภาวนมัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ 
๔. อปจายนมัย คือ ทบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ๕. เวยยาวัจจมัย คือ ท าบุญด้วยการช่วย
ขวนขวาย รับใช้ ๖. ปัตติทานมัย คือ ท าบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อ่ืน  ๗. ปัตตานุโมทนา
มัย คือ ท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย คือ ท าบุญด้วยการฟังธรรม ศึกษาหา
ความรู้ ๙. ธัมมเทสนามัย คือท าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ ๑๐. ทิฏฐุชุกรรม คือ ท าบุญด้วยการ
ท าความเห็นให้ตรง (พ.ธ.  หน้า ๑๑๐) 

บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา บุพนิมิต แปลว่า สิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธองค์ตรัส
เปรียบเทียบว่า ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะข้ึน ย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏให้เห็นก่อนฉันใด ก่อนที่อริยมรรค
ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อน เหมือนแสงเงิน
แสงทองฉันนั้น องค์ประกอบของธรรมดังกล่าว หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ ๑. กัลป์ยาณมิตต
ตา ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล มีวินัย มีความเป็นระเบียบในชีวิตของตนและใน
การอยู่ร่วมในสังคม ๓. ฉันทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยฉันทะ พอใจใฝุรักในปัญญา สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝุรู้
ในความจริงและใฝุท าความดี ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการที่จะฝึกฝน พัฒนาตนเอง เห็น
ความส าคัญของการที่จะต้องฝึกตน ๕. ทิฏฐิสัปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และ
มีความเห็นความเข้าใจพ้ืนฐานที่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ๖. อัปปมาทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของกาลเวลา เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งกระตุ้น
เตือนให้เร่งรัดการค้นหาให้เขาถึงความจริงหรือในการท าชีวิตที่ดีงามให้ส าเร็จ ๗. โยนิโสมนสิการ รู้จัดคิด
พิจารณา มองสิ่งทั้งหลายให้ได้ความรู้และได้ประโยชน์ที่จะเอามาใช้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป (แสงเงิน
แสงทองของชีวิตที่  ดีงาม: พระธรรมปิฎก) (ป.อ. ปยุตฺโต) 

เบญจธรรม ธรรม ๕ ประการ ความดี ๕ อย่าง ที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามล าดับข้อ ดังนี้ ๑. 
เมตตากรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กามสังวร (ส ารวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. สติสัมปชัญญะ (พ.ศ. หน้า 
๑๔๐ – ๑๔๑)  

เบญจศีล ศีล ๕ เว้นฆ่าสัตว์ เว้นลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดในกาม เว้นพูดปด เว้นของเมา (พ.ศ. หน้า ๑๔๑) 
ปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ในวันขึ้น ๑๕ 

ค่ า เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรู้สองเดือน ที่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี (พ.ศ. หน้า ๑๔๗) 
ปฏิจจสมุปบาท สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีข้ึน การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย

ต่อเนื่องกันมา (พ.ศ. หน้า ๑๔๓) 



๑๔๘ 

 

๑๔๘ 

 

ปริยัติ พุทธพจน์อันจะพึงเล่าเรียน สิ่งที่ควรเล่าเรียน การเล่าเรียนพระธรรมวินัย (พ.ศ. หน้า ๑๔๕) 
ปธาน ๔ ความเพียร ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น (ยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่

เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น) ๒. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญ หรือ
ท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๔. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไป
และท าให้เพ่ิมไพบูลย์ (พ.ศ. หน้า ๑๔๙) 

ปปัญจธรรม ๓ กิเลสเครื่องเนิ่นช้า กิเลสที่เป็นตัวการท าให้คิดปรุงแต่งยึดเยื้อพิสดาร ท าให้เขาห่างออกไปจากความ
เป็นจริงง่าย ๆ เปิดเผย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง หรือท าให้ไม่อาจแก้ปัญหา
อย่างถูกทางตรงไปตรงมา มี ๓ อย่าง คือ ๑. ตัณหา (ความทะยานอยาก ความปรารถนาที่จะบ ารุงบ าเรอ 
ปรนเปรอตน ความยากได้อยากเอา) ๒. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลักธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่
ยึดถือไว้โดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอ่ืนเท็จทั้งนั้น เป็นต้น ท าให้ปิดตัวแคบ ไม่
ยอมรับฟังใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปัญญา หรือคิดเตลิดไปข้างเดียว ตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบ
คั้นผู้อื่นที่ไม่ถืออย่างตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือความคิดเห็นเป็นความจริง) ๓. มานะ (ความถือตัว 
ความส าคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ถือสูง ถือต่ า ยิ่งใหญ่ เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อื่น ความอยากเด่นอยากยกชู
ตนให้ยิ่งใหญ่)  (พ.ธ. หน้า ๑๑๑) 

ปฏิเวธ เข้าใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู้ รู้ทะลุปรุโปร่ง ลุล่วงด้วยการปฏิบัติ (พ.ศ. หน้า ๑๔๕) 
ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรม คือ ผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน (พ.ธ.  หน้า 

๑๒๕) 
ปัญญา  ๓   ความรอบรู้  เข้าใจ  รู้ซึ้ง ม ี๓ อย่าง คือ ๑. สุตมยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรื่อง) ๒. จิน

ตามนปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การคิด การพิจารณาหาเหตุผล) ๓. ภาวนามยปัญญา  (ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลง
มือปฏิบัติ)  (พ.ธ. หน้า ๑๑๓) 

ปัญญาวุฒิธรรม  ธรรมเป็นเครื่องเจริญปัญญา คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแห่งปัญญา ๑. สัปปุริสสังเสวะ 
คบหาสัตบุรุษ เสวนาท่านผู้ทรง ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังสัทธรรม เอาใจใส่ เล่าเรียนหาความรู้จริง ๓. โยนิโส
มนสิการ ท าในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลัก 
คือ ให้สอดคล้องพอดี ขอบเขตความหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีสัมพันธ์กับธรรมข้ออ่ืน ๆ น าสิ่งที่ได้เล่าเรียน
และตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของสิ่งนั้น ๆ  (พ.ธ. หน้า ๑๖๒ – ๑๖๓) 

ปาปณิกธรรม ๓  หลักพ่อค้า องค์คุณของพ่อค้ามี ๓ อย่าง คือ ๑ จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า) ดูของเป็น สามารถ
ค านวณราคา กะทุน เก็งก าไร แม่นย า ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการ
ของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า) ๓. นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุน
อาศัย (เป็นที่เชื่อถือไว้วางในในหมู่แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือด าเนินกิจการโดยง่าย ๆ)  (พ.ธ. หน้า 
๑๑๔) 

ผัสสะ หรือ สัมผัส การถูกต้อง การกระทบ ความประจวบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ ม ี
๖ คือ ๑. จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา คือ ตา + รูป + จักขุ - วิญญาณ)  ๒. โสตสัมผัส (ความกระทบทาง
หู คือ หู + เสียง + โสตวิญญาณ) ๓. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ) ๔. 
ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ)  ๕. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ 
กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) ๖. มโนสัมผัส  (ความกระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ์ + มโน
วิญญาณ)  (พ.ธ. หน้า ๒๓๓) 

ผู้วิเศษ หมายถึง ผู้ส าเร็จ ผู้มีวิทยากร (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 
พระธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ (พ.ศ. หน้า ๑๘๓) 



๑๔๙ 

 

๑๔๙ 

 

พระอนุพุทธะ ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรู้ด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน       (พ.ศ. 
หน้า ๓๗๔) 

พระปัจเจกพุทธะ พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อ่ืน (พ.ศ. หน้า ๑๖๒) 
พระพุทธคุณ ๙ คุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ได้แก่ อรห  เป็นผู้ไกลจากกิเลส ๒. สมฺมาสัมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้

ชอบได้โดยพระองค์เอง ๓. วชิฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ จรณะ  ๔. สุคโต เป็นผู้เสด็จ
ไปแล้วด้วยดี ๕. โลกวิทู เปน็ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่
สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๘. พุทฺโธ 
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ๙. ภควา เป็นผู้มีโชค มีความเจริญ จ าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ (พ.ศ. หน้า ๑๙๑) 

พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้โดยชอบแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ท่านผู้รู้ดี รู้ชอบด้วยตนเองก่อนแล้ว สอนประชุมชนให้ประพฤติ
ชอบด้วยกาย วาจา ใจ (พ.ศ. หน้า ๑๘๓) 

พระภิกษุ ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว ชายที่บวชเป็นพระ พระผู้ชาย แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้ขอหรือผู้มองเห็นภัยใน
สังขารหรือผู้ท าลายกิเลส ดูบริษัท ๔ สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก ได้แก่ พระอัญญา
โกณฑัญญะ (พ.ศ. หน้า ๒๐๔) 

พระรัตนตรัย  รัตนะ ๓  แก้วอันประเสริฐ  หรือสิ่งล้ าค่า ๓ ประการ หลักท่ีเคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ๓ 
อย่าง คือ ๑ พระพุทธเจ้า (พระผู้ตรัสรู้เอง และสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตาม) ๒.พระธรรม  (ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ)  ๓. พระสงฆ์  (หมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า) (พ.ธ.หน้า ๑๑๖) 

พระสงฆ์ หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า (พ.ศ. 
หน้า ๑๘๕) 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง ท่านผู้ตรัสรู้เอง และสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม (พ.ศ. หน้า ๑๘๙) 
พระอนุพุทธะ หมายถึง ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรูด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอน 

ได้แก่ พระอรหันต์สาวกท้ังหลาย (พ.ศ. หน้า ๓๗๔) 
พระอริยบุคคล หมายถึง บุคคลผู้เป็นอริยะ ท่านผู้บรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น มี ๔ คือ 

- พระโสดาบัน 
- พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี) 
- พระอนาคามี 
- พระอรหันต์ 
แบ่งพิสดารเป็น ๘ คือ 
- พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคู่ ๑ 
- พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลคู่ ๑ 
- พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลคู่ ๑ 
- พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลคู่ ๑ (พ.ศ. หน้า ๓๘๖) 

พราหมณ์ หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ; พราหมณ์เป็นวรรณะ
นักบวชและเป็นเจ้าพิธี ถือตนว่าเป็นวรรณะสูงสุด เกิดจากปากพระพรหม (พ.ศ. หน้า ๑๘๕) 

พละ ๔ ก าลัง พละ ๔ คือ ธรรมอันเป็นพลังท าให้ด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องหวาดหวั่นภัยต่าง ๆ ได้แก่ ๑. 
ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา ๒. วิริยพละ ก าลังคือความเพียร ๓. อนวัชชพละ ก าลังคือการกระท าที่ไม่มี
โทษ ๔. สังคหพละ ก าลังการสังเคราะห์ คือ เกื้อกูลอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี  (พ.ศ. หน้า ๑๘๕ – ๑๘๖)  

พละ ๕ พละ ก าลัง พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็นก าลัง ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรค จัดอยู่ในจ าพวกโพธิปักขิย
ธรรม มี ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา (พ.ศ. หน้า ๑๘๕ – ๑๘๖) 



๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

พุทธกิจ ๕ พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ ตอนเช้าเสด็จออก
บิณฑบาต เพ่ือโปรดสัตว์ โดยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมให้เข้าใจ ๒. สายณฺเห  ธมฺมเทสน  
ตอนเย็น แสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาเฝูาบริเวณท่ีประทับ ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาท    ตอนค่ า แสดงโอวาท
แก่พระสงฆ์ ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  ตอนเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาแก่พวกเทวดา ๕. ปจฺจูเสว คเต กาเล 
ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  ตอนเช้ามืด จวนสว่าง ทรงตรวจพิจารณาสัตว์โลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ 
(พ.ศ. หน้า ๑๘๙ - ๑๙๐) 

พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจ้า คือ ๑. ปํญญาคุณ (พระคุณ คือ ปัญญา) ๒. วิสุทธิคุณ (พระคุณ คือ ความบริสุทธิ์) 
๓. กรุณาคุณ (พระคุณ คือ พระมหากรุณา) (พ.ศ. หน้า ๑๙๑) 

ภพ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ ภาวะชีวิตของสัตว์ มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผู้ยังเสวยกามคุณ ๒. รูปภพ ภพของผู้
เข้าถึงรูปฌาน  ๓. อรูปภพ ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน (พ.ศ. หน้า ๑๙๘) 

ภาวนา ๔ การเจริญ การท าให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑. กายภาวนา ๒. สีล
ภาวนา ๓. จิตตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา (พ.ธ. หน้า ๘๑ – ๘๒) 

