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ค าน า 
 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าไปใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนได้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้อยู่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔   
ให้มีเอกภาพและมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักการที่ประกาศไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขึ้น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย สังคมโลกอย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดี     มีศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  เห็นคุณค่าของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม  มีความรักชาติ  และภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสมอันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ครูบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วย
ให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี
และหวังว่าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เล่มนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายสูงสุดต่อไป 
 
 

คณะผู้จัดท ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
พระสุรินทร์   สุธีโร    
พระสันติ   สนฺตจิตฺโต   
พระมนตรี   ปุญฺญกุสโล   
พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ    
พระอนุชิต อธิปญฺโญ   

        ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชว่ยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง 
และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็น
พลเมืองด ีมีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ใน
ระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
 
สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

 ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข 
รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ 

 ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสมมีจิตส านึก และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งท า
ประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเองชี้น าตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต 

 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑  รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอืน่  มี

ศรทัธาทีถ่กูตอ้ง ยดึม ัน่และปฏบิตัิตามหลกัธรรมเพือ่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. วิเคราะหส์ังคมชมพูทวีป  และคติความ 

เชื่อทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจ้า   
หรือสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ 

 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความเช่ือทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

๒. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น 
มนุษย์ผูฝ้ึกตนได้อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้    การก่อตั้ง วิธีการสอนและการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห ์
ประวัติศาสดาทีต่นนับถือ ตามที่ก าหนด 

 พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์  ผู้ฝึกตนได้อยา่งสูงสุด 
(การตรสัรู)้ 

 การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 

๓.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร  
และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์

ประวัติศาสดาทีต่นนับถือ ตามที่ก าหนด 

 พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา 

 
 ๔. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระ 

พุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อ
ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 

๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญา 

ที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนว 

คิดของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรทัธาและปัญญาที่ถูกต้อง 

 

๖. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระ 

พุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี 

ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนา 

๗. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนา 

กับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของ 

ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร ์

 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบ

วิทยาศาสตร ์

๘. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  

การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพใน 

พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ 

ศาสนาที่ตนนับถอืตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน การพึ่งตนเอง  

และการมุ่งอิสรภาพ 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๙.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า               

เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความ 

สัมพันธ์ของเหตุปัจจยักับ 

วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของ 

ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา        

 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการ

แก้ปัญหา 

๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึก 

ตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และ 

สันติภาพบคุคล สังคมและโลก หรอื 

แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 

 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล  

สังคมและโลก 

๑๑.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากบัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 

ประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของ 

ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาแบบยั่งยืน 

 ๑๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

เกี่ยวกับการศึกษาทีส่มบูรณ์ การเมืองและสันต ิ

ภาพหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่

ก าหนด 

 ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการศึกษาท่ีสมบูรณ ์

 ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการเมือง 

 ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัสันติภาพ 

 
 ๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ     

อริยสัจ ๔ หรือหลักค าสอนของศาสนา     

ที่ตนนับถือ 

 

 พระรัตนตรัย 

   วิเคราะหค์วามหมายและคณุค่าของพุทธะ ธรรมะ 

สังฆะ 

 อริยสัจ ๔ 

   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู)้ 

- ขันธ์ ๕ 

- นามรูป 

- โลกธรรม ๘ 

- จิต, เจตสิก 

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 

- หลักกรรม 

- นิยาม ๕ 

- กรรมนิยาม ( กรรม ๑๒) 

- ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท) 

- วิตก ๓ 

- มิจฉาวณิชชา ๕ 

- นิวรณ์ ๕ 

- อุปาทาน ๔ 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรล)ุ 

- ภาวนา ๔ 

- วิมุตติ ๕ 

- นิพพาน 

   มรรค (ธรรมที่ควรเจรญิ) 

- พระสัทธรรม ๓ 

- ปัญญาวุฒิธรรม ๔ 

- พละ ๕ 

- อุบาสกธรรม ๕ 

- อปริหานิยธรรม ๗ 

- ปาปณิกธรรม ๓ 

- ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ 

- โภคอาทิยะ ๕ 

- อริยวัฑฒิ ๕ 

- อธิปไตย ๓ 

- สาราณียธรรม ๖ 

- ทศพิธราชธรรม ๑๐ 

- วิปัสสนาญาณ ๙ 

- มงคล ๓๘ 

- สงเคราะห์บุตร 

- สงเคราะห์ภรรยา 

- สันโดษ 

- ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว 

- จิตไมเ่ศร้าโศก 

- จิตไมม่ัวหมอง 

- จิตเกษม 

- ความเพียรเผากเิลส 

- ประพฤติพรหมจรรย ์

- เห็นอริยสัจ 

- บรรลุนิพพาน 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

- จิตฺต  ทนฺต   สุขาวห  จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ 

- นอุจฺจาวจ  ปณฺฑติา ทสฺสยนฺติ     

บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ 

- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต   คนที่ไม่ถูกนินทา  ไม่มีใน



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

โลก 

- โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ  ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่

เป็นสุข 

- ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา  วินฺทเต ธน                          

คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม ย่อม

หาทรัพย์ได ้

- วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปปฺทา  

เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบ

ความส าเร็จ 

- สนฺตฎฺฐี ปรม  ธน   ความสันโดษเปน็ทรัพย์อย่าง

ยิ่ง 

- อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก การเป็นหนี้เป็นทุกข์ใน

โลก 

- ราชา มุข  มนุสสฺาน  พระราชาเป็นประมุขของ

ประชาชน 

- สติ โลกสฺมิ ชาคโร  สติเปน็เครื่องตื่นในโลก 

- นตฺถิ สนฺติปร  สุข   สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่ม ี

- นิพฺพาน  ปรม  สุข  นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 

 ๑๔. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง               
การด าเนินชีวิตจากประวตัิสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที ่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พุทธสาวก พุทธสาวิก 
- พระอัสสชิ 
- พระกีสาโคตมเีถร ี
- พระนางมัลลิกา 
- หมอชีวก โกมารภจั 
- พระอนุรุทธะ 
- พระองคุลิมาล 
- พระธัมมทินนาเถร ี
- จิตตคหบด ี
- พระอานนท์ 
- พระปฏาจาราเถร ี
- จูฬสุภัททา 
- สุมนมาลาการ 

 ชาดก 
- เวสสันดรชาดก 
- มโหสธชาดก 
- มหาชนกชาดก 

 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 ชาวพุทธตัวอย่าง 
- พระนาคเสน – พระยามิลินท์ 
- สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี 
- พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
- สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
- พระธรรมโกศาจารย์  (พุทธทาสภิกขุ)  
- พระพรหมมังคลาจารย์  (ปัญญานนัทภิกขุ) 
- ดร.เอ็มเบดการ ์
- พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) 
-  อนาคาริก ธรรมปาละ 

 ๑๕. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของ 
การสังคายนา พระไตรปฎิก  หรือ 
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ และการ 
เผยแผ ่

 วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปฏิก และคมัภีร์ของ
ศาสนาอ่ืน ๆ การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปฏิก 

 ความส าคญัและคุณค่าของพระไตรปิฏก 

 ๑๖. เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความ 
ช่ัว สามารถวิเคราะหส์ถานการณท์ี่ต้อง 
เผชิญ และตัดสินใจเลือกด าเนินการ 
หรือปฏิบัตตินได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 
ตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด 
เปูาหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อ 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข และอยู่ 
ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

 ตัวอย่างผลที่เกดิจากการท าความดี ความช่ัว 
 โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคดิแบบอริยสัจ 
 หลักธรรมตามสาระการเรยีนรู้ข้อ ๑๓ 

 ๑๗. อธิบายประวัตศิาสดาของศาสนา 
อื่นๆ โดยสังเขป 

 ประวัติพระพุทธเจ้า มฮุัมมดั   พระเยซ ู

 ๑๘. ตระหนักในคณุค่าและความส าคัญ 
ของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนด 
ความเชื่อและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 
ของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัด 
ความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างสันติสุข 

 คุณค่าและความส าคญัของค่านิยมและจริยธรรม 
 การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ๑๙. เห็นคุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมัน่พัฒนา 
ชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบโยนิโส 
มนสิการ หรือการพัฒนาจติตามแนว 
ทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคดิแบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี  
(เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  แบบสามัญญ
ลักษณะ แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจบุัน  และแบบ  วิภัช
ชวาท ) 
๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
๒) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ   
๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ  
๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๖)  วิธีคิดแบบคุณคา่แท้- คุณค่าเทียม 
๗) วิธีคิดแบบคณุ-โทษ  และทางออก 
๘) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้าคณุธรรม  
๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจบุัน     
๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

 ๒๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบรหิารจิต 
และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน  
หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 สวดมนต์แปล และแผเ่มตตารู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจติและเจริญปญัญา 

 ฝึกการบริหารจติและเจริญปญัญาตามหลักสตปิัฎฐาน 
 น าวิธีการบริหารจิตและเจรญิปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู้  คณุภาพชีวิตและสังคม 
 ๒๑. วิเคราะห์หลักธรรมส าคญัในการอยู ่

ร่วมกันอย่างสันติสขุของศาสนาอื่นๆ  
และชักชวน ส่งเสรมิ สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท า 
ความดีต่อกัน 

 หลักธรรมส าคัญในการอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น สาราณียธรรม  
๖  อธิปไตย ๓  มิจฉาวณิชชา ๕  อริยวัฑฆิ ๕     
โภคอาทิยะ ๕   

 คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ ๑๐  ประการ   (เฉพาะที่
เกี่ยวข้อง) 

 ศาสนาอิสลาม ได้แก่  หลักจริยธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 ๒๒. เสนอแนวทางการจดักิจกรรม ความ 

ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก ้
ปัญหาและพัฒนาสังคม 

 สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่แีละธ ารงรกัษาพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนบัถอื  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก  

สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง  
 

 ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ 

  การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น การศึกษา การ

ปฏิบัติธรรม และการเป็นนักบวชที่ดี 

  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 

  หน้าท่ีและบทบาทของพระภิกษ ุในฐานะพระนัก

เทศก์ พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก พระวิทยากร   

พระวิปัสสนาจารย์ และพระนักพัฒนา 

  การปกปูองคุ้มครอง พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท

ในสังคมไทย 

  การปฏิบตัิตนต่อพระภิกษุทางกาย วาจา  และใจ  ท่ี

ประกอบด้วยเมตตา 

  การปฏสิันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ  ในโอกาสตา่ง 

ๆ 

 ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม 

  การรักษาศลี ๘ 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ 

  การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศเบื้องบน ในทิศ  ๖ 

  การปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมในฐานะผู้ปกครองและ ผู้อยู่

ในปกครอง  ตามหลักทิศเบื้องลา่ง ในทิศ ๖ 

  การปฏสิันถารตามหลัก ปฏิสนัถาร ๒ 

  หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก  อุบาสิกาท่ีมีต่อ

สังคมไทยในปัจจุบัน 

  การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ตามหลัก

ทิศเบื้องหลังในทิศ ๖  

  การบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติและโลก 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธพีิธี 

กรรมตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

 ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  

  ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญตัิ  เช่น พิธีแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน  ถวายผ้า

อาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา เป็นต้น  

  ศาสนพิธีท่ีน าพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวเนื่อง เช่น 

การท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสตา่งๆ  

 ความหมาย ความส าคัญ คติธรรม ในพิธีกรรม บทสวด

มนต์ของนักเรียนงานพิธีคุณค่าและประโยชน์ 

 พิธีบรรพชาอุปสมบท คณุสมบัติขอ ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท 

เครื่องอัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ  บรรพชาอุปสมบท 

 บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 

 คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธ ี

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ            

แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา            

ที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

  ขั้นเตรียมการ 

  ขั้นพิธีการ 

๔. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยว 

เนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศ 

กาลที่ส าคญั ของศาสนาท่ีตนนับถอื  

และปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 

 หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ และเทศกาล

ที่ส าคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 

 การปฏิบัตตินที่ถูกต้องในวันส าคญัและเทศกาลทีส่ าคัญใน

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืน 

๕. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ 

ธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่ง 

ผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและ 

โลก 

 

 การปกปูอง คุ้มครอง ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธ

บริษัทในสังคมไทย 

 การปลูกจติส านึก และการมีส่วนรว่มในสังคมพุทธ  

 

 

สาระท่ี ๒   หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสงัคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏบิตัตินตามหนา้ทีข่องการเป็นพลเมอืงด ี มค่ีานิยมทีด่งีามและธ ารงรกัษาประเพณีและวฒันธรรมไทย 

ด ารงชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสนัตสุิข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. วิเคราะห์และปฏิบตัิตนตามกฎหมายที ่

เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน   
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

 กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย ขายฝาก  
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จ าน า จ านอง 

 กฎหมายอาญา เช่น ความผดิเกี่ยวกับทรัพย์ความผดิ
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

 กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมายการรบัราชการทหาร กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏญิญา สากลว่า 

ด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง 
       ประเทศ 

 
 
 
 

 
 

๒. วิเคราะห์ความส าคญัของโครงสร้าง 
ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ  
การเปลีย่นแปลงทางสังคม 

 โครงสร้างทางสังคม 
- การจัดระเบียบทางสังคม 
- สถาบันทางสังคม 

 การขัดเกลาทางสังคม 
 การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
 การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม 

 ๓. ปฏิบัติตนและมสี่วนสนับสนุนให้ผู ้
อื่นประพฤติปฏิบตัิเพื่อเป็นพลเมืองดี 
ของประเทศชาติ และสังคมโลก 

 คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น 
- เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
- เคารพสิทธิ เสรภีาพของตนเองและบุคคลอื่น 
- มีเหตผุล รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชนประเทศชาติ

และสังคม 
  - เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 

- มีส่วนร่วมในการปูองกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม
การเมืองการปกครอง  สิ่งแวดล้อม 

- มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็นตัวก าหนดความคดิ                 
 ๔. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน 

ประเทศไทย และเสนอแนวทางพฒันา 
 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการของสิทธิ
มนุษยชน 

 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีโลกท่ีมีผลต่อ
ประทศไทย 

 สาระส าคญัของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย   ฉบับ

ปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางแก้ปัญหาและ

พัฒนา 
๕. วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับ 

ปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒน 
ธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม 
สากล 

 

 ความหมายและความส าคญัของวัฒนธรรม 
 ลักษณะและ ความส าคัญของวัฒนธรรมไทยทีส่ าคญั  
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
  ความแตกตา่งระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 
 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
 วิธีการเลือกรบัวัฒนธรรมสากล 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๒    หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสงัคม  

มาตรฐาน  ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมอืงการปกครองในสงัคมปจัจบุนั  ยดึม ัน่ ศรทัธาและธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคญัใน 

ประเทศ  จากแหล่งข้อมูลตา่งๆ พรอ้ม 
ทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 

 

 ปัญหาการเมืองส าคญัที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 
 สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย และสังคม

โลก และการประสานประโยชน์ร่วมกัน 
 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองท่ีมีผลต่อการ

ด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปก 

ครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชนร์่วมกันระหว่าง
ประเทศ 

 

 การประสานประโยชนร์่วมกันระหว่างประเทศ   เช่น  การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ 

 การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

๓. วิเคราะห์ความส าคญัและ ความจ าเป็น 
ที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข       

 การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
- รูปแบบของรัฐ 
- ฐานะและพระราชอ านาจของ พระมหากษัตริย์    

๔. เสนอแนวทางและมสี่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

 
 

 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  การ
ตรวจสอบโดยประชาชน 

 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรในการผลติและการบรโิภค การใชท้รพัยากร ทีม่อียู่จ  ากดัไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพและคุม้ค่า รวมท ัง้เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีง  เพือ่การด ารงชวีติอย่างมดีุลยภาพ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างใน 

ระบบเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสีย

ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 

  ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสียของ

ตลาดประเภทต่างๆ 

 การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน      การ

ก าหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ท่ีมีในสังคมไทย 

 การก าหนดค่าจ้าง  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องและอตัรา

ค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  

 บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคมุ

ราคาเพื่อการแจกจ่าย และจดัสรรในทางเศรษฐกิจ 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๒. ตระหนักถึงความส าคัญของปรชัญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของ 

ประเทศ 

 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต

ของตนเอง และครอบครัว 

 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน        ภาค

เกษตร อุตสาหกรรม  การค้าและบริการ 

 ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดยการศึกษา

วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับท่ีผ่าน

มา 

 การพัฒนาประเทศท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคมฉบับปัจจุบัน  

๓. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ ์

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ 

ประเทศ 

 วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 

 ความหมายความส าคญั และหลักการของระบบสหกรณ ์

 ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 

 ความส าคญัของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 

 ๔. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ 

เสนอแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

 ตัวอย่างของการรวมกลุม่ที่ประสบความส าเร็จใน

การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกจิต่างๆ  ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมอืกนัทาง

เศรษฐกจิในสงัคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้าน 

นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา 

เศรษฐกิจของประเทศ 

 บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในด้าน 

- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 

- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

- การรักษาดลุการค้าระหว่างประเทศ 

- การแทรกแซงราคาและการควบคมุ ราคา 

 รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลตอ่งบประมาณ  หนี้

สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกจิและคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน  

- นโยบายการเก็บภาษปีระเภทต่างๆและการใช้จ่ายของ

รัฐ 

- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 

 ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทาง

เศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟูอ  เงินฝืด 

 ตัวช้ีวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น GDP, GNP 

รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 

 แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงินการคลัง 

๒. วิเคราะหผ์ลกระทบของการเปดิเสรี 

ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ทีม่ผีล 

ต่อสังคมไทย 

 วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์

ของไทย 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมผีลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีต่อ

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 

 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกท่ีมีผล

กับประเทศไทย 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. วิเคราะหผ์ลดี ผลเสียของความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรปู 
แบบต่างๆ 

 แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหวา่งประเทศ 
 บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , 
ADB , OPEC , FTA , APECในระดบัต่างๆ   เขตสีเ่หลี่ยม
เศรษฐกิจ 

  ปัจจัยต่างๆ ที่น าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขันการขัดแย้ง 
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่น าไปสู่การพึงพาทางเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบจากการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ 
 ปัจจัยต่างๆ ที่น าไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน การขัดแย้ง และ

การประสารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่างประเทศ 

 

สาระท่ี ๔  ประวติัศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๑ เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยุคสมยัทางประวตัศิาสตร ์ สามารถใชว้ธิีการทางประวตัศิาสตรม์า

วเิคราะหเ์หตกุารณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและ 

ยุคสมยัทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง 

การเปลีย่นแปลงของมนุษยชาต ิ

 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรไ์ทยและประวัตศิาสตร์สากล 

 ตัวอย่างเวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร์ของสังคม

มนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (เชื่อมโยง

กับ มฐ. ส ๔.๓) 

 ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร์ 

๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร ์

โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์อยา่งเป็น 

ระบบ 

 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยน าเสนอตัวอย่าง

ทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

 คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ

การศึกษาทางประวัตศิาสตร ์

 ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๔  ประวติัศาสตร ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาตจิากอดตีจนถงึปจัจบุนั  ในดา้นความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์

อย่างต่อเนื่อง ตระหนกัถงึความส าคญัและสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึ้น 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.๔-๖ ๑. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรม 
โบราณ  และการติดต่อระหว่างโลก 
ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมผีลตอ่ 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ 
โลก 

 อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่อารยธรรมลุม่แม่น้ าไท
กรีส-ยูเฟรตสี ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน 

 การติดต่อระหวา่งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 

 เหตุการณส์ าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของโลก
ในปัจจุบัน เช่นระบอบฟิวดัส  การฟื้นฟู ศิลปวิทยาการ
สงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล    การปฏริูปศาสนา 
การปฏิวัติทาง 

 ๒. วิเคราะห์เหตุการณส์ าคัญต่างๆที่ส่ง 
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสูโ่ลกสมัย 
ปัจจุบัน 

 

 ๓. วิเคราะหผ์ลกระทบของการขยายอิทธิ 
พลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป 
อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 

 วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดินยิม  ลัทธิ
ชาตินิยม เป็นต้น 

 ความร่วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก 
 สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น  

- เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine Eleven ) 
- การขาดแคลนทรัพยากร 
- การก่อการร้าย 
- ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ 

 ๔. วิเคราะหส์ถานการณ์ของโลกในคริสต ์
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 

 

สาระท่ี ๔  ประวติัศาสตร ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เขา้ใจความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรม ภูมปิญัญาไทย มคีวามรกั ความภูมใิจและธ ารงความเป็นไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–๖ ๑. วิเคราะห์ประเด็นส าคญัของประวัต ิ

ศาสตร์ไทย 
 ประเด็นส าคญัของประวัตศิาสตรไ์ทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของชาตไิทย อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย  
และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนา
อาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและ 
ผลของการปฏิรูป ฯลฯ 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษตัริย์ในการพัฒนาชาตไิทย
ในด้านต่างๆ เช่น การปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ  
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มีต่อ

๒. วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบัน 
พระมหากษตัริยต์่อชาติไทย 

๓. วิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งเสริมความสร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย และวัฒนธรรม 
ไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค 
ปัจจุบัน 

 



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๔. วิเคราะหผ์ลงานของบุคคลส าคญัทั้ง 

ชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วน 
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ 
ประวัติศาสตร์ไทย 

 

สังคมไทย 
 ผลงานของบุคคลส าคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมี

ส่วนสรา้งสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัตศิาสตรไ์ทย 
 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรคภ์มูิปัญญาไทย และ

วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
๕. วางแผนก าหนดแนวทางและการม ี

ส่วนร่วมการอนุรักษ์ภมูิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 

 สภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปญัญาและ
วัฒนธรรมไทย 

 วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  
 การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 
 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทยและการมี

ส่วนร่วมในการอนรุักษ ์
 วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภมูิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
 

 

สาระท่ี ๕  ภมิูศาสตร ์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑   เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธข์องสรรพสิง่ซึง่มผีลต่อกนัและกนั ในระบบของธรรมชาต ิ ใช ้

แผนทีแ่ละเครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์นการคน้หา วเิคราะห ์ สรุป และใชข้อ้มลูภูมสิารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ 

รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้ 
มูลภมูิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิ 
ภาพ   

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ข้อมูลและข่าวสารภมูิลักษณ์ 
ภูมิอากาศและภมูิสังคมของไทยและภมูิภาคต่างๆ ท่ัวโลก 

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ  
ภูมิศาสตร์   ซึ่งท าให้เกิดปญัหาทาง 
กายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ  
ของโลก 

 ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ ของโลก 

 การเปลีย่นแปลงลักษณะทางกายภาในส่วนต่างๆ ของ โลก 
 การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

๓. วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของพื้นที่   
     ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง  
     ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีป 
     ต่างๆ 

 การเปลีย่นแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวปีต่างๆ  เช่น การเคลื่อน
ตัวของแผ่นเปลือกโลก        

๔. ประเมินการเปลีย่นแปลงธรรมชาติ 
     ในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท า 
     ของมนุษย์และหรือธรรมชาติ  

 การเปลีย่นแปลงธรรมชาติในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความ
แห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน 

 

 

 



สาระท่ี ๕   ภมิูศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๕.๒  เขา้ใจปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม  มจีติส  านึก

และมสีว่นร่วมในการอนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-๖ ๑. วิเคราะหส์ถานการณ์และวิกฤต 

การณ์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ 
โลก 

 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของ โลก 
 การเกิดภูมิสังคมใหม่ๆ ในโลก 
 วิกฤตการณด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยและโลก 
๒. ระบุมาตรการปูองกันและแก้ไข 

ปัญหา  บทบาทขององค์การและ 
การประสานความร่วมมือท้ังใน 
ประเทศและนอกประเทศเกีย่วกับ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อม 

 มาตรการปูองกันและแกไ้ขปัญหา  บทบาทขององค์การ
และการประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและนอก
ประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
ต่างๆ ของโลก 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภมูิภาค
ต่าง ๆ ของโลก 

๔. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวด 
ล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งใน 
ประเทศไทยและโลก 

 การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย
และโลก 

 
๕. มีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาและ    

การด าเนินชีวิตตามแนวทางการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งหลกัสูตรสถานศึกษา 

ตามหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   

กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖) 

 

รายวิชา ชัน้ ช่ือวิชา รหสัวิชา หน่วยกติ 
จ านวนชัว่โมงต่อ… 

ภาคเรียน 
สปัดาห ์ ภาคเรียน ปี 

พื้นฐาน 

ม.๔ สงัคมศึกษา ส ๓๑๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรยีนที ่๑ 

ม.๔ สงัคมศึกษา ส ๓๑๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรยีนที ่๒ 

ม.๕ สงัคมศึกษา ส ๓๒๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรยีนที ่๑ 

ม.๕ สงัคมศึกษา ส ๓๒๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรยีนที ่๒ 

ม.๖ สงัคมศึกษา ส ๓๓๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรยีนที ่๑ 

ม.๖ สงัคมศึกษา ส ๓๓๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรยีนที ่๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา ส ๓๑๑๐๑  กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกติ  ภาคเรียนท่ี ๑ 

 

ศึกษาความส าคญัของสงัคมชมพูทวปี คตคิวามเชื่อทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผู์ฝึ้ก

ตนไดอ้ย่างสูงสุดในการตรสัรู ้  การก่อตัง้ วธิีการสอนและการเผยแผ่พระพทุธศาสนา พทุธประวตัดิา้นการบรหิาร การธ ารงรกัษา

ศาสนา ประวตัศิาสดาทีต่นนบัถอื ขอ้ปฏบิตัิทางสายกลางในพระพทุธศาสนา แนวคิดของศาสนา การพฒันาศรทัธาและปญัญาที่

ถกูตอ้งในพระพทุธศาสนา ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา หลกัการของพระพทุธศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร ์ การฝึกฝน

และพฒันาตนเอง การพึง่ตนเอง การมุง่อสิรภาพในพระพทุธศาสนา 

ศึกษาพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นศาสตรแ์หง่การศึกษา การฝึกตนไมใ่หป้ระมาท พระพทุธศาสนากบัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงและการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื    ความส าคญัของพระพทุธศาสนาเกี่ยวกบัการศึกษา การเมอืงและสนัตภิาพ หลกัธรรม

ในกรอบอรยิสจั ๔  ขอ้คิดและแบบอย่างการด าเนินชวีติจากประวตัสิาวก ชาดก เรื่องเลา่ และศาสนิกชนตวัอย่าง การสงัคายนา 

พระไตรปิฎก หรอืคมัภรีข์องศาสนาทีต่นนบัถอื การเผยแผ่ ผลการท าความดี ความช ัว่ สถานการณท์ีต่อ้งเผชญิและตดัสนิใจ 

เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชวีติ ประวตัศิาสดาของศาสนาอืน่ๆ คุณค่าและความส าคญัของค่านิยมจรยิธรรม การพฒันาจติ 

พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยวธิีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร การสวดมนต ์ แผ่เมตตา และบรหิารจติและเจรญิปญัญาตามหลกัสตปิฏัฐาน 

หลกัธรรมส าคญัในการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขของศาสนาอืน่ๆ  การจดักจิกรรม ความร่วมมอืของทกุศาสนาในการแกป้ญัหาและ

พฒันาสงัคมการปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่ต่ีอสาวก สมาชกิในครอบครวั และคนรอบขา้ง ตามศาสนพธิีพธิีกรรมตามหลกัศาสนาที่

ตนนบัถอื การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ หลกัธรรมคตธิรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกบัวนัส  าคญัทางศาสนา เทศกาลทีส่  าคญัของศาสนา การธ ารง