ภูมิ  ๓๑  ๑.พ้ืนเพ  พ้ืน ชั้น ที่ดิน แผ่นดิน  ๒. ชั้นแห่งจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี ๓๑ ภูมิ ได้แก่  อบายภูมิ ๔ 
(ภูมิที่ปราศจากความเจริญ)  - นิรยะ  (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (ก าเนิดดิรัจฉาน) – ปิตติวิสัย  (แดนเปรต)  - 
อสุรกาย (พวกอสูร)  กามสุคติภูมิ ๗  (กามาวจรภูมิที่เป็นสุคติ  ภูมิที่เป็นสุคติซึ่งยังเก่ียวข้องกับกาม)  - 
มนุษย์ (ชาวมนุษย์) – จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ท้าวมหาราช ๔ ปกครอง)  - ดาวดึงส์ (แดนแห่งเทพ 
๓๓  มีท้าวสักกะเป็นใหญ่)  -ยามา  (แดนแห่งเทพผู้ปราศจากความทุกข์) 

- ดุสิต (แดนแห่งผู้เอิบอิ่มด้วยสิริสมบัติของตน) 
- นิมมานรดี (แดนแห่งเทพผู้ยินดีในการเนรมิต) 
- ปรนิมมิตวสวัตต ีแดนแห่งเทพผู้ยังอ านาจให้เป็นไปในสมบัติทีผู่้อ่ืนนิรมิตให้)  (พ.ธ. หน้า ๓๑๖-๓๑๗)  

โภคอาทิยะ ๕ ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์ 
๑. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข ๒. บ ารุงมิตรสหายและร่วม
กิจกรรมการงานให้เป็นสุข ๓. ใช้ปูองกันภยันตราย ๔. ท าพลี คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ อติถิพลี ต้อนรับ
แขก ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ราชพลี บ ารุงราชการ เสียภาษี เทวตาพลี สักการะบ ารุงสิ่งที่
เชื่อถือ ๕. อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ (พ.ธ.  หน้า ๒๐๒ -๒๐๓) 

มงคล   สิ่งที่ท าให้มโีชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง  ธรรมที่น ามาซ่ึงความสุข  ความเจริญ มงคล ๓๘ 
ประการ หรือ เรียกเต็มว่า  อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด)  ๓๘ ประการ (ดูรายละเอียดมงคลสูตร) (พ.ศ. 
หน้า ๒๑๑) 

มิจฉาวณิชชา ๕ การค้าขายที่ผิดศีลธรรมไม่ชอบธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. สัตถวณิชชา ค้าอาวุธ ๒. สัตตวณิชชา 
ค้ามนุษย์ ๓. มังสวณิชชา เลี้ยงสัตว์ไว้ขายเนื้อ ๔. มัชชวณิชชา ค้าขายน้ าเมา  ๕. วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ 
(พ.ศ. หน้า ๒๓๓) 

มรรคมีองค์  ๘   ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่า “อริยอัฏฐังคิกมรรค”  ได้แก่ ๑. สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ 
๒. สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ  ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  ๔. สัมมากัมมันตะ ท าการชอบ  ๕. 
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗.สัมมาสติ ระลึกชอบ  ๘.  สัมมาสมาธิ  ตั้งจิต
มั่นชอบ (พ.ศ. หน้า ๒๑๕) 

มิจฉัตตะ ๑๐  ภาวะที่ผิด ความเป็นสิ่งที่ผิด ได้แก่ ๑. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตาม
หลักกุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไม่น าไปสู่ความพ้นทุกข์) ๒. มิจฉาสังกัปปะ (ด าริผิด ได้แก่ ความด าริที่
เป็นอกุศลทั้งหลาย ตรงข้ามจากสัมมาสังกัปปะ) ๓. มิจฉาวาจา  (วาจาผิด ได้แก่ วจีทุจริต ๔) ๔. มิจฉากัม
มันตะ (กระท าผิด ได้แก่ กายทุจริต ๓) ๕. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ได้แก่ เลี้ยงชีพในทางทุจริต)  ๖. 



๑๕๑ 

 

๑๕๑ 

 

มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ได้แก่  ความเพียรตรงข้ามกับสัมมาวายามะ) ๗. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ได้แก่ 
ความระลึกถึงเรื่องราวที่ล่วงแล้ว เช่น ระลึกถึงการได้ทรัพย์ การได้ยศ เป็นต้น ในทางอกุศล อันจัดเป็นสติ
เทียม) เป็นเหตุชักน าใจให้เกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา มัจฉริยะ เป็นต้น ๘. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ได้แก่ 
ตั้งจิตเพ่งเล็ง จดจ่อปักใจแน่วแน่ในกามราคะพยาบาท เป็นต้น หรือเจริญสมาธิแล้ว หลงเพลิน ติดหมกมุ่น 
ตลอดจนน าไปใช้ผิดทาง ไม่เป็นไปเพ่ือญาณทัสสนะ และความหลุดพ้น)  ๙. มิจฉาญาณ (รู้ผิด ได้แก่ 
ความหลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายท าความชั่วและในการพิจารณาทบทวน ว่าความชั่วนั้น ๆ ตน
กระท าได้อย่างดีแล้ว เป็นต้น) ๑๐. มิจฉาวิมุตติ (พ้นผิด ได้แก่ ยังไม่ถึงวิมุตติ ส าคัญว่าถึงวิมุตติ หรือส าคัญ
ผิดในสิ่งที่มิใช่วิมุตติ)  
(พ.ธ. หน้า ๓๒๒) 

มิตรปฏิรูป  คนเทียมมิตร  มิตรเทียม  มิใช่มิตรแท้ มี ๔ พวก ได้แก่    
๑. คนปอกลอก  มีลักษณะ  ๔  คือ  ๑.๑  คิดเอาได้ฝุายเดียว  ๑.๒ ยอมเสียแต่น้อยโดยหวังจะเอาให้
มาก  ๑.๓ ตัวเองมีภัย  จึงมาท ากิจของเพ่ือน  ๑.๔ คบเพ่ือนเพราะ เห็นแก่ประโยชน์ของตัว 
๒. คนดีแต่พูด  มีลักษณะ  ๔  คือ ๒.๑ ดีแต่ยกเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาปราศรัย  ๒.๒  ดีแต่ อ้างสิ่งที่ยังมีดี 

แต่อ้างสิ่งที่ยังไม่มีมาปราศรัย  ๒.๓ สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์   ๒.๔ เมื่อเพ่ือนมีกิจอ้างแต่
เหตุขัดข้อง  

๓. คนหัวประจบมีลักษณะ ๔  คือ ๓.๑ จะท าชั่วก็คล้อยตาม   ๓.๒ จะท าดีก็คล้อยตาม ๓.๓ ต่อหน้า
สรรเสริญ  ๓.๔ ลับหลังนินทา 

๔. คนชวนฉิบหายมีลักษณะ ๔  คือ  ๔.๑ คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ าเมา  ๔.๒ คอยเป็นเพ่ือนเที่ยวกลางคืน  
๔.๓  คอยเป็นเพ่ือนเที่ยวดูการเล่น  ๔.๔ คอยเป็นเพ่ือนไปเล่นการพนัน  (พ.ธ. หน้า  ๑๕๔ – ๑๕๕) 

มิตรน้ าใจ ๑. เพ่ือนมีทุกข์พลอยทุกข์ด้วย   ๒. เพ่ือนมีสุขพลอยดีใจ  ๓. เขาติเตียนเพ่ือน ช่วยยับยั้ง แก้ไขให้ ๔. 
เขาสรรเสริญเพื่อน  ช่วยพูดเสริมสนับสนุน (พ.ศ. หน้า ๒๓๔) 

รูป ๑. สิ่งที่ต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่าง ๆ อันขัดแย้ง สิ่งที่เป็นรูปร่างพร้อมทั้งลักษณะอาการของมัน ส่วนร่างกาย 
จ าแนกเป็น ๒๘ คือ มหาภูตรูป หรือธาตุ ๔ และอุปาทายรูป ๒. อารมณ์ท่ีรู้ได้ด้วยจักษุ สิ่งที่ปรากฏแก่ตา 
ข้อ ๑ ในอารมณ์ ๖ หรืออายตนะภายนอก  ๓. ลักษณนามใช้เรียกพระภิกษุสามเณร เช่น ภิกษุรูปหนึ่ง 
(พ.ศ. หน้า ๒๕๓) 

วัฏฏะ ๓ หรือไตรวัฎฎ์ การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนว่ายตายเกิด ความเวียนเกิด หรือวนเวียน
ด้วยอ านาจกิเลส กรรม และวิบาก เช่น กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ท ากรรม เมื่อท ากรรมแล้วย่อมได้ผลของกรรม 
เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสก็เกิดอีกแล้ว ท ากรรมแล้วเสวยผลกรรมหมุนเวียนต่อไป (พ.ธ. หน้า 
๒๖๖) 

วาสนา อาการกายวาจา ที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่าง และได้สั่งสมอบรมมาเป็น
เวลานานจนเคยชินติดเป็นพื้นประจ าตัว แม้จะละกิเลสนั้นได้แล้ว แต่ก็อาจจะละอาการกายวาจาที่เคยชิน
ไม่ได้ เช่น ค าพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินต้วมเตี้ยม เป็นต้น ท่านขยายความว่า วาสนา ที่เป็นกุศล
ก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤต คือ เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วก็มี ที่เป็นกุศลกับอัพยากฤตนั้นไม่ต้องละ แต่
ที่เป็นอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่จะเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายกับส่วนที่เป็นเหตุให้เกิด
อาการแสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ต่าง ๆ สว่นแรก พระอรหันต์ทุกองค์ละได้ แต่ส่วนหลังพระพุทธเจ้า
เท่านั้นละได้ พระอรหนัต์อ่ืนละไม่ได้ จึงมีค ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นละกิเลสทั้งหมดได้ พร้อมทั้งวาสนา; 
ในภาษาไทย ค าว่าวาสนามีความหมายเพ้ียนไป กลายเป็นอ านาจบุญเก่า หรือกุศลที่ท าให้ได้รับลาภยศ 
(ไม่มีใน พ.ศ. ฉบับที่พิมพ์เป็นเล่ม แต่ค้นได้จากแผ่นซีดีรอม พ.ศ. ของสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ) 
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วิตก ความตรึก ตริ กายยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ การคิด ความด าริ “ไทยใช้ว่าเป็นห่วงกังวล” แบ่งออกเป็นกุศลวิตก ๓ 
และอกุศลวิตก ๓ (พ.ศ. หน้า ๒๗๓) 

วิบัติ ๔ ความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งไม่อ านวยแก่การที่กรรมดีจะปรากฏผล แต่กลับเปิดช่องให้กรรม
ชั่วแสดงผล พูดสั้น ๆ ว่าส่วนประกอบบกพร่อง เปิดช่องให้กรรมชั่ววิบัติมี ๔ คือ  ๑.  คติวิบัติ วิบัติแห่งคติ 
หรือคติเสีย คือเกิดอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะ ไม่เกื้อกูล ทางด าเนินชีวิต ถิ่นที่
ไปไม่อ านวย ๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแห่งร่างกาย หรือ รูปกายเสีย เช่น ร่างกายพิกลพิการ อ่อนแอ ไม่สวยงาม 
กิริยาท่าทางน่าเกลียด ไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพที่ไม่ดี  เจ็บปุวย มีโรคมาก ๓. กาลวิบัติ วิบัติแห่งกาลหรือ
หรือกาลเสีย คือเกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อย ผู้ปกครองไม่ดี สังคมเสื่อมจาก
ศีลธรรม มากด้วยการเบียดเบียน ยกย่องคนชั่ว บีบคั้นคนดี ตลอดจนท าอะไรไม่ถูกาลเวลา ไม่ถูกจังหวะ 
๔. ปโยควิบัติ วิบัติแห่งการประกอบ หรือกิจการเสีย เช่น ฝักใฝุในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด ท าการไม่ตรง
ตามความถนัด ความสามารถ ใช้ความเพียรไม่ถูกต้อง ท าการครึ่ง ๆ กลาง ๆ เป็นต้น (พ.ธ. หน้า ๑๖๐- 
๑๖๑) 

วิปัสสนาญาณ ๙ ญาณในวิปัสสนา ญาณท่ีนับเข้าในวิปัสสนา เป็นความรู้ที่ท าให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะ
ของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ได้แก่ ๑. อุทยัพพยานุปัสสนาณาณ คือ ญาณอันตามเห็นความเกิดและดับ
ของเบญจขันธ์  ๒. ภังคานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย เมื่อเกิดดับก็ค านึงเด่นชัด ใน
ส่วนดับของสังขารทั้งหลาย ต้องแตกสลายทั้งหมด    ๓. ภยตูปัฏฐานญาณ คือ ณาณอันมองเห็นสังขาร 
ปรากฏเป็นของน่ากลัว ๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นโทษของสังขารทั้งหลาย ว่าเป็น
โทษบกพร่องเป็นทุกข์  ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นความหน่ายของสังขาร ไม่เพลิน
เพลิน ติดใจ   ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันค านึงด้วย  ใคร่พ้นไปเสีย คือ หน่ายสังขารทั้งหลาย 
ปรารถนาที่จะพ้นไปเสีย  ๗. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงพิจารณาหาทาง เมื่อต้องการจะ
พ้นไปเสีย เพ่ือมองหาอุบายจะปลดเปลื้องออกไป ๘. สังขารุเปกขาณาณ คือ ญาณอันเป็นไปโดยความ
เป็นกลางต่อสังขาร คือ พิจารณาสังขารไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลาย  ๙. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ 
อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเป็นไปโดยอนุโลกแก่การหยั่งรู้อริยสัจ แล้วแล้วมรรคญาณให้ส าเร็จความเปน็
อริยบุคคลต่อไป (พ.ศ. หน้า ๒๗๖ – ๒๗๗) 

วิมุตติ ๕ ความหลุดพ้น ภาวะไร้กิเลส และไม่มีทุกข์ มี ๕ ประการ คือ ๑. วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยข่มไว้ คือ ดับ
กิเลส  ๒. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับธรรมที่ตรงกันข้าม  ๓. สมุจเฉทวิมุตติ     ดับด้วยตัด
ขาด ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ๔. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ โดยอาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลส  
๕. นิสรณวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาดเสร็จสิ้น (พ.ธ. หน้า ๑๙๔) 

โลกบาลธรรม ธรรมคุ้มครองโลก ได้แก่ ปกครองควบคุมใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม และให้อยู่
กันด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย มี ๒ อย่างได้แก่  ๑. หิริ ความอายบาป ละอาย
ใจต่อการท าความชั่ว  ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกรงกลัวต่อความชั่ว และผลของกรรมชั่ว (พ.ศ. หน้า 
๒๖๐) 

ฤาษ ีหมายถึง ผู้แสวงธรรม ได้แก่ นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยู่ในปุา ชีไพร ผู้แต่งคัมภีร์พระเวท (พ.ศ. หน้า ๒๕๖) 
สติปัฏฐาน  ๔  ที่ตั้งของสติ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามสิ่งนั้น ๆ  มัน

เป็นของมันเอง มี ๔ ประการ คือ  
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า  เป็นแต่เพียงกาย 
ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา)  ท่านจ าแนกวิธีปฏิบัติได้หลายอย่าง คือ อานาปานสติ  ก าหนดลมหายใจ  
๑ อิริยาบถ ก าหนดรู้ทันอิริยาบถ  ๑) สัมปชัญญะ สร้างสัมปชัญญะในการกระท าความเคลื่อนไหวทุก
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อย่าง  ๑) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นร่างกายนี้ ๑) ธาตุ
มนสิการ พิจารณาเห็นร่างกายของตน โดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างๆ   
๒. เวทนานุปัสสาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา  
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา)  คือ มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งท่ีเป็นสามิสและ
เป็นนิรามิสตามที่เป็นไปอยู่ขณะนั้น ๆ    
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต  ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ  ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ  มีโมหะ  ไม่มี
โมหะ  เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว  ฟูุงซ่านหรือเป็นสมาธิ  ฯลฯ อย่างไร ๆ ตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้น ๆ   
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  (การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม 
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเรา) คือ มีสติรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์  ๕ อายตนะ  ๑๒  
โพชฌงค์  ๗  อริยสัจ  ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่ เกิดขึ้น เจริญบริบูรณ์และดับได้อย่างไร  
เป็นต้น  ตามที่เป็นจริงของมันอย่างนั้น ๆ  (พ.ธ. หน้า  ๑๖๕) 

สมณะ  หมายถึง ผู้สงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านให้ความหมายจ าเพาะ หมายถึง        ผู้
ระดับบาป ได้แก่ พระอริยบุคคล และผู้ปฏิบัติเพ่ือระงับบาป ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระอริยบุคคล 
(พ.ศ. หน้า ๒๙๙) 

สมบัติ ๔ คือ ความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมส่งอ านวยโอกาสให้กรรมดีปรากฏผล 
และไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผล มี ๔ อย่าง คือ  ๑. คติสมบัติ สมบัติแห่งคติ ถึงพร้อมด้วยคติ หรือคติ
ให้ คือ เกิดอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะสั้นคือ ด าเนินชีวิตหรือ
ไปในถิ่นที่อ านวย ๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแห่งร่างกาย ถึงพร้อมด้วยร่างกาย คือมีรูปร่างสวย ร่างกายสง่างาม 
หน้าตาท่าทางดี น่ารัก น่านิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง ๓. กาลสมบัติ สมบัติแห่งกาล ถึงพร้อมด้วยกาล
หรือกาลให้ คือ เกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีความสงบสุข ผู้ปกครองดี ผู้คนมีคุณธรรมยกย่องคนดี ไม่
ส่งเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ท าอะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ  ๔. ปโยคสมบัติ สมบัติแห่ง
การประกอบ ถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจ หรือกิจการให้ เช่น ท าเรื่องตรงกับที่เขาต้องการ ท ากิจตรงกับ
ความถนัดความสามารถของตน ท าการถึงขนาดถูกหลักครบถ้วน ตามเกณฑ์หรือเต็มอัตรา ไม่ใช่ท าครึ่ง ๆ 
กลาง ๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไม่ถูกเรื่องกัน รู้จักจัดท า รู้จักด าเนินการ (พ.ธ. หน้า ๑๖๑ – ๑๖๒) 

สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพ่ึงเข้าถึง; สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ณานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหารสมาบัติ 
(พ.ศ. หน้า ๓๐๓)  

สติ     ความระลึกได้  นึกได้  ความไม่เผลอ   การคุมใจได้กับกิจ หรือคุมจิตใจไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง  จ าการทีท าและ
ค าพูดแม้นานได้  (พ.ศ. หน้า ๓๒๗) 

สังฆคุณ ๙ คุณของพระสงฆ์ ๑. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี  ๒. เป็นผู้ปฏิบัติตรง  ๓. เป็นผู้
ปฏิบัติถูกทาง  ๔. เป็นผู้ปฏิบัติสมควร  ๕.  เป็นผู้ควรแก่การค านับ คือ ควรกับของที่เขาน ามาถวาย  ๖. 
เป็นผู้ควรแก่การตอนรับ  ๗. เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา ควรแก่ของท าบุญ  ๘. เป็นผู้ควรแก่การกระท าอัญชลี 
ควรแก่การกราบไหว้  ๙. เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีที่ยอด
เยี่ยมของโลก(พ.ธ.  หน้า ๒๖๕-๒๖๖) 

สังเวชนียสถาน สถานที่ตั้งแห่งความสังเวช ที่ที่ให้เกิดความสังเวช มี ๔ คือ  ๑. ที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือ อุทยาน
ลุมพินี ปัจจุบันเรียกลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรือ Rummindei)  ๒. ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ ควง
โพธิ์ ที่ต าบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya)  ๓. ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือปุา
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกสารนาถ  ๔. ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือที่สาลว
โนทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia หรือ Kusinagara) (พ.ศ. หน้า ๓๑๗) 
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สันโดษ ความยินดี ความพอใจ ยินดีด้วยปัจจัย ๔ คือ ผ้านุ่งห่ม อาหารที่นอนที่นั่ง และยาตามมีตามได้ ยินดีของ
ของตน การมีความสุข ความพอใจด้วยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาได้ด้วยเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่
โลภ ไม่ริษยาใคร (พ.ศ. หน้า ๓๒๔) 

สันโดษ ๓   ๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ คือ ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน ก็พอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ได้
เดือดร้อนเพราะของที่ไม่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอ่ืนไม่ริษยาเขา  ๒. ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีตาม
ก าลัง คือ พอใจเพียงแค่พอแก่ก าลังร่างกาย สุขภาพ และขอบเขตการใช้สอยของตน ของที่เกินก าลังก็ไม่
หวงแหนเสียดายไม่เก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน  ๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตาม
สมควร คือ พอใจตามท่ีสมควร คือ พอใจตามที่สมควรแก่ภาวะฐานะแนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการ
บ าเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุพอใจแต่องอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือได้ของใช้ที่ไม่เหมาะสมกับตนแต่จะมี
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนก็น าไปมอบให้แก่เขา เป็นต้น (พ.ศ. หน้า ๓๒๔) 

สัทธรรม ๓  ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแก่นศาสนา มี ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. ปริยัติสัทธรรม (สัทธรรมคือค าสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์) 
๒. ปฏิบัติสัทธรรม (สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) 
๓. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึง หรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ มรรค ผล และ
นิพพาน (พ.ธ. หน้า ๑๒๕) 

สัปปุริสธรรม ๗     ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี ๑. ธัมมัญญุตา 
คือ ความรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง  ๒. อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักผล คือรู้ความมุ่งหมาย ๓. อัตตัญญุ
ตา คือ ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
คุณธรรม เป็นต้น   ๔. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี  ๕. กาลัญญุตา คือ ความรู้จัก
กาล คือ รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม   ๖. ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัทคือรู้จักชุมชนและรู้จักท่ีประชุม  
๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล คือความแตกต่างแห่งบุคคล (พ.ธ. หน้า 
๒๔๔) 

สัมปชัญญะ   ความรู้ตัวทั่วพร้อม ความรู้ตระหนัก ความรู้ชัดเข้าใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได้ มักมาคู่กับสติ (พ.ศ. หน้า ๒๔๔) 
สาราณียธรรม ๖  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง  ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน   หลักการอยู่ร่วมกัน  เรียกอีก

อย่างว่า “สาราณียธรรม”  ๑. เมตตากายกรรม มีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ๒.  เมตตา
วจีกรรม มีเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ๓. เมตตา มโนกรรม มีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง ๔. สาธารณโภคี  แบ่งปันสิ่งของที่ได้มาไม่หวง  แหน ใช้ผู้เดียว  ๕. สีลสามัญญตา  มีความ
ประพฤติร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหา  ๖.ทิฏฐิ
สามัญญตา  มีความเห็นชอบดีงาม เช่นเดียวกับหมู่คณะ  (พ.ธ. หน้า ๒๓๓-๒๓๕) 

สุข ๒  ความสบาย ความส าราญ มี ๒ อย่าง ได้แก่ ๑. กายิกสุข สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข สุขทางใจ อีกหมวด
หนึ่งมี ๒  คือ  ๑. สามิสสุข  สุขอิงอามิส คือ อาศัยกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข   สุขไม่อิงอามิส คือ อิงเนกขัม
มะ (พ.ศ. หน้า ๓๔๓) 

ศรัทธา  ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม (พ.ศ. หน้า ๒๙๐) 
ศรัทธา ๔  ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ๔ ประการคือ  ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชือ่

ว่าเมื่อท าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท าทั้งที่รู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่ว ความดี มีข้ึนในตน เป็น
เหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้
ด้วยการกระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น   ๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม 
เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมท่ีส าเร็จต้องมีผล และผลต้อง มีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี และผล
ชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  ๓. กัมมัสสกตาสัทธา (ความเชื่อท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ
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จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน ๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัส
ธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็
สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้  (พ.ธ. หน้า ๑๖๔) 

สงเคราะห ์ การช่วยเหลือ การเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล (พ.ศ. หน้า ๒๒๘) 
สังคหวัตถุ  ๔  เรื่องสงเคราะห์กัน คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้ หลักการสงเคราะห์ คือ 

ช่วยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว้  และเป็นเครื่องเกาะกุมประสานโลก ได้แก่  สังคมแห่งหมู่สัตว์ไว้ ดุจสลัก
เกาะยึดรถท่ีก าลังแล่นไปให้คงเป็นรถ และวิ่งแล่นไปได้มี ๔ อย่างคือ  ๑. ทาน การแบ่งปันเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
กัน  ๒. ปิยวาจา พูดจาน่ารัก  น่านิยมนับถือ  ๓. อัตถจริยา  บ าเพ็ญประโยชน์  ๔.สมานัตตนา  ความมี
ตนเสมอ คือ ท าตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน เป็นต้น  (พ.ศ. หน้า ๓๑๐) 

สัมมัตตะ  ความเป็นถูก ภาวะที่ถูก มี ๑๐ อย่าง ๘ ข้อต้น ตรงกับองค์มรรคท้ัง ๘ ข้อ เพ่ิม ๒ ข้อท้าย คือ  ๙. 
สัมมาญาณ รู้ชอบได้แก่ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ   ๑๐. สัมมาวิมุตติ พ้นชอบได้แก่ อรหัตตผล
วิมุตต;ิ เรียกอีกอย่าง อเสขธรรม ๑๐ (พ.ศ. หน้า ๓๒๙) 

สุจริต ๓  ความประพฤติดี ประพฤติชอบตามคลองธรรม มี ๓ คือ  ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบทางกาย  ๒. วจี
สุจริต ประพฤติชอบทางวาจา  ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบทางใจ (พ.ศ. หน้า ๓๔๕) 

หิร ิ ความละอายต่อการท าชั่ว (พ.ศ. หน้า ๓๕๕) 
อกุศลกรรมบถ ๑๐  ทางแห่งอกุศลกรรม ทางความชั่ว กรรมชั่วอันเป็นทางน าไปสู่ความเสื่อม ความทุกข์ หรือ