รกัษาศาสนาทีต่นนบัถอือนัสง่ผลถงึการพฒันาตน พฒันาชาตแิละโลก 

การปฏบิตัิตนตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตน  ครอบครวั  ชมุชน  ประเทศชาต ิ และสงัคมโลก โครงสรา้งทางสงัคมการขดั

เกลาทางสงัคมการเปลีย่นแปลงทางสงัคมการปฏบิตัิตน  การประเมนิสถานการณส์ทิธิมนุษยชนแนวทางการพฒันา การปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงและอนุรกัษว์ฒันธรรมไทยและเลอืกรบัวฒันธรรมสากล ปญัหาการเมอืงทีส่  าคญัในประเทศ การเมอืงการปกครอง การ



ประสานประโยชนร่์วมกนัระหวา่งประเทศ ความส าคญัและความจ าเป็นทีต่อ้งธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ การมสีว่นร่วมในการตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั  

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพทุธวธิี การปฏบิตังิานกลุม่ สรา้งความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด วเิคราะหด์า้นสงัคม

อย่างมวีจิารณญาณ  การแกป้ญัหา การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้  ความเขา้ใจ  ความคิดสรา้งสรรค ์ และสามารถน าคุณค่าทาง

สงัคมไปใชส้ือ่สารในสิง่ทีเ่รยีนรู ้  

ตระหนกัและเหน็คุณค่าสงัคมไทย มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เขา้ใจถงึการพฒันา การเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั 

กาลเวลา ตามเหตปุจัจยัต่างๆ  ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในตนเองและผูอ้ืน่ มคีวามอดทน อดกล ัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง สามารถน า

ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติและสงัคมโลก มคีุณธรรมจรยิธรรม ใฝ่เรยีนรู ้ มุง่ม ัน่ในการท างาน มี

วนิยัและค่านิยมทีเ่หมาะสมตามสมณสารูป 

 

รหสัตวัช้ีวดั  รวม  ๓๑  ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘  ม.๔/๙  ม.๔/๑๐  ม.๔/๑๑ 

ม.๔/๑๒  ม.๔/๑๓  ม.๔/๑๔  ม.๔/๑๕  ม.๔/๑๖  ม.๔/๑๗  ม.๔/๑๘  ม.๔/๑๙  ม.๔/๒๐  ม.๔/๒๑  ม.๔/๒๒   

มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔   

    

 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา ส ๓๑๑๐๑  กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกติ  ภาคเรียนท่ี ๑ 

 

ศึกษาความส าคญัการก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกจิ ความส าคญัของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ต่ีอ

เศรษฐกจิสงัคมของประเทศ ความส าคญัของระบบสหกรณใ์นการพฒันาเศรษฐกจิในระดบัชมุชนและประเทศ ปญัหาทางเศรษฐกจิใน

ชมุชนและเสนอแนวทางแกไ้ข บทบาทรฐับาลดา้นนโยบายการเงนิ การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิด

เสรทีางเศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตันท์ีม่ผีลต่อสงัคมไทย ผลด ีผลเสยีของความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในรูปแบบต่างๆ  

ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงของมนุษยชาต ิ การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทาง

ประวตัศิาสตร ์ อทิธิพลของอารยธรรรมโบราณและการตดิต่อระหว่างโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก เหตกุารณส์  าคญัต่างๆ ทีส่ง่ผล

ต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืง ผลกระทบของการขยายอทิธิพลของประเทศในยุโรปไปยงัทวปีอเมรกิา แอฟรกิา

และเอเชยี สถานการณข์องโลกในครสิตศ์ตวรรษที ่ ๒๑ ประเดน็ส าคญัของประวตัศิาสตรไ์ทย ความส าคญัของสถาบนั

พระมหากษตัริยต่์อชาตไิทย ปจัจยัทีส่ง่เสรมิความสรา้งสรรคภ์ูมปิญัญาไทย และวฒันธรรมไทย  ผลงานของบคุคลส าคญัท ัง้ชาวไทย

และต่างประเทศ ทีม่สีว่นสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย การมสีว่นร่วมการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาไทยและวฒันธรรม

ไทย 

การใชเ้ครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์นการรวบรวม วเิคราะห ์ และน าเสนอขอ้มลูภูมสิารสนเทศ อทิธิพลของสภาพภูมศิาสตร ์

ปญัหาทางกายภาพหรอืภยัพบิตัิทางธรรมชาตใินประเทศไทยและภูมภิาคต่างๆ การเปลีย่นแปลงของพื้นภูมศิาสตรใ์นประเทศไทยและ

ทวปีต่างๆ การเปลีย่นแปลงธรรมชาตใินโลก สถานการณ์และวกิฤตการณด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย

และโลก มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา บทบาทขององคก์ารและการประสานความร่วมมอืท ัง้ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกบั

กฎหมายสิง่แวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในภูมภิาคต่างๆ 



การใชป้ระโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้มในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม การแกป้ญัหาและการด าเนินชวีติตามแนวทางการอนุรกัษท์รพัยากรและ

สิง่แวดลอ้ม     

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพทุธวธิี การปฏบิตังิานกลุม่ สรา้งความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด วเิคราะหด์า้นสงัคม

อย่างมวีจิารณญาณ  การแกป้ญัหา การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้  ความเขา้ใจ  ความคิดสรา้งสรรค ์ และสามารถน าคุณค่าทาง

สงัคมไปใชส้ือ่สารในสิง่ทีเ่รยีนรู ้  

ตระหนกัและเหน็คุณค่าสงัคมไทย มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เขา้ใจถงึการพฒันา การเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั 

กาลเวลา ตามเหตปุจัจยัต่างๆ  ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในตนเองและผูอ้ืน่ มคีวามอดทน อดกล ัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง สามารถน า

ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติและสงัคมโลก มคีุณธรรมจรยิธรรม ใฝ่เรยีนรู ้ มุง่ม ัน่ในการท างาน มี

วนิยัและค่านิยมทีเ่หมาะสมตามสมณสารูป 

 

รหสัตวัช้ีวดั  รวม  ๒๒  ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔ มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  

มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒ มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  

มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา ส ๓๒๑๐๑  กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกติ  ภาคเรียนท่ี ๑ 

 

ศึกษาความส าคญัของสงัคมชมพูทวปี คตคิวามเชื่อทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผู์ฝึ้ก

ตนไดอ้ย่างสูงสุดในการตรสัรู ้  การก่อตัง้ วธิีการสอนและการเผยแผ่พระพทุธศาสนา พทุธประวตัดิา้นการบรหิาร การธ ารงรกัษา

ศาสนา ประวตัศิาสดาทีต่นนบัถอื ขอ้ปฏบิตัิทางสายกลางในพระพทุธศาสนา แนวคิดของศาสนา การพฒันาศรทัธาและปญัญาที่

ถกูตอ้งในพระพทุธศาสนา ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา หลกัการของพระพทุธศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร ์ การฝึกฝน

และพฒันาตนเอง การพึง่ตนเอง การมุง่อสิรภาพในพระพทุธศาสนา 

ศึกษาพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นศาสตรแ์หง่การศึกษา การฝึกตนไมใ่หป้ระมาท พระพทุธศาสนากบัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงและการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื    ความส าคญัของพระพทุธศาสนาเกี่ยวกบัการศึกษา การเมอืงและสนัตภิาพ หลกัธรรม

ในกรอบอรยิสจั ๔  ขอ้คิดและแบบอย่างการด าเนินชวีติจากประวตัสิาวก ชาดก เรื่องเลา่ และศาสนิกชนตวัอย่าง การสงัคายนา 

พระไตรปิฎก หรอืคมัภรีข์องศาสนาทีต่นนบัถอื การเผยแผ่ ผลการท าความด ี ความช ัว่ สถานการณท์ีต่อ้งเผชญิและตดัสนิใจ 

เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชวีติ ประวตัศิาสดาของศาสนาอืน่ๆ คุณค่าและความส าคญัของค่านิยมจรยิธรรม การพฒันาจติ 

พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยวธิีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร การสวดมนต ์ แผ่เมตตา และบรหิารจติและเจรญิปญัญาตามหลกัสตปิฏัฐาน 

หลกัธรรมส าคญัในการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขของศาสนาอืน่ๆ  การจดักจิกรรม ความร่วมมอืของทกุศาสนาในการแกป้ญัหาและ

พฒันาสงัคมการปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่ต่ีอสาวก สมาชกิในครอบครวั และคนรอบขา้ง ตามศาสนพธิีพธิีกรรมตามหลกัศาสนาที่

ตนนบัถอื การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ หลกัธรรมคตธิรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกบัวนัส  าคญัทางศาสนา เทศกาลทีส่  าคญัของศาสนา การธ ารง

รกัษาศาสนาทีต่นนบัถอือนัสง่ผลถงึการพฒันาตน พฒันาชาตแิละโลก 

การปฏบิตัิตนตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตน  ครอบครวั  ชมุชน  ประเทศชาต ิ และสงัคมโลก โครงสรา้งทางสงัคมการขดั

เกลาทางสงัคมการเปลีย่นแปลงทางสงัคมการปฏบิตัิตน  การประเมนิสถานการณส์ทิธิมนุษยชนแนวทางการพฒันา การปรบัปรุง



เปลีย่นแปลงและอนุรกัษว์ฒันธรรมไทยและเลอืกรบัวฒันธรรมสากล ปญัหาการเมอืงทีส่  าคญัในประเทศ การเมอืงการปกครอง การ

ประสานประโยชนร่์วมกนัระหวา่งประเทศ ความส าคญัและความจ าเป็นที่ตอ้งธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ การมสีว่นร่วมในการตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั  

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพทุธวธิี การปฏบิตังิานกลุม่ สรา้งความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด วเิคราะหด์า้นสงัคม

อย่างมวีจิารณญาณ  การแกป้ญัหา การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้  ความเขา้ใจ  ความคิดสรา้งสรรค ์ และสามารถน าคุณค่าทาง

สงัคมไปใชส้ือ่สารในสิง่ทีเ่รยีนรู ้  

ตระหนกัและเหน็คุณค่าสงัคมไทย มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เขา้ใจถงึการพฒันา การเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั 

กาลเวลา ตามเหตปุจัจยัต่างๆ  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ้ืน่ มคีวามอดทน อดกล ัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง สามารถน า

ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติและสงัคมโลก มคีุณธรรมจรยิธรรม ใฝ่เรยีนรู ้ มุง่ม ัน่ในการท างาน มี

วนิยัและค่านิยมทีเ่หมาะสมตามสมณสารูป 

รหสัตวัช้ีวดั  รวม  ๓๑  ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  ม.๕/๙  ม.๕/๑๐  ม.๕/๑๑   

ม.๕/๑๒  ม.๕/๑๓  ม.๕/๑๔  ม.๕/๑๕  ม.๕/๑๖  ม.๕/๑๗  ม.๕/๑๘  ม.๕/๑๙  ม.๕/๒๐  ม.๕/๒๑  ม.๕/๒๒ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕   มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔   

    

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา ส ๓๒๑๐๒  กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกติ  ภาคเรียนท่ี ๒ 

 

ศึกษาความส าคญัการก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกจิ ความส าคญัของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ต่ีอ

เศรษฐกจิสงัคมของประเทศ ความส าคญัของระบบสหกรณใ์นการพฒันาเศรษฐกจิในระดบัชมุชนและประเทศ ปญัหาทางเศรษฐกจิใน

ชมุชนและเสนอแนวทางแกไ้ข บทบาทรฐับาลดา้นนโยบายการเงนิ การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิด

เสรทีางเศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตันท์ีม่ผีลต่อสงัคมไทย ผลด ีผลเสยีของความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในรูปแบบต่างๆ  

ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงของมนุษยชาต ิ การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทาง

ประวตัศิาสตร ์ อทิธิพลของอารยธรรรมโบราณและการตดิต่อระหว่างโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก เหตกุารณส์  าคญัต่างๆ ทีส่ง่ผล

ต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืง ผลกระทบของการขยายอทิธิพลของประเทศในยุโรปไปยงัทวปีอเมรกิา แอฟรกิา

และเอเชยี สถานการณข์องโลกในครสิตศ์ตวรรษที ่ ๒๑ ประเดน็ส าคญัของประวตัศิาสตรไ์ทย ความส าคญัของสถาบนั

พระมหากษตัริยต่์อชาตไิทย ปจัจยัทีส่ง่เสรมิความสรา้งสรรคภ์ูมปิญัญาไทย และวฒันธรรมไทย  ผลงานของบคุคลส าคญัท ัง้ชาวไทย

และต่างประเทศ ทีม่สีว่นสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย การมสีว่นร่วมการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาไทยและวฒันธรรม

ไทย 

การใชเ้ครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์นการรวบรวม วเิคราะห ์ และน าเสนอขอ้มลูภูมสิารสนเทศ อทิธิพลของสภาพภูมศิาสตร ์

ปญัหาทางกายภาพหรอืภยัพบิตัิทางธรรมชาตใินประเทศไทยและภูมภิาคต่างๆ การเปลีย่นแปลงของพื้นภูมศิาสตรใ์นประเทศไทยและ

ทวปีต่างๆ การเปลีย่นแปลงธรรมชาตใินโลก สถานการณ์และวกิฤตการณด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย

และโลก มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา บทบาทขององคก์ารและการประสานความร่วมมอืท ัง้ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกบั

กฎหมายสิง่แวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ 



การใชป้ระโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้มในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม การแกป้ญัหาและการด าเนินชวีติตามแนวทางการอนุรกัษท์รพัยากรและ

สิง่แวดลอ้ม     

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพทุธวธิี การปฏบิตังิานกลุม่ สรา้งความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด วเิคราะหด์า้นสงัคม

อย่างมวีจิารณญาณ  การแกป้ญัหา การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้  ความเขา้ใจ  ความคิดสรา้งสรรค ์ และสามารถน าคุณค่าทาง

สงัคมไปใชส้ือ่สารในสิง่ทีเ่รยีนรู ้  

ตระหนกัและเหน็คุณค่าสงัคมไทย มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เขา้ใจถงึการพฒันา การเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั 

กาลเวลา ตามเหตปุจัจยัต่างๆ  ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในตนเองและผูอ้ืน่ มคีวามอดทน อดกล ัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง สามารถน า

ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติและสงัคมโลก มคีุณธรรมจรยิธรรม ใฝ่เรยีนรู ้ มุง่ม ัน่ในการท างาน มี

วนิยัและค่านิยมทีเ่หมาะสมตามสมณสารูป 

 

รหสัตวัช้ีวดั  รวม  ๒๒  ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  

มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒ มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  

มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕ มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา ส ๓๓๑๐๑  กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกติ  ภาคเรียนท่ี ๑ 

 

ศึกษาความส าคญัของสงัคมชมพูทวปี คตคิวามเชื่อทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผู์ฝึ้ก

ตนไดอ้ย่างสูงสุดในการตรสัรู ้  การก่อตัง้ วธิีการสอนและการเผยแผ่พระพทุธศาสนา พทุธประวตัดิา้นการบรหิาร การธ ารงรกัษา

ศาสนา ประวตัศิาสดาทีต่นนบัถอื ขอ้ปฏบิตัิทางสายกลางในพระพทุธศาสนา แนวคิดของศาสนา การพฒันาศรทัธาและปญัญาที่

ถกูตอ้งในพระพทุธศาสนา ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา หลกัการของพระพทุธศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร ์ การฝึกฝน

และพฒันาตนเอง การพึง่ตนเอง การมุง่อสิรภาพในพระพทุธศาสนา 

ศึกษาพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นศาสตรแ์หง่การศึกษา การฝึกตนไมใ่หป้ระมาท พระพทุธศาสนากบัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงและการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื    ความส าคญัของพระพทุธศาสนาเกี่ยวกบัการศึกษา การเมอืงและสนัตภิาพ หลกัธรรม

ในกรอบอรยิสจั ๔  ขอ้คิดและแบบอย่างการด าเนินชวีติจากประวตัสิาวก ชาดก เรื่องเลา่ และศาสนิกชนตวัอย่าง การสงัคายนา 

พระไตรปิฎก หรอืคมัภรีข์องศาสนาทีต่นนบัถอื การเผยแผ่ ผลการท าความด ี ความช ัว่ สถานการณท์ีต่อ้งเผชญิและตดัสนิใจ 

เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชวีติ ประวตัศิาสดาของศาสนาอืน่ๆ คุณค่าและความส าคญัของค่านิยมจรยิธรรม การพฒันาจติ 

พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยวธิีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร การสวดมนต ์ แผ่เมตตา และบรหิารจติและเจรญิปญัญาตามหลกัสตปิฏัฐาน 

หลกัธรรมส าคญัในการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขของศาสนาอืน่ๆ  การจดักจิกรรม ความร่วมมอืของทกุศาสนาในการแกป้ญัหาและ

พฒันาสงัคมการปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่ต่ีอสาวก สมาชกิในครอบครวั และคนรอบขา้ง ตามศาสนพธิีพธิีกรรมตามหลกัศาสนาที่

ตนนบัถอื การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ หลกัธรรมคตธิรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกบัวนัส  าคญัทางศาสนา เทศกาลทีส่  าคญัของศาสนา การธ ารง

รกัษาศาสนาทีต่นนบัถอือนัสง่ผลถงึการพฒันาตน พฒันาชาตแิละโลก 



การปฏบิตัิตนตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตน  ครอบครวั  ชมุชน  ประเทศชาต ิ และสงัคมโลก โครงสรา้งทางสงัคมการขดั

เกลาทางสงัคมการเปลีย่นแปลงทางสงัคมการปฏบิตัิตน  การประเมนิสถานการณส์ทิธิมนุษยชนแนวทางการพฒันา การปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงและอนุรกัษว์ฒันธรรมไทยและเลอืกรบัวฒันธรรมสากล ปญัหาการเมอืงทีส่  าคญัในประเทศ การเมอืงการปกครอง การ

ประสานประโยชนร่์วมกนัระหวา่งประเทศ ความส าคญัและความจ าเป็นทีต่อ้งธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ การมสีว่นร่วมในการตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั  

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพทุธวธิี การปฏบิตังิานกลุม่ สรา้งความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด วเิคราะหด์า้นสงัคม

อย่างมวีจิารณญาณ  การแกป้ญัหา การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้  ความเขา้ใจ  ความคิดสรา้งสรรค ์ และสามารถน าคุณค่าทาง

สงัคมไปใชส้ือ่สารในสิง่ทีเ่รยีนรู ้  

ตระหนกัและเหน็คุณค่าสงัคมไทย มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เขา้ใจถงึการพฒันา การเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั 