ทุคติ  ๑. ปาณาติบาต การท าชีวิตให้ตกล่วง  ๒. อทินนาทาน การถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยอาการขโมย 
ลักทรัพย์  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดทางกาม  ๔. มุสาวาท การพูดเท็จ   ๕. ปิสุณวาจา วาจา
ส่อเสียด  ๖. ผรุสวาจา วาจาหยาบ  ๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ  ๘. อภิชฌา เพ่งเล็งอยากได้ของเขา   ๙. 
พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น   ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม (พ.ธ. หน้า ๒๗๙, ๓๐๙) 

อกุศลมูล ๓  รากเหง้าของอกุศล ต้นตอของความชั่ว มี ๓ คือ  ๑. โลภะ (ความอยากได้)  ๒. โทสะ (ความคิด
ประทุษร้าย)   ๓. โมหะ (ความหลง) ๘  (พ.ธ. หน้า ๘๙) 

อคติ ๔  ฐานะอันไม่พึงถึง ทางความประพฤติที่ผิด ความไม่เที่ยงธรรม ความล าเอียง มี ๔ อย่างคือ ๑. ฉันทาคติ 
(ล าเอียงเพราะชอบ)  ๒. โทสาคติ (ล าเอียงเพราะชัง)  ๓. โมหาคติ (ล าเอียงเพราะหลง พลาดผิดเพราะ
เขลา) ๔. ภยาคติ (ล าเอียงเพราะกลัว)  (พ.ธ. หน้า ๑๗๔) 

อนัตตา  ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ตัวตน  (พ.ศ. หน้า ๓๖๖) 
อบายมุข  ช่องทางของความเสื่อม เหตุเครื่องฉิบหาย เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ทางแห่งความพินาศ (พ.ศ. หน้า 

๓๗๗) 
อบายมุข ๔  ๑. อิตถีธุตตะ (เป็นนักเลงหญิง นักเท่ียวผู้หญิง)  ๒. สุราธุตตะ (เป็นนักเลงสุรา นักดื่ม) ๓. อักขธุตตะ 

(เป็นนักการพนัน)  ๔. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว)  (พ.ศ. หน้า ๓๗๗) 
อบายมุข ๖  ๑. ติดสุราและของมึนเมา  ๑.๑ ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๑.๒ ก่อการทะเลาะวิวาท ๑.๓ เป็นบ่อ

เกิดแห่งโรค  ๑.๔ เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง  ๑.๕ ท าให้ไม่รู้อาย  ๑.๖ ทอนก าลังปัญญา   ๒. ชอบเที่ยว
กลางคืน มีโทษ ๖ อย่างคือ  ๒.๑ ชื่อว่าไม่รักษาตน  ๒.๒ ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย   ๒.๓ ชือ่ว่าไม่รักษาทรัพย์
สมบัติ  ๒.๔ เป็นที่ระแวงสงสัย  ๒.๕ เป็นเปูาให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ  ๒.๖ เป็นที่มาของเรื่องเดือดร้อน
เป็นอันมาก  ๓. ชอบเที่ยวดูการละเล่น มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสียเพราะมีใจกังวลคอยคิดจ้อง กับ
เสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง ๖ กรณี  คือ  ๓.๑ ร าที่ไหนไปที่นั่น  ๓.๒ – ๓.๓ ขับร้อง ดนตรี เสภา เพลง
เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น  ๔. ติดการพนัน มีโทษ ๖ คือ   ๔.๑ เมื่อชนะย่อมก่อเวร  ๔.๒ เมื่อแพ้ก็เสียดาย
ทรัพย์ที่เสียไป  ๔.๓ ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๔.๔ เข้าท่ีประชุมเขาไม่เชื่อถือถ้อยค า  ๔.๕ เป็นที่หมิ่น



๑๕๖ 

 

๑๕๖ 

 

ประมาทของเพื่อนฝูง  ๔.๖ ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยง
ลูกเมียไม่ได้  ๕. คบคนชั่วมีโทษโดยน าให้กลายเป็นคนชั่วอย่างที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ได้เพ่ือนที่จะน า
ให้กลายเป็น ๕.๑ นักการพนัน  ๕.๒ นักเลงหญิง  ๕.๓ นักเลงเหล้า   ๕.๔ นักลวงของปลอม  ๕.๕ นัก
หลอกลวง   ๕.๖ นักเลงหัวไม้   ๖. เกียจคร้านการงาน มีโทษโดยท าให้ยกเหตุต่าง ๆ เป็นข้ออ้างผิดเพ้ียน 
ไม่ท าการงานโภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไป คือ ให้อ้างไปทั้ง ๖ กรณีว่า ๖.๑ – ๖.๖  หนาว
นัก ร้อนนัก เย็นไปแล้ว ยังเช้านัก หิวนัก อิ่มนัก แล้วไม่ท าการงาน (พ.ธ. หน้า ๑๗๖ – ๑๗๘) 

อปริหานิยธรรม ๗  ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝุายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่  ๑. 
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท า
กิจกรรมที่พึงท า  ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม)  ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ ควร
เคารพนับถือท่านเหล่านั้น  ๕. บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่า ขืนใจ  
๖. เคารพสักการบูชา เจดีย์หรืออนุสาวรีย์ประจ าชาติ  ๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ปูองกันอันชอบ
ธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (รวมถึงพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วย)  (พ.ธ. หน้า ๒๔๖ – ๒๔๗) 

อธิปไตย  ๓  ความเป็นใหญ่ มี  ๓ อย่าง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่  ถือตนเป็นใหญ่ กระท าการด้วย
ปรารภตนเป็นประมาณ  ๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่   กระท าการด้วยปรารภ
นิยมของโลกเป็นประมาณ ๓. ธัมมาธิปไตย  ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่, กระท าการด้วย
ปรารภความถูกต้อง เป็นจริง  สมควรตามธรรมเป็นประมาณ (พ.ธ. หน้า ๑๒๗-๑๒๘) 

อริยสัจ  ๔  ความจริงอันประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงที่ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะมี ๔ คือ  ๑. 
ทุกข์ (ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้  
ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง  ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก  การพลัดพรากจาก
สิ่งที่รัก  ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์  ๕ เป็นทุกข์  
 ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์  สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ  กามตัณหา ภวตัณหา และ 
วิภวตัณหา) ก าจัดอวิชชา  ส ารอกตัณหา สิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดขัด  หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็น
อิสระ คือ นิพพาน)   
๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป  ภาวะที่เข้าถึงเมื่อก าจัดอวิชชา ส ารอกตัณหา
สิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ เป็นอิสระ คือ นิพพาน)   
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาทีน่ าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่  อริย
อัฏฐังคิกมรรค  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มัชฌิมปฏิปทา  แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์  ๘ นี้ สรุป
ลงในไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ ปัญญา)   (พ.ธ. หน้า ๑๘๑) 

อริยอัฏฐคิกมรรค  ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ (ศีล สมาธิ ปัญญา)  (พ.ธ. หน้า ๑๖๕) 
อัญญาณุเบกขา  เป็นอุเบกขาฝุายวิบัติ  หมายถึง  ความไม่รู้เรื่อง  เฉยไม่รู้เรื่อง  เฉยโง่  เฉยเมย (พ.ธ. หน้า ๑๒๖) 
อัตตา  ตัวตน อาตมัน ปุถุชนย่อมยึดมั่นมองเห็นขันธ์ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดเป็นอัตตา หรือยึดถือว่ามี

อัตตา เนื่องด้วยขันธ์  (พ.ศ. หน้า ๓๙๘) 
อัตถะ  เรื่องราว ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ มี ๒ ระดับ คือ  ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในชีวิตนี้หรือ

ประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ รวมถึงการแสวงหาสิ่ง
เหล่านี้มาโดยทางท่ีชอบธรรม  ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ที่ล้ าลึกกว่าที่จะ
มองเห็นกันเฉพาะหน้า เป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป เป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละจากโลกนี้ไป  ๓. ปรมัตถะ 
ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตเป็นจุดหมายสูงสุดหรือท่ีหมายขั้นสุดท้าย คือ 
พระนิพพาน อีกประการหนึ่ง หมายถึง ๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน   ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน  ๓. อุภยัต
ถะ ประโยชน์ทั้งสองฝุาย  (พ.ธ. หน้า ๑๓๑ – ๑๓๒) 



๑๕๗ 

 

๑๕๗ 

 

อายตนะ    ที่ต่อ  เครื่องติดต่อ  แดนต่อความรู้   เครื่องรู้ และสิ่งที่ถูกรู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็น สิ่งที่รู้ หูเป็น
เครื่องรู้ เสียงเป็นส่งที่รู้ เป็นต้น จัดเป็น  ๒ ประเภท ได้แก่   
๑. อาตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖   
๒. อายตนะภายนอก หมายถึง  เครื่องต่อภายนอก สิ่งที่ถูกรู้ มี ๖ คือ ๒.๑  รูป คือ รูป ๒.๒  สัททะ คือ 
เสียง  ๒.๓  คันธะ คือ กลิ่น   ๒.๔ รส คือ รส  ๒.๕  โผฏฐัพพะ  คือ สิ่งต้องกาย    ๒.๖ ธัมมะ หมายถึง 
ธรรมารมย ์ คือ อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้ อารมณ์ ๖ ก็เรียก (พ.ศ. หน้า ๔๑๑) 

อายตนะภายใน  เครื่องต่อภายใน เครื่องรับรู้ มี  ๖ คือ ๑. จักขุ คือ ตา  ๒.  โสตะ คือ หู  ๓. ฆานะ คือ จมูก ๔. 
ชิวหา คือ ลิ้น  ๕. กาย คือ กาย  ๖. มโน  คือ  อินทรีย์ ๖  ก็เรียก  (พ.ศ.หน้า ๔๑๑) 

อริยวัฑฒิ  ๕  ความเจริญอย่างประเสริฐ หลักความเจริญของอารยชน มี ๕ คือ  ๑. ศรัทธา ความเชื่อ ความมั่นใจ
ในพระรัตนตรัย  ในหลักแห่งความจริง ความดีอันมีเหตุผล  ๒.ศีลความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต  
๓.  สุตะ การเล่าเรียน  สดับฟัง  ศึกษาหาความรู้ ๔. จาคะ  การเผื่อแผ่เสียสละ  เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ
ช่วยเหลือ ใจกว้าง  พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบ  เอาแต่ตัว  ๕.  ปัญญา ความรอบรู้ รู้คิด  รู้
พิจารณา  เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง (พ.ธ. หน้า  ๒๑๓) 

อิทธิบาท  ๔  คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ ๑. 
ฉันทะ  ความพอใจ  คือ ความต้องการที่จะท าใฝุใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอแล้วปรารถนาจะท า   ให้ได้ผลดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป   
๒. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย   
๓. จิตตะ ความคิด คือ  ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุไม่ปล่อยใจให้ฟุูงซ่าน
เลื่อนลอย  
๔. วิมังสา  ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ตัวอย่างเช่น  ผู้ท างานทั่ว 
ๆ ไปอาจจ าสั้น ๆ ว่า รักงาน  สู้งาน ใส่ใจงาน และท างานด้วยปัญญา เป็นต้น  (พ.ธ. หน้า  ๑๘๖-๑๘๗) 

อุบาสกธรรม ๗  ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก  ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ ๒. ไม่ละเลย
การฟังธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล  ๔. มีความเลื่อมใสอย่างมากในพระภิกษุทุกระดับ          ๕. ไม่ฟังธรรม
ด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน  ๖. ไม่แสวงหาบุญนอกหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา  ๗. กระท าการ
สนับสนุน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา (พ.ธ. หน้า ๒๑๙ – ๒๒๐) 

อุบาสกธรรม ๕  สมบัติของอุบาสก ๕ คือ  ๑. มีศรัทธรา  ๒. มีศีลบริสุทธิ์  ๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว  เชื่อกรรม ไม่
เชื่อมงคลคือมุ่งหวังผลจากการกระท า และการงานมิใช่จากโชคลาภ และสิ่งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์  ๔. 
ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๕. ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา  (พ.ศ. 
หน้า ๓๐๐) 

อุบาสกธรรม  ๗  ผู้ใกล้ชิดพระศาสนาอย่างแท้จริง ควรตั้งตนอยู่ในธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญของอุบาสก มี ๗ 
ประการ ได้แก่  ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ  ๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล 
คือ ฝึกอบรมตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป ๔. พรั่งพร้อมด้วยความเลื่อมใส ในพระภิกษุ
ทั้งหลายทั้งที่เป็นเถระ นวกะ และปูนกลาง  ๕. ฟังธรรมโดยความตั้งใจ มิใช่ มาจับผิด  ๖. ไม่แสวงหา
ทักขิไณยภายนอก หลักค าสอนนี้ คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๗. กระท าความ
สนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้ คือ เอาใจใส่ท านุบ ารุงและช่วยกิจกรรม (ธรรมนูญชีวิต, หน้า ๗๐ – ๗๐) 