กาลเวลา ตามเหตปุจัจยัต่างๆ  ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในตนเองและผูอ้ืน่ มคีวามอดทน อดกล ัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง สามารถน า

ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติและสงัคมโลก มคีุณธรรมจรยิธรรม ใฝ่เรยีนรู ้ มุง่ม ัน่ในการท างาน มี

วนิยัและค่านิยมทีเ่หมาะสมตามสมณสารูป 

 

รหสัตวัช้ีวดั  รวม  ๓๑  ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖ /๓  ม.๖ /๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘  ม.๖/๙  ม.๖/๑๐  ม.๖/๑๑   

ม.๖/๑๒  ม.๖/๑๓  ม.๖/๑๔  ม.๖/๑๕  ม.๖/๑๖  ม.๖/๑๗  ม.๖/๑๘  ม.๖/๑๙  ม.๖/๒๐  ม. ๖/๒๑  ม.๖/๒๒ 

มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕   มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔   

    

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชา ส ๓๓๑๐๒  กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกติ  ภาคเรียนท่ี ๒ 

 

ศึกษาความส าคญัการก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกจิ ความส าคญัของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ต่ีอ

เศรษฐกจิสงัคมของประเทศ ความส าคญัของระบบสหกรณใ์นการพฒันาเศรษฐกจิในระดบัชมุชนและประเทศ ปญัหาทางเศรษฐกจิใน

ชมุชนและเสนอแนวทางแกไ้ข บทบาทรฐับาลดา้นนโยบายการเงนิ การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิด

เสรทีางเศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตันท์ีม่ผีลต่อสงัคมไทย ผลด ีผลเสยีของความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในรูปแบบต่างๆ  

ความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงของมนุษยชาต ิ การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทาง

ประวตัศิาสตร ์ อทิธิพลของอารยธรรรมโบราณและการตดิต่อระหว่างโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก เหตกุารณส์  าคญัต่างๆ ทีส่ง่ผล

ต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืง ผลกระทบของการขยายอทิธิพลของประเทศในยุโรปไปยงัทวปีอเมรกิา แอฟรกิา

และเอเชยี สถานการณข์องโลกในครสิตศ์ตวรรษที ่ ๒๑ ประเดน็ส าคญัของประวตัศิาสตรไ์ทย ความส าคญัของสถาบนั

พระมหากษตัริยต่์อชาตไิทย ปจัจยัทีส่ง่เสรมิความสรา้งสรรคภ์ูมปิญัญาไทย และวฒันธรรมไทย  ผลงานของบคุคลส าคญัท ัง้ชาวไทย

และต่างประเทศ ทีม่สีว่นสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย การมสีว่นร่วมการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาไทยและวฒันธรรม

ไทย 

การใชเ้ครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์นการรวบรวม วเิคราะห ์ และน าเสนอขอ้มลูภูมสิารสนเทศ อทิธิพลของสภาพภูมศิาสตร ์

ปญัหาทางกายภาพหรอืภยัพบิตัิทางธรรมชาตใินประเทศไทยและภูมภิาคต่างๆ การเปลีย่นแปลงของพื้นภูมศิาสตรใ์นประเทศไทยและ



ทวปีต่างๆ การเปลีย่นแปลงธรรมชาตใินโลก สถานการณ์และวกิฤตการณด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย

และโลก มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา บทบาทขององคก์ารและการประสานความร่วมมอืท ัง้ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกบั

กฎหมายสิง่แวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในภูมภิาคต่างๆ 

การใชป้ระโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้มในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม การแกป้ญัหาและการด าเนินชวีติตามแนวทางการอนุรกัษท์รพัยากรและ

สิง่แวดลอ้ม     

โดยใชก้ระบวนการสอนแบบพทุธวธิี การปฏบิตังิานกลุม่ สรา้งความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด วเิคราะหด์า้นสงัคม

อย่างมวีจิารณญาณ  การแกป้ญัหา การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้  ความเขา้ใจ  ความคิดสรา้งสรรค ์ และสามารถน าคุณค่าทาง

สงัคมไปใชส้ือ่สารในสิง่ทีเ่รยีนรู ้  

ตระหนกัและเหน็คุณค่าสงัคมไทย มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เขา้ใจถงึการพฒันา การเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั 

กาลเวลา ตามเหตปุจัจยัต่างๆ  ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในตนเองและผูอ้ืน่ มคีวามอดทน อดกล ัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง สามารถน า

ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติและสงัคมโลก มคีุณธรรมจรยิธรรม ใฝ่เรยีนรู ้ มุง่ม ัน่ในการท างาน มี

วนิยัและค่านิยมทีเ่หมาะสมตามสมณสารูป 

 

รหสัตวัช้ีวดั  รวม  ๒๒  ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  

มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒ มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  

มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕ มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบการวิเคราะหเ์พื่อจดัท าค าอธิบายรายวิชาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

(ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔–๖) 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑  รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอืน่  มี

ศรทัธาทีถ่กูตอ้ง ยดึม ัน่และปฏบิตัิตามหลกัธรรมเพือ่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 

วเิคราะหส์งัคมชมพูทวปี  

และคตคิวามเชื่อทางศาสนา

สมยัก่อนพระพทุธเจา้หรอื

สงัคมสมยัของศาสดาทีต่น

นบัถอื 

 ลกัษณะของสงัคมชมพู

ทวปี  และคตคิวามเชื่อ

ทางศาสนาสมยัก่อน

พระพทุธเจา้ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 

วเิคราะหพ์ระพทุธเจา้ในฐานะ

เป็นมนุษยผู์ฝึ้กตนไดอ้ย่าง

สูงสุดในการตรสัรู ้    การ

ก่อตัง้ วธิีการสอนและการ

เผยแผ่พระพทุธศาสนา หรอื

วเิคราะหป์ระวตัศิาสดาทีต่น

นบัถอื ตามทีก่  าหนด 

 พระพทุธเจา้ในฐานะเป็น

มนุษย ์ ผูฝึ้กตนไดอ้ย่าง

สูงสุด (การตรสัรู)้ 

 การก่อตัง้พระพทุธศาสนา 

วธิีการสอน  และการเผย

แผ่พระพทุธศาสนาตาม

แนวพทุธจริยา 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 

วเิคราะหพ์ทุธประวตัดิา้นการ

บรหิารและการธ ารงรกัษา

ศาสนา  หรอื วเิคราะห์

ประวตัศิาสดาทีต่นนบัถอื 

ตามทีก่  าหนด 

 พทุธประวตัดิา้นการบรหิาร

และการธ ารงรกัษา

พระพทุธศาสนา 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๔ 

วเิคราะหข์อ้ปฏบิตัิทางสาย

กลางในพระพทุธศาสนา หรอื

แนวคิดของศาสนาทีต่นนบั

ถอื ตามทีก่  าหนด 

 พระพทุธศาสนามทีฤษฎี

และวธิีการทีเ่ป็นสากลและ

มขีอ้ปฏบิตัทิีย่ดึทางสาย

กลาง 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๕ 

วเิคราะหก์ารพฒันาศรทัธา 

และปญัญาทีถู่กตอ้งใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิด

ของศาสนาทีต่นนบัถอื ตามที่

ก าหนด 

 พระพทุธศาสนาเนน้การ

พฒันาศรทัธาและปญัญาที่

ถกูตอ้ง 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๖ 

วเิคราะหล์กัษณะ

ประชาธิปไตยใน

พระพทุธศาสนาหรอืแนวคิด

ของศาสนาทีต่นนบัถอืตามที่

ก าหนด 

 ลกัษณะประชาธิปไตยใน

พระพทุธ- ศาสนา 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๗ 

วเิคราะหห์ลกัการของ

พระพทุธศาสนากบัหลกั

วทิยาศาสตรห์รอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอื ตามที่

ก าหนด 

 หลกัการของ

พระพทุธศาสนากบัหลกั

วทิยาศาสตร ์

 การคิดตามนยัแห่ง

พระพทุธศาสนาและการ

คิดแบบวทิยาศาสตร ์

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๘ 

วเิคราะหก์ารฝึกฝนและ

พฒันาตนเอง การพึง่ตนเอง 

และการมุง่อสิรภาพใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิด

ของศาสนาทีต่นนบัถอืตามที่

ก าหนด 

 พระพทุธศาสนาเนน้การ

ฝึกหดัอบรมตน การ

พึง่ตนเอง  และการมุ่ง

อสิรภาพ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการสนทนา) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

- แบบปจุฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม- 

ตอบ) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๙ 

วเิคราะหพ์ระพทุธศาสนาวา่              

เป็นศาสตรแ์ห่งการศึกษาซึง่

เนน้ความสมัพนัธข์องเหตุ

ปจัจยักบัวธิีการแกป้ญัหา 

หรอืแนวคิดของศาสนาทีต่น

นบัถอืตามทีก่  าหนด 

 พระพทุธศาสนาเป็น

ศาสตรแ์ห่งการศึกษา        

 พระพทุธศาสนาเนน้

ความสมัพนัธข์องเหตุ

ปจัจยัและวธิีการแกป้ญัหา 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

- แบบปจุฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม- 

ตอบ) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๐ 

วเิคราะหพ์ระพทุธศาสนาใน

การฝึกตนไมใ่หป้ระมาท  มุง่

ประโยชนแ์ละสนัตภิาพบคุคล 

สงัคมและโลก หรอืแนวคิด

ของศาสนาทีต่นนบัถอืตามที่

ก าหนด 

 พระพทุธศาสนาฝึกตน

ไมใ่หป้ระมาท 

 พระพทุธศาสนามุง่

ประโยชนสุ์ขและสนัตภิาพ

แก่บคุคล  สงัคมและโลก 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

- แบบปจุฉา วสิชันา 

(กระบวนการถาม- 

ตอบ) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

- การสือ่สารมี

ประสทิธิภาพ 

- อยู่อย่างพอเพยีง 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑ 

วเิคราะหพ์ระพทุธศาสนากบั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และการพฒันาประเทศแบบ

ยัง่ยนื  หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามที่

ก าหนด 

 พระพทุธศาสนากบัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงและ

การพฒันาแบบยัง่ยนื 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอทิธิบาท ๔  

(กระบวนการสรา้ง 

ความพอใจในสิง่ที ่

เรยีนรู,้ พากเพยีรต่อสิง่ 

ทีเ่รยีนรูเ้สมอ, มุง่ม ัน่ 

และเอาใจใสต่อสิง่ที ่

เรยีนรู,้ คิดวเิคราะห ์ 

ไตร่ตรอง ก่อนน าไป 

ใช)้ 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- อยู่อย่างพอเพยีง 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- มจีติสาธารณะ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๒ 

วเิคราะหค์วามส าคญัของ

พระพทุธศาสนาเกี่ยวกบั

การศึกษาทีส่มบูรณก์ารเมอืง

และสนัตภิาพหรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามที่

ก าหนด 

 ความส าคญัของ

พระพทุธศาสนากบั

การศึกษาทีส่มบูรณ์ 

 ความส าคญัของ

พระพทุธศาสนากบั

การเมอืง 

 ความส าคญัของ

พระพทุธศาสนากบั

สนัตภิาพ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๓ 

วเิคราะหห์ลกัธรรมในกรอบ     

อรยิสจั ๔ หรอืหลกัค าสอน

ของศาสนา ทีต่นนบัถอื 

 

 พระรตันตรยั 

วเิคราะหค์วามหมายและ

คุณค่าของพทุธะ ธรรมะ 

สงัฆะ 

 อริยสจั ๔ 

ทกุข ์(ธรรมทีค่วรรู)้ 

- ขนัธ ์๕ 

- นามรูป 

- โลกธรรม ๘ 

- จติ, เจตสกิ 

สมทุยั (ธรรมทีค่วรละ) 

- หลกักรรม 

- นิยาม ๕ 

- กรรมนิยาม ( กรรม 

๑๒) 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

 - ธรรมนิยาม 

(ปฏจิจสมปุบาท) 

- วติก ๓ 

- มจิฉาวณิชชา ๕ 

- นิวรณ ์๕ 

- อปุาทาน ๔ 

นิโรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ) 

- ภาวนา ๔ 

- วมิตุต ิ๕ 

- นิพพาน 

มรรค (ธรรมทีค่วรเจรญิ) 

- พระสทัธรรม ๓ 

- ปญัญาวุฒธิรรม ๔ 

- พละ ๕ 

- อบุาสกธรรม ๕ 

- อปรหิานิยธรรม ๗ 

- ปาปณิกธรรม ๓ 

- ทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตั

ตนิกธรรม ๔ 

- โภคอาทยิะ ๕ 

- อรยิวฑัฒ ิ๕ 

- อธิปไตย ๓ 

- สาราณียธรรม ๖ 

- ทศพธิราชธรรม ๑๐ 

- วปิสัสนาญาณ ๙ 

- มงคล ๓๘ 

- สงเคราะหบ์ุตร 

- สงเคราะหภ์รรยา 

- สนัโดษ 

- ถกูโลกธรรมจติไม่

หว ัน่ไหว 

- จติไมเ่ศรา้โศก 

- จติไมม่วัหมอง 

- จติเกษม 

- ความเพยีรเผากเิลส 

  



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

 - ประพฤติพรหมจรรย ์

- เหน็อรยิสจั 

- บรรลนุิพพาน 

 พทุธศาสนสุภาษิต 

- จตฺิต  ทนฺต   สุขาวห  จติ

ทีฝึ่กดแีลว้น าสุขมาให ้

- นอจฺุจาวจ  ปณฺฑติา 

ทสฺสยนฺต ิ บณัฑติ

ย่อมไมแ่สดงอาการขึ้น 

ๆ ลง ๆ 

- นตฺถ ิโลเก อนินฺทโิต   

คนทีไ่มถ่กูนินทา  ไม่

มใีนโลก 

- โกธ  ฆตฺวา  สุข   เสต ิ 

ฆ่าความโกรธไดย้่อม

อยู่เป็นสุข 

- ปฏรูิปการ ีธุรวา อฎุฐฺา

ตา  วนฺิทเต ธน                          

คนขยนัเอาการเอางาน 

กระท าเหมาะสม      

ย่อมหาทรพัยไ์ด ้

- วายเมถว ปรุโิส ยาว 

อตฺถสฺส  นิปปฺทา  

เกดิเป็นคนควรจะ

พยายามจนกวา่จะ

ประสบความส าเร็จ 

- สนฺตฎฐฺ ีปรม  ธน   

ความสนัโดษเป็น

ทรพัยอ์ย่างยิ่ง 

- อณิาทาน  ทกฺุข   โลเก 

การเป็นหนี้เป็นทกุขใ์น

โลก 

- ราชา มขุ   มนุสฺสาน  

พระราชาเป็นประมขุ 

-  

-  

-  

  



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

 - สต ิโลกสฺม ิชาคโร  สติ

เป็นเครื่องตื่นในโลก 

- นตฺถ ิสนฺตปิร  สุข    สุข

อืน่ยิง่กวา่ความสงบไม่

ม ี

- นิพพฺาน  ปรม  สุข   

นิพพานเป็นสุขอย่าง

ยิง่ 

  



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๔ 

วเิคราะหข์อ้คิดและแบบอย่าง

การด าเนินชวีติจากประวตัิ

สาวก ชาดก เรื่องเลา่ และศา

สนิกชนตวัอย่าง ตามที

ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พทุธสาวก พทุธสาวิก 

- พระอสัสช ิ

- พระกสีาโคตมเีถรี 

- พระนางมลัลกิา 

- หมอชวีก โกมารภจั 

- พระอนุรุทธะ 

- พระองคุลมิาล 

- พระธมัมทนินาเถร ี

- จติตคหบด ี

- พระอานนท ์

- พระปฏาจาราเถรี 

- จูฬสุภทัทา 

- สุมนมาลาการ 

 ชาดก 

- เวสสนัดรชาดก 

- มโหสธชาดก 

- มหาชนกชาดก 

 ชาวพทุธตวัอย่าง 

- พระนาคเสนพระยามิ

ลนิท ์

- สมเดจ็พระวนัรตั (เฮง  

เขมจาร)ี 

- พระอาจารยม์ ัน่  ภู

รทิตฺโต 

- สุชพี  ปญุญานุภาพ 

- สมเดจ็พระนารายณ์

มหาราช 

- พระธรรมโกศาจารย ์ 

(พทุธทาสภกิข)ุ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

 - พระพรหมมงัคลา

จารย ์ (ปญัญานนัท

ภกิข)ุ 

- ดร.เอม็เบดการ ์

- พระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

- พระโพธิญาณเถร (ชา 

สุภทฺโท) 

- พระพรหมคุณาภรณ ์

(ป.อ.ปยุตโต) 

- อนาคารกิ ธรรมปาละ 

  

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๕ 

วเิคราะหค์ุณค่าและ

ความส าคญัของการสงัคายนา 

พระไตรปิฎก หรอืคมัภรีข์อง

ศาสนาทีต่นนบัถอื และการ

เผยแผ่ 

 วธิีการศึกษาและคน้ควา้

พระไตรปิฏก และคมัภรี์

ของศาสนาอืน่ ๆ การ

สงัคายนาและการเผยแผ่

พระไตรปิฏก 

 ความส าคญัและคุณค่าของ

พระไตรปิฏก 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๖ 

เชื่อม ัน่ต่อผลของการท าความ

ด ี ความช ัว่ สามารถวเิคราะห์

สถานการณท์ีต่อ้งเผชญิ และ

ตดัสนิใจเลอืกด าเนินการหรอื

ปฏบิตัตินไดอ้ย่างมเีหตผุล

ถกูตอ้งตามหลกัธรรม 

จรยิธรรม และก าหนด

เป้าหมายบทบาทการด าเนิน

ชวีติเพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัตสุิข และอยู่ร่วมกนัเป็น

ชาตอิย่างสมานฉนัท ์

 ตวัอย่างผลทีเ่กดิจากการ

ท าความด ีความช ัว่ 

 โยนิโสมนสกิารดว้ยวธิีคิด

แบบอริยสจั 

 หลกัธรรมตามสาระการ

เรยีนรูข้อ้ ๑๓ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๗ 

อธิบายประวตัศิาสดาของ

ศาสนาอืน่ๆ โดยสงัเขป 

 ประวตัพิระพทุธเจา้ มฮุมั

มดั   พระเยซู 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๘ 

ตระหนกัในคุณค่าและ

ความส าคญัของค่านิยม 

จรยิธรรมทีเ่ป็นตวัก าหนด

ความเชื่อและพฤตกิรรมที่

แตกต่างกนัของศาสนิกชน

ศาสนาต่างๆ เพือ่ขจดัความ

ขดัแยง้และอยู่ร่วมกนัใน

สงัคมอย่างสนัตสุิข 

 คุณค่าและความส าคญัของ

ค่านิยมและจรยิธรรม 

 การขจดัความขดัแยง้เพือ่

อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๙ 

เหน็คุณค่า เชื่อม ัน่ และมุง่ม ัน่

พฒันาชวีติดว้ยการพฒันาจติ

และพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยวธิี

คิดแบบโยนิโสมนสกิาร หรอื

การพฒันาจติตามแนวทาง

ของศาสนาทีต่นนบัถอื 

 พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยวธิี

คิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

๑๐ วธิี  (เนน้ วธิีคิดแบบ

แยกแยะสว่นประกอบ  

แบบสามญัญลกัษณะ 

แบบเป็นอยู่ในขณะ

ปจัจบุนั  และแบบ  วภิชั

ชวาท ) 