อุเบกขา  มี ๒ ความหมายคือ  ๑. ความวางใจเป็นกลาง ไม่เองเอียงด้วยชอบหรือชัง ความวางใจเฉยได้ไม่ยินดียิน
ร้าย เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดข้ึนโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่าพึงปฏิบัติต่อไปตามธรรม หรือตาม



๑๕๘ 

 

๑๕๘ 

 

ควรแก่เหตุนั้น ๒. ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เรียกเต็มว่าอุเบกขาเวทนา (อทุกขมสุข)  (พ.ศ. หน้า 
๔๒๖ – ๔๒๗) 

อุปาทาน ๔  ความยึดมั่น ความถือมั่นด้วยอ านาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแต่ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเป็นที่ตั้ง  
๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าใคร่ น่าพอใจ   ๒. ทิฏฐุปาทาน 
ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ ความเห็น ลัทธิ หรือหลักค าสอนต่าง ๆ  ๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึด
มั่นในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ
พิธีต่าง ๆ กัน ไปอย่างงมงายหรือโดยนิยมว่าขลัง ว่าศักดิ์สิทธิ์ มิได้เป็นไปด้วยความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล  ๔. อัตตาวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน คือ ความถือหรือส าคัญ 
หมายอยู่ในภายในว่ามีตัวตน ที่จะได้ จะมี จะเป็น จะสูญสลาย ถูกบีบคั้น ท าลายหรือเป็นเจ้าของ เป็น
นายบังคับบัญชาสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ประชุม
ประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธ์กันล้วน ๆ  (พ.ธ. หน้า ๑๘๗) 

อุปนิสัย ๔  ธรรมที่พ่ึงพิง หรือธรรมช่วยอุดหนุน  ๑. สงฺขาเยก  ปฏิเสวติ พิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัย ๔ คือ จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เป็นต้น ที่จ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์  ๒. สงฺขาเยก  อธิวาเส
ติ พิจารณาแล้วอดกลั้นได้แก่ อนิฏฐารมณ์ ต่าง ๆ มีหนาวร้อน และทุกขเวทนา เป็นต้น  ๓. สงฺขาเยก  
ปริวชฺเชติ พิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจแล้วหลีกเว้น  ๔. สงฺขาเยก  ปฏิวิโนเทติ 
พิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายเกิดขึ้นแล้ว เช่น อกุศลวิตกมีกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก 
และความชั่วร้ายทั้งหลายแล้วพิจารณาแก้ไข บ าบัดหรือขจัดให้สิ้นไป  (พ.ธ. หน้า ๑๗๙) 

โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวต่อความชั่ว (พ.ศ. หน้า ๔๓๙) 
โอวาท  ค ากล่าวสอน ค าแนะน า  ค าตักเตือน โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ คือ ๑. เว้นจากทุจริต คือ ประพฤติชั่ว

ด้วยกาย วาจา ใจ (ไม่ท าชั่วทั้งปวง) ๒.ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (ท าแต่ความดี)  
๓. ท าใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง โลภ  โกรธ  หลง เป็นต้น (ท าจิตของตนให้สะอาด
บริสุทธิ์)  (พ.ศ. หน้า ๔๔๐) 

สังคมศาสตร์  การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา   การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรม (virtue) และจริยธรรรม (moral or morality or ethics)  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี  

จริยธรรมมีความหมายเช่นเดียวกับศีลธรรม  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติกรรมปฏิบัติความประพฤติ
หรือหน้าที่ท่ีชอบ ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงหมายถึง สภาพคุณงามความดี
ที่ประพฤติปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือคุณธรรมตามกรอบจริยธรรม ส่วนศีลธรรม
และจริยธรรม มีความหมายใกล้เคียงกัน คุณธรรมจะมีความหมายที่เน้นสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่
แสดงออกถึงความดีงาม ส่วนจริยธรรม มีความหมายเน้นที่  ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นที่
ยอมรับของสังคม นักวิชาการมักใช้ค าท้ังสองค านี้ในความหมายนัยเดียวกันและมักใช้ค าสองค าดังกล่าว
ควบคู่กันไป เป็นค าว่า คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมี
ความหมายเน้นทั้งสภาพลักษณะหรือคุณสมบัติและความประพฤติอันดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม  
(โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย  ศูนย์คุณธรรม  หน้า ๑๑ -๑๒) 

การเมือง    ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการจัดระเบียบสังคมเพ่ือประโยชน์และความสงบสุข
ของสังคม มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยรวมทั้งหมดในส่วนหนึ่งของชีวิตในพ้ืนที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ 
อ านาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการด าเนินการได้ 

ข้อมูล   สิ่งที่ได้รับรู้และยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ เมื่อจัดระบบแล้วเรียกว่า สารสนเทศ 



๑๕๙ 

 

๑๕๙ 

 

ค่านิยม     การก าหนดคุณค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจ าตัว 
คุณค่า     ลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความดี ความงาม ความดีเป็นคุณค่าของจริยธรรม ความงามเป็นคุณค่าทาง

สุนทรียศาสตร์ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า คุณค่าเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ คุณค่า
เปลี่ยนไปได้ตามเวลา และคุณค่ามักเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความเจริญ 

บทบาท    การกระท าที่สังคมคาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู่ 
หน้าที่    เป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สถานภาพ     ต าแหน่งที่แต่ละคนครองอยู่ในสถานที่หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง 
บรรทัดฐาน ข้อตกลงของสังคมที่ก าหนดให้สมาชิกประพฤติ ปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช้บรรทัดฐาน

ของสังคม (social norms) เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้ ซึ่งแยกออกเป็น  
๑. วิถีประชา (folkways) ได้แก่ แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่สังคมยอมรับและได้ประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการด าเนินชีวิต และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะไม่มี
กฎเกณฑ์เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 
๒. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เป็นมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มีการก าหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่เข้มขึ้น ในกรณีมีผู้ฝุาฝืนอาจมีการลงโทษ แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรก็ตาม เช่น การลวนลามสตรีในชนบท ต้องลงโทษด้วยการเสียผี 
๓. กฎหมาย(law)เป็นมาตรฐานความประพฤติที่รัฐก าหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติและก าหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษส าหรับผู้ฝุาฝืน 

สิทธิ     ข้อเรียกร้องของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สิทธิทางศีลธรรม     เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
ประเพณี เป็นความประพฤติของคนหมู่หนึ่ง อยู่ในที่แห่งหนึ่ง ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและสืบกันมา

นาน      
ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใด จุดประสงค์หนึ่ง 
และก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาแน่นอนสม่ าเสมอกิจกรรที่เป็นประเพณีอาจมองได้อีกประการหนึ่ง
ว่าเป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะหรือทางศาสนา 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights sinv UDHR) คือการ
ประกาศเจตนารมณ์ ในการร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้
การรับรองตามข้อมติที่ ๒๑๗ A (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดยประเทศไทยออกเสียงสนันสนุน 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เป็นการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเรื่องเก่ียวกับความ
เป็นมา ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมนุษยชาติโลก ความส าคัญ และผลกระทบที่
มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยและมนุษยชาติ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

สัมมาชีพ      การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 
ประสิทธิภาพ  ความสามารถในการท างานจนส าเร็จ หรือผลการกระท าที่ได้ผลออกมาดีกว่าเดิม รวมทั้งการใช้

ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยไม่ให้เกิดความสูญเปล่าหรือความสูญเสีย ทรัพยาการต่างๆ พิจารณาได้
จากเวลา แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ 

ประสิทธิผล    ระดับความส าเร็จของวัตถุประสงค์ หรือ ผลส าเร็จของงาน 
สินค้า   หมายความว่าสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป็น

ผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
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ภูมิปัญญา  ส่วนหนึ่งของประเพณี หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได้ เช่น พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค พิธีบวช
ลูกแก้ว พิธีขอฝน พิธีไหว้ครู พิธีแต่งงาน 

มนุษยชาติ     การเกิดเป็นมนุษย์มาจาก มนุษย์ = ผู้มีจิตใจสูง กับชาติ = เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษย์ทั่ว ๆ ไป 
มรรยาท    พฤติกรรมที่สังคมก าหนดว่าควรประพฤติเป็นวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสมและไม่เหมาะสม 
ระบบ      การน าส่วนต่าง ๆ มาปรับเรียงต่อให้ท างานประสานต่อเนื่องกันจนดูเป็นสิ่งเดียวกัน 
กระบวนการ     กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินการต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 
วิเคราะห์    การแยกแยะให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ 
เศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับการกิน การอยู่ของมนุษย์ในสังคม ว่าด้วยทรัพยากรที่มีจ ากัดการผลิต การกระจาย

ผลผลิต และการบริโภค 
สหกรณ์  แปลว่าการท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้าน

งานที่ท าด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานที่ท าด้วยสมอง และงานการที่ท าด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม 
(พระราชด ารัสพระราชทานแก่ผู้น าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ ณ 
ศาลาดุสิตดาลัย  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖)  

ทรัพย์สินทางปัญญา    หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์  ซึ่งเน้นที่
ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิด ของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก 
ทรัพย์สินทางปัญญา อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่นสินค้า ต่าง ๆ หรือ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น  บริการ 
แนวความคิด กรรมวิธีและทฤษฎีต่าง ๆ เป็นต้น  ทรัพย์สินทางปัญญามี ๒ ประเภท ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 
๑. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม  เครื่องหมายการค้า ความลับ
ทางการค้า  ชื่อทางการค้า   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   

         สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง ภูมิศาสตร์ 
และทีสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็น สินค้าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 
๒. ลิขสิทธิ์  คือ  งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม  
งานภาพยนตร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรณคดี หรือแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้งสิทธิ
ข้างเคียง (Neighbouring Right)  

เหตุ    ภาวะเงื่อนไขท่ีจ าเป็นที่ท าให้สิ่งหนึ่งเกิดข้ึนตามมา เรียกว่า ผล 
เหตุการณ์    ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
อ านาจ      ความสามารถในการบีบบังคับให้สิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระท าตามที่ปรารถนา 
อิทธิพล     อ านาจบังคับที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เอกลักษณ์     ลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีที่ใดเหมือน 
ต านาน     เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาและถูกบันทึกข้ึนภายหลัง 
พงศาวดาร คือ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามล าดับเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่กับพระมหากษัตริย์ 

และราชส านัก 
อดีต     คือ เวลาที่ล่วงมาแล้ว ความส าคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบง าความคิดและความรู้ของเราอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ง อดีตที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคน/ความส าคัญท่ีมีต่อเหตุการณ์และกลุ่มคนจะถูกน ามาเชื่อมโยง
เข้าด้วยกัน 

นักประวัติศาสตร์     เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผู้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ตาม
จุดมุ่งหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจน าไปสู่การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในที่สุด 
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ความมุ่งหมายในการเขียนประวัติศาสตร์ 
- นักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 
-  นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ มุ่งที่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ (bias) 

หลักฐานประเภท ต่าง ๆ     จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะน าไปสู่ความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบ่งประเภท
ของหลักฐานหลายแบบ เช่น หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง 
หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์แบบหนึ่ง หรือหลักฐานชั้นต้นและ
หลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง       ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมิน
ว่าน่าเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยหรือเกิดโดยผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่กระนั้นนัก
ประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกก่อนด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยก็ย่อมมี
จุดมุ่งหมายส่วนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจท าให้เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 

อคติ   คือ ความล าเอียง ไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ซึ่งผู้ที่เป็นนักประวัติศาสตร์
จะต้องตระหนักและควบคุมให้ได้ 

ความเป็นกลาง คือการมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติจะเกิดขึ้นได้หากเข้าใจธรรมชาติของหลักฐานแต่ละ
ประเภทเข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เรียน ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ 
(นั่นคือ เข้าใจว่าบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด) 

ความจริงแท้   (real truth)    คือ ความจริงที่คงอยู่แน่นอนนิรันดร์ เป็นจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร์มุ่ง
แสวงหาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ (ที่
มนุษย์เป็นผู้สร้าง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท้ ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของหลักฐานและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ละเอียด ถี่ถ้วน กินเวลายาวนาน แต่นี้คือ ภาระหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ 

ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์     คือ ผู้น าความรู้ทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เจตคติและทักษะใน
การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงและความจริงแท้จะต้องศึกษาผลงานของนัก
ประวัติศาสตร์และเลือกเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยต้องเป็นไปตามจุดประสงค์
ของหลักสูตรและสอดคล้องธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์    เป็นการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบ่งช่วงเวลาตามระบบต่าง ๆ ทั้ง
แบบไทย สากล ศักราชที่ส าคัญ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานส าหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สามารถเข้าเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึงความส าคัญในความต่อเนื่องของเวลา 
อิทธิพลและความส าคัญของเวลาที่มีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิธีวิจัย
เอกสารและหลักฐานประกอบอื่นๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความ
เป็นเหตุเป็นผล และการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

 หนึ่ง   การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามที่ต้องการศึกษา แสวงหาค าตอบด้วยเหตุ และผล (ศึกษา
อะไร ช่วงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 
สอง   การค้นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งได้แก่ วัตถุโบราณ ร่องรอยถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการด าเนินชีวิต 
สาม   การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความน่าเชื่อถือ การประเมินคุณค่าของ
หลักฐาน) การตีความหลักฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 
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ส่ี   การสรุปข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถาม ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้
ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือน า
ตัวเข้าไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษา 
ห้า    การน าเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีความต่อเนื่อง 
น่าสนใจ ตลอดจนมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้งานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและมีความหมาย 

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน    เป็นการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษย์ในบริบทของเวลาและ
สถานที่ โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาในกลุ่มสังคม 
มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ในท้องถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุ่งศึกษาว่าสังคมนั้น ๆ ได้เปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาตามล าดับเวลาได้อย่างไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยใดบ้าง ทั้งทางด้าน
ภูมิศาสตร์และปัจจัยแวดล้อมทางสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการหรือการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และผลกระทบ
ของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของ
เวลาและความต่อเนื่อง 

ภูมิศาสตร์     เป็นค าที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเป็นศาสตร์ทาง
พ้ืนที่  เป็นความรู้ที่ว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง 

ลักษณะทางกายภาพ ของภูมิศาสตร์   หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเป็นรูปร่าง รูปทรง โดยสามารถมองเห็นและ
วิเคราะห์ไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับลักษณะ
ของธรณีสัณฐานวิทยาภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตร์ดิน ชีวภูมิศาสตร์พืช ภูมิศาสตร์สัตว์  ภูมิศาสตร์
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน      หมายถึงวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห์ พิจารณาส าหรับศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ได้ใช้
ส าหรับการศึกษาพิจารณา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ 
(Environment) ทางกายภาพ ด้วยวิธีการศึกษา   พิจารณาถึงความแตกต่าง ความเหมือนระหว่างพ้ืนที่
หนึ่งๆ กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง  หรือระหว่างภูมิภาคหนึ่งกับภูมิภาคหนึ่ง โดยพยายามอธิบายถึงความแตกต่าง 
ความเหมือน  รูปแบบของภูมิภาค และพยายามขีดเส้นสมมุติ แบ่งภูมิภาคเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์   ดู
สัมพันธภาพของภูมิภาคเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร 

ภูมิศาสตร์      คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และวัฒนธรรม รูปแบบต่าง ๆ 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางธรรมชาติ จะเป็นภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ เช่น ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง การ
อพยพจะเป็นภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การตั้งถิ่นฐาน การคมนามคม การค้า การเมือง จะ
เป็นภูมิศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Geography)  

ภูมิอากาศ   คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภูมิอากาศ แบบร้อนชื้น 
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง ฯลฯ 

ภูมิประเทศ    คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบแผ่นดิน เช่น หิน ดิน ความต่างระดับ     ท าให้เกิดภาพ
ลักษณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่แบบภูเขา พ้ืนที่ระบบลาด    เชิงเขา พื้นที่ราบ พื้นที่ลุ่ม ฯลฯ 

ภูมิพฤกษ์     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตว์ปุา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปุาดิบ ปุา
เต็งรัง ปุาเบญจพรรณ ปุาทุ่งหญ้า ฯลฯ 

ภูมิธรณี     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน โครงสร้างทางธรณี ท าให้เกิดรูปแบบทางธรณีชนิดต่าง ๆ เช่น ภูเขา
แบบทบตัว ภูเขาแบบยกตัว ที่ราบน้ าท่วมถึง ชายฝั่งแบบยุบตัว ฯลฯ 
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ภูมิปฐพี     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ท าให้เกิดดินรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
แดนดินด า มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ 

ภูมิอุทก     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแผ่นดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ   ท าให้เกิดรูปแบบแหล่ง
น้ าชนิดต่าง ๆ เช่น แม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร น้ าใต้ดิน น้ าบาดาล ฯลฯ 

ภูมิดารา     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของดวงดาว กลุ่มดาว เวลา การเคลื่อนการโคจรของ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ท าให้
เกิดรูปแบบปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดกลางวันกลางคืน ข้างขึ้น-ข้างแรม สุริยุปราคา ตะวันอ้อม
เหนือ ตะวันอ้อมใต้ ฯลฯ 

ภัยพิบัติ   เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและกระท าของ
มนุษย์ จนชุมชนหรือสังคมที่เผชิญปัญหาไม่อาจรับมือ เช่นดินถล่ม สึนาม ิ ไฟปุา  ฯลฯ 

แหล่งภูมิศาสตร์  หมายความว่า พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล 
ทะเลสาบ แม่น้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนท านองเดียวกันด้วย 

เทคนิคทางภูมิศาสตร์  หมายถึง แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ ภายถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สื่อที่สามารถค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ 

มิติทางพื้นที่  หมายถึง การวิเคราะห์ พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา สถานที่ 
ปัจจัยแวดล้อม และการกระจายของพ้ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความกว้าง ยาว สูง ตามขอบเขตที่ก าหนด 
หรือสมมุติพ้ืนที่ขึ้นมาพิจารณา 

การศึกษารูปแบบทางพื้นที่      หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือมิติทางพ้ืนที่ของ   สังคมมนุษย์ 
ที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ มีการใช้และก าหนดหน่วยเชิงพ้ืนที่  ที่ชัดเจน มีการอาศัยเส้นที่เราสมมุติขึ้น อาศัยหน่วย
ต่าง ๆ ขึ้นมาก าหนดขอบเขต ซึ่งมีองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษย์ที่เด่นชัด สอดคล้องกันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา แสวงหา
ข้อมูล 

ภูมิศาสตร์กายภาพ  หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเก่ียวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยมีขอบเขตที่กล่าวถึง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิปฐพี 
(ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟูาอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ์ (พืชพรรณ ปุาไม้ ธรรมชาติ) รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีผลต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ 

สิ่งแวดล้อม   สิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลต่อสิ่งนั้น อาทิ อากาศ น้ า ดิน ต้นไม้ สัตว์ ซึ่งสามารถถูก
ท าลายได้โดยการขาดความระมัดระวัง 

สิ่งแวดล้อมทางภายภาพ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงานและมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตว์ปุา ธรณีสัณฐาน (ภูเขาและที่ราบ) บรรยากาศ มหาสมุทร 
แร่ธาตุ และน้ า 

อนุรักษ์   การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาปูองกันบางสิ่งไม่ให้    
เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูกท าลาย 

ภูมิศาสตร์มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมด้านสังคมทั้งในเมืองและท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม 

กรอบทางพื้นที่ (Spatial Framework) หมายถึง การวางข้อก าหนดหรือขอบเขตของพ้ืนที่ในการศึกษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือแบบรูปแบบกระจายของสิ่งต่าง ๆ บนผิวโลกส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือให้เราเข้าใจลักษณะโลกของ
มนุษย์ดขีึ้น เช่น การก าหนดให้มนุษย์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ดีข้ึน เช่น การก าหนดให้มนุษย์และ



๑๖๔ 

 

๑๖๔ 

 

วัฒนธรรมของมนุษย์กรอบพ้ืนที่ของโลกที่มีลักษณะเป็นภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น 
ฯลฯ ส าหรับการวิเคราะห์ หรือศึกษาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง เฉพาะเรื่อง 

รูปแบบทางพื้นที่ (Spatial Form)    หมายถึง ข้อเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุ่มของข้อมูลที่
ได้มา เป็นต้นว่า ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระท าระหว่างกัน เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ แผนที่ ภาพถ่าย ฯลฯ 

พื้นที่หรือระวางที่(Space)    หมายถึง ขอบเขตทางพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาพ้ืนที่ในมิติ
ต่าง ๆ ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่ก าหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการก าหนดเป็นเขตบริเวณ 
สถานที่ น ามิติของความกว้าง ความลึก ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามที่
เราก าหนด ขอบเขตระหว่างที่ ด้วยเครื่องมือ เส้นสมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น แผนที่ 
ภาพถ่าย ฯลฯ อาจจะจ าแนกเป็นเขต ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ ที่
เฉพาะเจาะจงไป มีการพิจารณา วิเคราะห์ถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก และ
ลักษณะทางพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธ์จากถ่ินฐานของ
มนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึง
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความแตกต่างเชิงพ้ืนที่ (Area difference) 

มิติสัมพันธ์เชิงท าเลที่ตั้ง  หมายถึง การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ในแต่ละสถานที่ 
ในฐานะที่ความแตกต่างและเหมือนกันนั้นอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับความแตกต่างและความเหมือนกันใน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และการศึกษาภูมิทัศน์ที่
แตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ ปัจจัย ตลอดจนแบบรูปการกระจายของมนุษย์บนพื้นโลก และการที่
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก เหตุไรมนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก แตกต่างกันในสถานที่ต่างกัน และ
ในเวลาที่ต่างกัน มีผลกระทบอย่างไร 

ภาวะประชากร   รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องส าคัญ 3 ด้าน คือขนาดประชากร การกระจาย
ตัวเชิงพ้ืนที่ และองค์ประกอบของประชากร 

ขนาดของประชากร     จ านวนประชากรทั้งหมดของเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
การกระจายตัวเชิงพื้นที่  การที่ประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่างๆ   ของพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
องค์ประกอบของประชากร ลักษณะต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจ านวนประชากร 

องค์ประกอบของประชากรเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของประชากร องค์ประกอบประชากร
ที่ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส 

การเปลี่ยนแปลงประชากร    องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดกรเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตาย และ
การย้ายถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

๑๖๕ 

 

เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า 
 

๑. การท านามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
ท าของยากให้ง่าย  ธรรมะเป็นเรื่องนามธรรมที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง ยากท่ีจะเข้าใจ ยิ่งเป็นธรรมะระดับสูงสุดก็

ยิ่งลึกล้ าคัมภีรภาพยิ่งขึ้น…..ความส าเร็จแห่งภารกิจการสั่งสอนประชาชนส่วนหนึ่ง เพราะพระองค์ทรงใช้เทคนิค
วิธีการท าของยากให้ง่าย เช่น   

๑.๑ การใช้อุปมาอุปไมย วิธีนี้เป็นวิธีทรงใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะท าให้ผู้ฟังมองเห็นภาพและเข้าใจง่าย 
โดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความให้ยืดยาว 

๑.๒  ยกนิทานประกอบ เป็นเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อย 
๑.๓ ใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอน เทคนิควิธีสอนด้วยการกระท าของยากให้ง่าย  หรือท านามธรรมให้เป็น

รูปธรรมนอกจากใช้อุปมาอุปไมยและเล่านิทานประกอบแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้มาก
พอๆ  กับสองวิธีข้างต้น คือ การใช้สื่ออุปกรณ์หรือใช้สื่อการสอน 
๒. ท าตนเป็นตัวอยา่ง 

ในแง่ของการสอนอาจแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 
๒.๑ ท าให้ดู หรือสาธิตให้ดู 
๒.๒ ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง 

๓. ใช้ถ้อยค าเหมาะสม 
การสอนที่จะประสบความส าเร็จ ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้ค า ต้องให้ผู้ฟังรู้สึกว่า ผู้พูดพูดด้วยเมตตาจิต มิใช่

พูดด้วยความมุ่งร้าย  
๔. เลือกสอนเป็นรายบุคคล 

ผู้สอนต้องรู้ว่าคนฟังนั้นต่างภูมิหลังต่างความสนใจ ต่างระดับสติปัญญาการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการเลือก
สอนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้การสอนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ถ้าท าได้ก็ควรใช้วิธีนี้ แม้จะสอนเป็นกลุ่มก็
ต้องเอาใจใส่นักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลให้ได้ 
๕. รู้จักจังหวะและโอกาส 

ดูความพร้อมของผู้เรียน รู้จักคอยจังหวะอันเหมาะสม  ถ้าผู้เรียนไม่พร้อมก็เหนื่อยเปล่า 
๖. ยืดหยุ่นในการใช้เทคนิควิธี 

เทคนิควิธีบางอย่างใช้ได้ผลในวันนี้ ต่อไปวันข้างหน้าอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ จึงควรยืดหยุ่นวิธีการ 
๗. การเสริมแรง 

มีค าพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า  “ ทรงชมคนที่ควรชม ต าหนิคนที่ควรต าหนิ ”   การชมเป็นการ
ยอมรับความสามารถหรือให้ก าลังใจให้ท าอย่างนั้นยิ่งๆ  ขึ้นไป การต าหนิเป็นการตักเตือนมิให้ประพฤติเช่นนั้นอีก
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 

๑๖๖ 

 

หลักส าคัญที่ครูผู้สอนควรทราบ 
 
หลักส าคัญคือหลักการใหญ่ๆ  ของการสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็มีอยู่ ๓ หลัก คือ 

๑. หลักเก่ียวกับเนื้อหาที่สอน 
๒. หลักเก่ียวกับตัวผู้เรียน 
๓. หลักเก่ียวกับตัวการสอน 

 
ก. เกี่ยวกับเนื้อหา 

คนจะสอนคนอ่ืนต้องรู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเขาเสียก่อน ไม่ใช่คิดแต่วิธีการสอนว่าจะสอนอย่างไร 
ต้องคิดก่อนว่า จะเอาอะไรไปสอนเขา พระพุทธเจ้าแนะน าว่าผู้สอนต้องค านึงเสมอว่า ต้องสอนสิ่งที่รู้เห็นหรือ
เข้าใจง่ายไปหาสิ่งที่เข้าใจยาก 

๑. สอนเนื้อหาที่ลุ่มลึกลงไปตามล าดับ 
๒. สอนด้วยของจริง 
๓. สอนตรงตามเนื้อหา 
๔. สอนมีเหตุผล 
๕. สอนเท่าท่ีจ าเป็นจะต้องรู้ 
๖. สอนสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 

ข. เกี่ยวกับตัวผู้เรียน 
๑. พุทธองค์จะทรงสอนใคร  ทรงดูบุคคลผู้รับการสอนหรือผู้เรียนก่อนว่าบุคคลนั้นๆ  เป็นคนประเภทใด 

มีพ้ืนความรู้ ความเข้าใจหรือความพร้อมแค่ไหนและควรจะสอนอะไร แค่ไหน 
๒. นอกจากดูความแตกต่างของผู้เรียนแล้ว ยังต้องดูความพร้อมของผู้เรียนด้วย 
๓. สอนให้ผู้เรียนท าด้วยตนเอง 
๔. ผู้เรียนจะต้องมีบทบาทร่วมด้วย 
๕. ครูต้องเอาใจใส่ผู้เรียนที่มีปัญหาเป็นพิเศษ 

ค. เกี่ยวกับตัวการสอน 
๑. สร้างความสนใจในการสอนคนนั้น (การน าเข้าสู่บทเรียน) 
๒. สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ปลอดโปร่ง 
๓. มุ่งสอนเนื้อหา มุ่งให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี 
๔. ตั้งใจสอน สอนโดยเคารพ ถือว่างานสอนเป็นงานส าคัญ 
๕. ใช้ภาษาเหมาะสม ผู้สอนคนอ่ืนควรมีความสามารถในการสื่อสาร ใช้ค าพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

บุคคลและสถานการณ์ 
 
หลักการสอนแนวพุทธวิธี 

พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระบรมครู ยอดครูของผู้สอน พระองค์ทรงมีหลักการในการสอนมากมายหลาย
หลักการ เรียกว่า “หลัก ๔ ส”  คือ 

๑. สันทัสสนา อธิบายในเห็นชัดแจ้ง เหมือนจูงมือให้มาดูด้วยตา 
๒. สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริงเห็นจังตาม ชวนให้คล้อยตาม จนยอมรับเอาไปปฏิบัติ 
๓. สมุตเตชนา เร้าใจเกิดความกล้าหาญ มีก าลังใจ มั่นใจว่าท าได้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค์ที่มีมา 
๔. สัมปหังสนา มีวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้ฟังร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ เปี่ยมล้นไปด้วยความหวัง 



๑๖๗ 

 

๑๖๗ 

 

สรุปหลักการทั่วไปของการสอน คือ แจ่มแจ้ง-จูงใจ-หาญกล้า-ร่าเริง 
หลักการสอนพุทธวิธีแบบสนทนา (สากัจฉา หรือธรรมสากัจฉา) 

เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยท่ีสุด พระองค์ชอบใช้วิธีนี้อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นท าให้การ
เรียนการสอนสนุกไม่รู้สึกว่าตนก าลัง “เรียน” หรือก าลัง “ถูกสอน” แต่จะรู้สึกว่าตนก าลังสนทนาปราศรัยกับพระ
พุทธองค์อย่างสนุกสนาน 

หลักการสอนพุทธวิธีแบบตอบปัญหา (ปุจฉา-วิสัชชนา) 
ผู้ถามปัญหาอาจถามด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง เช่น  
๑. บางคนถามเพ่ือต้องการค าตอบในเรื่องที่สงสัยมานาน 
๒. บางคนถามเพ่ือลองภูมิว่าคนตอบรู้หรือไม่ 
๓. บางคนถามเพ่ือข่มหรือปราบให้ผู้ตอบอับอาย 
๔. บางคนถามเพ่ือเทียบเคียงกับความเชื่อหรือค าสอนในลัทธิศาสนาของตน 

พระพุทธองค์ตรัสรู้ว่าการตอบปัญหาใดๆ ต้องดูลักษณะของปัญหาและเลือกวิธีตอบให้ถูกต้องเหมาะสมพระองค์
จ าแนกประเภทของปัญหาไว้ ๔ ประการ คือ 

๑. ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา 
๒. ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถามก่อนจึงตอบ 
๓. ปัญหาบางอย่างต้องแยกความตอบ 
๔ ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปเลยไม่ตอบ 

วิธีคิดแบบอริยสัจจ์/คิดแบบแก้ปัญหา 
เป็นการคิดแบบแก้ปัญหาเรียกว่า “วิธีแห่งความดับทุกข์” จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่งเป็นวิธีคดิ

ตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและท าการที่ต้นเหตุ  จัดเป็น ๒ คู ่
คือ 
 คู่ท่ี ๑ ทุกข์เป็นผล  เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ท่ีประสบ ซึ่งไม่ต้องการ 
  สมุทัยเป็นเหตุ  เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่จะต้องก าจัดหรือแก้ไข จึงจะพ้นจากปัญหาได้ 
 คู่ท่ี ๒ นิโรธเป็นผล  เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง 
  มรรคเป็นเหตุ  เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระท าในการแก้ไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุจุดหมาย
คือภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์ 
 

กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบพุทธวิธี ๙ อย่าง 
 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอุปมา-อุปไมย (การเปรียบเทียบ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- เปรียบเทียบนามธรรมกับรูปธรรมให้ผู้เรียนเห็นชัดเจน ครูผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วม 
- ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม 
ขั้นฝึก 
- ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 
- ผู้เรียนแต่ละรูปหรือแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายหรือน าเสนอสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม 
- หาข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม-รูปธรรม 
ขั้นประยุกต์ 
- ค้นคว้าสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมในเนื้อหาอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากเนื้อหาที่ก าหนดให้ 



๑๖๘ 

 

๑๖๘ 

 

 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบปุจฉา-วิสัชนา (การถาม-ตอบ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- การท าหน้าที่เป็นผู้ถาม-ตอบที่ถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะ 
- วิธีถาม-ตอบ (ตอบทันทีเมื่อมีผู้ถาม, ตอบแบบมีเงื่อนไข, ย้อนถามผู้ถามก่อนแล้วจึงตอบ, นิ่งเสียไม่

ตอบ เป็นต้น) 
ขั้นฝึก 
- ตัวอย่างการถาม-ตอบ 
- ถาม-ตอบแบบคนต่อคน, ถาม-ตอบแบบกลุ่มต่อกลุ่ม, ถาม-ตอบแบบกลุ่มต่อคน เป็นต้น 
- หาข้อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการถาม-ตอบ 
ขั้นประยุกต์ 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบธรรมสากัจฉา (การสนทนา) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูผู้สอนเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือจ าลองสถานการณ์ 
ขั้นฝึก 
- ผู้เรียน/ครูผู้สอน-อภิปรายในประเด็นที่เป็นปัญหา หัวข้อ หรือสถานการณ์ ตามเนื้อหาที่ก าหนด 
- หาข้อสรุปในประเด็นที่เป็นปัญหา หัวข้อ หรือสถานการณ์จากการสนทนาอภิปราย 
ขั้นประยุกต์ 
- ศึกษาเพ่ิมเติมการสนทนา-อภิปรายของบุคคล, กลุ่มคน, ละคร, องค์กร ฯลฯ 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอริยสัจ ๔  (ก าหนดปัญหา, ตั้งสมมุติฐาน, ทดลอง, วิเคราะห์ สรุป) 
ขั้นสืบค้น (ทุกข์) 
- ก าหนดปัญหา, ที่มาของปัญหา, การเกิดปัญหา  (ตามเนื้อหาที่ก าหนด) 
ขั้นเชื่อมโยง (สมุทัย) 
- ตั้งสมมุติฐาน, การอนุมาน, การคาดคะเน, ความน่าจะเป็น, ปัจจัยเสี่ยง 
ขั้นฝึก (นิโรธ) 
- ทดลอง, เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์, สรุปผล 
ขั้นประยุกต์ (มรรค) 
- การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรู้ 

 
๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบไตรสิกขา  (ระเบียบวินัย, จิตใจแน่วแน,่ แก้ปัญหาถูกต้อง) 

ขั้นสืบค้น (ศีล) 
- สร้างความมีระเบียบวินัย ความมีศรัทธา ความตระหนัก ความเร้าให้เกิดกับผู้เรียนพร้อมที่จะเรียน 
ขั้นเชื่อมโยง (สมาธิ) 
- ให้ผู้เรียนรวมพลังจิตใจ ความคิดอันแน่วแน่ในการตั้งใจฟัง ตั้งใจดู ตั้งใจจดจ าและเห็นความส าคัญต่อ

เนื้อหาที่จะน าเสนอ 
ขั้นฝึก (ปัญญา) 



๑๖๙ 

 

๑๖๙ 

 

- ใช้สมาธิ จิตใจอันแน่วแน่ท าความเข้าใจกับปัญหา 
- ค้นหาสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหา 
- แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธี 
ขั้นประยุกต์ (ปัญญา) 
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้, เกิดปัญญาและมีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นๆ  ถูกต้อง 

 
๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบพหูสูต  (ฟังมากๆ, เขียนมากๆ, ถามมากๆ, คิดวิเคราะห์มากๆ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- การจัดบรรยากาศในการน าเข้าสู่บทเรียน 
- การสร้างแรงจูงใจในการน าเข้าสู่บทเรียน 
- บุคลิกภาพตลอดถึงการวางตัวที่เหมาะสมของผู้สอน 
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- กิจกรรมกลุ่ม/รายบุคคล 
- การปฏิบัติ/การน าเสนอ/การแสดงออก 
- ฝึกการเขียน, การฟัง, การถาม, และการคิดวิเคราะห์ 
ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินของกัลยาณมิตร 
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและการน าไปประยุกต์ใช้ 

 
๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ(การท าไว้ในใจโดยแยกคาย, การใช้ความคิดอย่างถูก
วิธี)   
     แบบท่ี ๑ 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ผู้เรียนรู้จักคิด คิดเป็น คิดอย่างมีระบบ 
- ผู้เรียนรู้จักมอง รู้จักพิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ขั้นฝึก 
- ฝึกการคิดหาเหตุผล 
- ฝึกการสืบค้นถึงต้นเค้า 
- ฝึกการสืบสาวให้ตลอดสาย 
- ฝึกการแยกแยะสิ่งนั้นๆ  ปัญหานั้นๆ  ตามสภาวะแห่งเหตุและปัจจัย 
ขั้นประยุกต์ 
- ผู้เรียนน าการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
๘. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (สร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน)   
     แบบท่ี ๒ 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูผู้สอนสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน 



๑๗๐ 
 

๑๗๐ 
 

- ครูผู้สอนเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญ, หัวเรื่อง 
- ครูผู้สอนแนะแหล่งวิทยาการ, แหล่งข้อมูล 
ขั้นฝึก 
- ผู้เรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล 
- ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้เกิดกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน เช่น คิดสืบค้นต้นเค้า, คิดสืบสาวตลอดสาย, คิด

สืบค้นต้นปลาย, และคิดโยงสายสัมพันธ์ 
- ฝึกการสรุปประเด็น เปรียบเทียบ ประเมินค่า โดยวิธีอภิปราย ทดลอง ทดสอบ 
- ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือพิสูจน์ผลการเลือกและตัดสินใจ 
 
ขั้นประยุกต์ 
- สังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
- อภิปรายและสอลบถาม 
- สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 
๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ (พอใจในสิ่งท่ีเรียนรู้, พากเพียรต่อสิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช้) 
 ขั้นสืบค้น (ฉันทะ) 

- สร้างความพอใจและความส าคัญต่อสิ่งที่เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับ 
ขั้นเชื่อมโยง (วิริยะ) 
- ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด (หัวใจบัณฑิต สุ จิ ปุ ลิ) 
ขั้นฝึก (จิตตะ) 
- มุ่งม่ัน โดยฝึกฟังมากๆ ฝึกคิดมากๆ ฝึกถามมากๆ และฝึกเขียนมากๆ 
ขั้นประยุกต์ (วิมังสา) 
- พิจารณา ไตร่ตรอง แยกแยะ อธิบาย น าเสนอ และประยุกต์ใช้ 

 
การนิยามศัพท์ข้ันตอน/กระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธี 
 สืบค้น  หมายถึง  สืบสาวราวเรื่อง, ค้นคว้าให้ได้เรื่อง 
 เชื่อมโยง หมายถึง  ท าให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน, ท าให้ประสานกัน 
 ฝึก  หมายถึง   ท า เช่นบอก, แสดง, หรือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมี 

  ความช านาญ 
 ประยุกต์ หมายถึง  น าความรู้ในวิทยาการต่างๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 
 

       
 
 
 



๑๗๑ 
 

๑๗๑ 
 

ทักษะชีวิตที่ต้องการเน้นหรือแบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน 
ตามกระบวนการสอนพุทธวิธี ๙ อย่าง 

 
องค์ประกอบ ทักษะชีวิตที่ต้องการเน้นตามกระบวนการสอนพุทธวิธี 
๑. ความตระหนักรู้ในตน ๑.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองด้านร่างกายจิตใจและสังคม 

๑.๒ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
๑.๓ รู้จุดเด่น จุดด้อย และความสามารถพิเศษของตน 
๑.๔ มีสติและรู้ตัวทุกเมื่อว่าก าลังท าอะไร 

๒. การเห็นคุณค่าแห่งตน ๒.๑ ความคาดหวังและศักยภาพท่ีอยากจะมีในอนาคต 
๒.๒ มีความม่ันใจในตนเอง 
๒.๓ ความมีพลัง และความเข็มแข็งที่จะท างานได้ส าเร็จ 
๒.๔ มีความพึงพอใจในตนเอง 
๒.๕ มีความม่ันใจว่าสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้   

๓. ความเห็นใจผู้อื่น ๓.๑ เข้าใจและเห็นใจในสภาพ/สถานะ/ความต้องการ ความจ าเป็น 
ของบุคคลอื่น 

๓.๒ เข้าใจ/เห็นใจความรู้สึก/อารมณ์ของผู้อ่ืน 
๔. ความรับผิดชอบต่อสังคม ๔.๑ ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

๔.๒ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคม 
๔.๓ มีจิตส านึกท่ีจะปูองกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม 
๔.๔ การพิจารณาถึงผลกระทบของการกระท าของตนเองที่จะเกิดต่อ 

สังคม 
๔.๕ ยอมรับการกระท าของตนเองที่มีผลต่อสังคม 

๕. การจัดการกับอารมณ์ ๕.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของอารมณ์ 
๕.๒ เรียนรู้กระบวนการพ้ืนฐานในการเกิดอารมณ์ 
๕.๓ เข้าใจภาวะอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมและต่อ 

สุขภาพ 
๕.๔ เรียนรู้วธิีการจัดการและแสดงออกของอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

๖. การจัดการกับความเครียด ๖.๑ เรียนรู้กระบวนการพ้ืนฐานในการเกิดความเครียด 
๖.๒ เข้าใจภาวะความเครียดที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมต่อ 

สุขภาพและสังคม 
๖.๓ ค้นหาสาเหตุของความเครียดและหาวิธีปูองกันได้ 
๖.๔ เผชิญความเครียดสามารถค้นหาสาเหตุและวิธีการจัดการตลอด 

จนแสดงออกท่ีเหมาะสม 
๗. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ๗.๑ ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน แสดงออก 

๗.๒ ประเมินผลการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และปรับเปลี่ยนการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๓ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน และ 
บุคคลอื่นได้ 

๗.๔ แสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างเปิดเผย โดยไม่ส่งผลเสียหาย 



๑๗๒ 

 

๑๗๒ 

 

ต่อผู้อื่น 
๘. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ๘.๑ ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของสัมพันธภาพกับบุคคลใน 

ครอบครัว เพ่ือนและบุคคลอ่ืน เห็นประโยชน์ความจ าเป็นของ 
การสร้างสัมพันธภาพ 

๘.๒ เรียนรู้ความต้องการ ความสนใจ ความพอใจของบิดา มารดา ครู  
ญาติพ่ีน้องที่ใกล้ชิดและเพ่ือน 

๘.๓ เรียนรู้ที่สร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนใหม่ สนใจและใช้วิธีที่จะท า 
ความรู้จักกับเพ่ือน 

๘.๔ ปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการมีสัมพันธภาพ 
ที่ดี สนใจเรื่องท่ีเขาชอบ สนับสนุนให้เขาได้ท าในสิ่งที่เขาสนใจ 
ต้องการที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ไม่ท าตัวแปลก 
แยกจากคนอ่ืน 

๘.๕ สามารถประนีประนอมความคาดหวังของตนเองและของคนอ่ืน 
ได้ 

๘.๖ อยู่ร่วมและท างานกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะที่ 
เอ้ือต่อการอยู่ร่วมและท างานร่วมกัน ไม่สร้างปัญหาขัดแย้งใน 
การอยู่ร่วมกัน พึงพอใจในการอยู่ร่วมและทุกคนท างานตามบท 
บาทหน้าที่ของตน 

๙. มีความคิดสร้างสรรค์ ๙.๑ มีความสนใจและความไวในสิ่งต่างๆ รอบตัว มีความสามารถใน 
การจ า จ าแนก แยกแยะ สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วและมีความไวในการ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

๙.๒ มีความอยากรู้ อยากเห็นและสนใจที่จะท าสิ่งที่ยุ่งยากและซับซ้อน  
มีความกระตือรือร้นใฝุรู้การท าสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน แปลกใหม่ 

๙.๓ มีอิสระในการคิด คิดคล่อง คิดแปลกใหม่ มีความคิดเห็นเป็นของ 
ตนเอง และมีจินตนาการ รู้จักคาดการณ์ล่วงหน้า คิดดัดแปลง คิด 
ได้กว้างไกลกว่าคนอ่ืนและกลุ่ม คิดคล่อง คิดแตกต่างจากคนอ่ืน 
 

๑๐. คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ๑๐.๑ จ าแนก แยกแยะ ข้อมูลสิ่งต่างๆ ได้ 
๑๐.๒ ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือกและ 

  ค าตอบที่สมเหตุสมผล 
๑๐.๓ คิดละเอียด ลึกซ้ึง รอบคอบ 
๑๐.๔ คิดอย่างมีระบบ/ขั้นตอน 

๑๑. การตัดสินใจ ๑๑.๑ ตระหนักถึงความส าคัญของการตัดสินใจ 
๑๑.๒ หาทางเลือกในการตัดสินใจ 
๑๑.๓ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตัดสินใจ 
๑๑.๔ หาทางเลือกในการตัดสินใจ 
๑๑.๕ เลือกทางเลือกในการตัดสินใจที่ดีที่สุด 
๑๑.๖ เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจของตนเองและกลุ่ม 
๑๑.๗ รับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองและกลุ่มประเมินผลการตัด 



๑๗๓ 

 

๑๗๓ 

 

  สินใจ 
๑๒. การแก้ปัญหา ๑๒.๑ รับรู้ปัญหา 

๑๒.๒ วิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหา 
๑๒.๓ หาแนวทางในการแก้ปัญหา 
๑๒.๔ เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
๑๒.๕ ประเมินผลในการแก้ไขปัญหา 

 
คัดลอกจากค าชี้แจงแบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๐ 

มูลนิธิรักษ์เด็ก/องค์ประกอบพฤติกรรมกับทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 

๑๗๔ 

 

 
ค าสั่ง โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความ
พร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”  ที่ให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและ
โรงเรียนที่มีความพร้อมด าเนินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นั้น   

ท าให้สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน และท าให้
หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่นต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุค
ข้อมูลข่าวสาร 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑.พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๔.พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๕.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หัวหน้าฝุายบริหารบุคคล  กรรมการ 
๖. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   หัวหน้าฝุายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๙. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๐. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 

 ๑๑. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๒ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต ครูสอน/นายทะเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
( พระวิมลมุนี ) 

ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



๑๗๕ 

 

๑๗๕ 

 

 
ค าสั่ง โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประสิทธิผลต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๙  จึงขอแต่งตั้งอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ดังนี้ 

๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
๑.๑ นางทิพวิมล    วรรณชัย  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นางสาวศิริพร   ร่มตน้นุ่น  อนุกรรมการ 
๑.๓ นายนพรัตน์   บุญตัน   อนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและฯ  ประกอบด้วย 
๒.๑ พระสุรินทร์   สุธีโร   ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒ พระสันติ    สนฺตจิตฺโต  รองประธานอนุกรรมการ 
๒.๖ พระมนตรี    ปุญฺญกุสโล  อนุกรรมการ 
๒.๗ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๒.๘ นายเจษฎาภรณ์  ทาค าวงศ์  อนุกรรมการ 
๒.๙ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  อนุกรรมการ 
๒.๑๐ นายสุรชัย  เมฆสวรรค์บ ารุง  อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
๓.๑ พระมหาสมพงษ์ สมว โส   ประธานอนุกรรมการ 
๓.๒ พระทนงวุฒิ  อชิโต   อนุกรรมการ 
๓.๓ พระสุชาติ  สุชาตธมฺโม  อนุกรรมการ 
๓.๔ พระวีรชาติ  วีรชาโต   อนุกรรมการ 
๓.๕ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  อนุกรรมการ 
๓.๖ นายภูชสิส์ไชย บงกชผ่องอ าไพ  อนุกรรมการ 
๓.๗ นายสาธิต  ชนะวรรณชน  อนุกรรมการ 

๔. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  ประธานอนุกรรมการ 
๔.๒ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ฯ  อนุกรรมการ 



๑๗๖ 

 

๑๗๖ 

 

๕. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  ประธานอนุกรรมการ 
๕.๒ นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า   อนุกรรมการ 

๖. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
๖.๑ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  ประธานอนุกรรมการ 
๖.๒ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค   อนุกรรมการ 

๗. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-เทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
๗.๑ พระวันชัย  ชยชโย   ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒ นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  อนุกรรมการ 

๘. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
๘.๑ พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานอนุกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสิริกร สามะบุตร  อนุกรรมการ 

๙. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๙ จัดท าการวัดประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๙.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๙.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๓ พระปลัดเสาร์ค า   สุภภาโส   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๔ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   อนุกรรมการ 
๙.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
๙.๖ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม   อนุกรรมการ 
๙.๗ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต   อนุกรรมการ 
๙.๘ นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๐ จัดท าการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย 
๑๐.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ผู้อ านวยการ      ประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต รองผู้อ านวยการ      รองประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๓ พระสุรินทร์   สุธีโร       อนุกรรมการ 
๑๐.๔ พระณรงค์ศักดิ์   ฐานสิริ       อนุกรรมการ 
๑๐.๕ พระวันชัย   ชยชโย       อนุกรรมการ 
๑๐.๖พระสมุหติ์วานนท์  วิริยธมฺโม  หน.ฝุายบริหารวิชาการ  อนุกรรมการ 
๑๐.๗ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หน.ฝุายบริหารบุคคล  อนุกรรมการ 
๑๐.๘ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  หน.ฝุายบริหารงบประมาณ อนุกรรมการ 
๑๐.๙ พระมนตรี  ปุณฺญกุสโล  ฝุายกิจกรรม   อนุกรรมการ 
๑๐.๑๐ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หน.ฝุายบริหารทั่วไป  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๑ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ  ฝุายกิจกรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๑ จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๒ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  รองประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๓ พระสุรินทร์ สุธีโร  อนุกรรมการ 
๑๑.๔ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ  อนุกรรมการ 



๑๗๗ 

 

๑๗๗ 

 

๑๑.๕ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ  อนุกรรมการ 
๑๑.๖ พระมนตรี   ปุญฺญกุสโล  อนุกรรมการเลขานุการ 
๑๑.๘ นายนพรัตน์ บุญตัน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๒.คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๒ จัดท าประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๓ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๔ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๖ พระสุรินทร์  สุธีโร    อนุกรรมการ 
  ๑๒.๗ นายนพรัตน์  บุญตัน   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๘ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๙ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงศ์ฯ  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๑๐ นางทิพวิมล     วรรณชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒.๑๑ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

 

๑๗๘ 

 

 
ค าสั่ง 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ที่  พช.๐๒๔ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์    ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามข้ันตอน  กระบวนการ
องค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินไปในแนวเดียวกันทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ        รองประธานกรรมการ 
๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาสมพงษ์  สมว โส  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖. พระสุรินทร์  สุธีโร   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
๘. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพิไลย์  ปาละกวงค์ ฯ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 
๑๐. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย   กรรมการ 
๑๑. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ   กรรมการ 
๑๒.นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓.พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
( พระวิมลมุนี ) 

ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 