๑) วธิีคิดแบบสบืสาวเหต ุ 

ปจัจยั 

๒) วธิีคิดแบบแยกแยะ 

สว่นประกอบ 

๓) วธิีคิดแบบสามญั

ลกัษณะ  

๔) วธิีคิดแบบอรยิสจั  

๕) วธิีคิดแบบอรรถธรรม

สมัพนัธ ์

๖)  วธิีคิดแบบคุณค่าแท-้ 

คุณค่าเทยีม 

๗) วธิีคิดแบบคุณ-โทษ  

และทางออก 

๘) วธิีคิดแบบอบุาย  

ปลกุเรา้คุณธรรม  

๙) วธิีคิดแบบเป็นอยู่

ในขณะปจัจบุนั  

๑๐) วธิีคิดแบบวภิชัชวาท  

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๐ 

สวดมนต ์ แผ่เมตตา และ

บรหิารจติและเจรญิปญัญา

ตามหลกัสตปิฏัฐานหรอืตาม

แนวทางของศาสนาทีต่นนบั

ถอื 

 สวดมนตแ์ปล และแผ่

เมตตารูแ้ละเขา้ใจวธิี

ปฏบิตัิและประโยชนข์อง

การบรหิารจติและเจรญิ

ปญัญา 

 ฝึกการบรหิารจติและเจรญิ

ปญัญาตามหลกัสตปิฎัฐาน 

 น าวธิีการบรหิารจติและ

เจรญิปญัญาไปใชใ้นการ

พฒันาการเรยีนรู ้ 

คุณภาพชวีติและสงัคม 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๑ 

วเิคราะหห์ลกัธรรมส าคญัใน

การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข

ของศาสนาอืน่ๆ และชกัชวน 

สง่เสรมิ สนบัสนุนใหบ้คุคล

อืน่เหน็ความส าคญัของการท า

ความดต่ีอกนั 

 หลกัธรรมส าคญัในการอยู่

ร่วมกนัอย่างสนัติสุข

หลกัธรรมใน

พระพทุธศาสนา เช่น สา

ราณียธรรม ๖  อธิปไตย 

๓  มจิฉา วณิชชา ๕  

อรยิวฑัฆ ิ๕ โภคอาทยิะ ๕ 

 ครสิตศ์าสนา ไดแ้ก่  

บญัญตั ิ๑๐  ประการ   

(เฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้ง) 

 ศาสนาอสิลาม ไดแ้ก่  

หลกัจรยิธรรม (เฉพาะที่

เกี่ยวขอ้ง) 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๒ 

เสนอแนวทางการจดักจิกรรม 

ความร่วมมอืของทกุศาสนาใน

การแกป้ญัหาและพฒันา

สงัคม 

 สภาพปญัหาในชมุชน และ

สงัคม 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอุปมา อปุไมย  

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่แีละธ ารงรกัษาพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนบัถอื 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑ 

ปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่ี

ต่อสาวกสมาชกิในครอบครวั 

และคนรอบขา้ง  

 

 ปฏบิตัตินเป็นชาวพทุธทีด่ี

ต่อพระภกิษุ 

- การเขา้ใจในกจิของ

พระภกิษุ เช่น 

การศึกษา การปฏบิตัิ

ธรรม และการเป็น

นกับวชทีด่ ี

- คุณสมบตัทิายกและ

ปฏคิาหก 

- หนา้ทีแ่ละบทบาทของ

พระภกิษุ ในฐานะพระ

นกัเทศก ์พระธรรม

ทูต  พระธรรมจารกิ 

พระวทิยากร   พระ

วปิสัสนาจารย ์และ

พระนกัพฒันา 

- การปกป้องคุม้ครอง 

พระพทุธศาสนาของ

พทุธบรษิทัใน

สงัคมไทย 

- การปฏบิตัิตนต่อ

พระภกิษุทางกาย 

วาจา  และใจ  ที่

ประกอบดว้ยเมตตา 

- การปฏสินัถารที่

เหมาะสมต่อพระภกิษุ

ในโอกาสต่าง ๆ 

 ปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ี

ของครอบครวัและสงัคม 

- การรกัษาศีล ๘ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบไตรสกิขา  

(กระบวนการสรา้ง 

ระเบยีบวนิยั, จติใจ 

แน่วแน่, แกป้ญัหาถกู 

ตอ้ง) 

- แบบอทิธิบาท ๔ 

(กระบวนการสรา้ง 

ความพอใจในสิง่ที ่

เรยีนรู,้ พากเพยีรต่อสิง่ 

ทีเ่รยีนรูเ้สมอ, มุง่ม ัน่ 

และเอาใจใสต่อสิง่ที ่

เรยีนรู,้ คิดวเิคราะห ์ 

ไตร่ตรอง ก่อนน าไป 

ใช)้ 

 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- รกัความเป็นไทย 

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

 - การเขา้ร่วมกจิกรรมและ

เป็นสมาชกิขององคก์ร

ชาวพทุธ 

- การเป็นชาวพทุธทีด่ ี

ตามหลกัทศิเบื้องบน 

ในทศิ  ๖ 

- การปฏบิตัิตนที่

เหมาะสมในฐานะ

ผูป้กครองและ ผูอ้ยู่

ในปกครอง  ตามหลกั

ทศิเบื้องลา่ง ในทศิ ๖ 

- การปฏสินัถารตาม

หลกั ปฏสินัถาร ๒ 

- หนา้ทีแ่ละบทบาทของ

อบุาสก  อบุาสกิาทีม่ี

ต่อสงัคมไทยใน

ปจัจบุนั 

- การปฏบิตัิตนเป็น

สมาชกิทีด่ขีอง

ครอบครวั ตามหลกั

ทศิเบื้องหลงัในทศิ ๖ 

- การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็น

ประโยชนต่์อ

ครอบครวั ชมุชน 

ประเทศชาตแิละโลก 

  



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๔-๖/๒ 

ปฏบิตัตินถกูตอ้งตามศาสน

พธิีพธิีกรรมตามหลกัศาสนาที่

ตนนบัถอื 

 

 

 

 ประเภทของศาสนพธิีใน

พระพทุธศาสนา  

- ศาสนพธิีเนื่องดว้ย

พทุธบญัญตั ิ เช่น พธิี

แสดงตนเป็นพทุธมาม

กะ พธิีเวยีนเทยีน 

ถวายสงัฆทาน  ถวาย

ผา้อาบน า้ฝน พธิี

ทอดกฐนิ พธิีปวารณา 

เป็นตน้  

- ศาสนพธิีทีน่ า

พระพทุธศาสนาเขา้ไป

เกี่ยวเนื่อง เช่น การ

ท าบญุเลี้ยงพระใน

โอกาสต่างๆ  

 ความหมาย ความส าคญั 

คตธิรรม ในพธิีกรรม บท

สวดมนตข์องนกัเรยีนงาน

พธิีคุณค่าและประโยชน ์

 พธิีบรรพชาอปุสมบท 

คุณสมบตัขิอ ผูข้อบรรพชา

อปุสมบท เครื่องอฏัฐ

บรขิาร ประโยชนข์องการ  

บรรพชาอปุสมบท 

 บญุพธิี ทานพธิี กศุลพธิี 

 คุณค่าและประโยชน์

ของศาสนพธิี 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบไตรสกิขา  

(กระบวนการสรา้ง 

ระเบยีบวนิยั, จติใจ 

แน่วแน่, แกป้ญัหาถกู 

ตอ้ง) 

- แบบอทิธิบาท ๔ 

(กระบวนการสรา้ง 

ความพอใจในสิง่ที ่

เรยีนรู,้ พากเพยีรต่อสิง่ 

ทีเ่รยีนรูเ้สมอ, มุง่ม ัน่ 

และเอาใจใสต่อสิง่ที ่

เรยีนรู,้ คิดวเิคราะห ์ 

ไตร่ตรอง ก่อนน าไป 

ใช)้ 

 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- รกัความเป็นไทย 

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๔-๖/๓ 

แสดงตนเป็นพทุธมามกะหรอื

แสดงตนเป็นศาสนิกชนของ

ศาสนา ทีต่นนบัถอื 

 การแสดงตน  เป็นพทุธ

มามกะ 

- ข ัน้เตรยีมการ 

- ข ัน้พธิีการ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอทิธิบาท ๔ 

(กระบวนการสรา้ง 

ความพอใจในสิง่ที ่

เรยีนรู,้ พากเพยีรต่อสิง่ 

ทีเ่รยีนรูเ้สมอ, มุง่ม ัน่ 

และเอาใจใสต่อสิง่ที ่

เรยีนรู,้ คิดวเิคราะห ์ 

ไตร่ตรอง ก่อนน าไป 

ใช)้ 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- รกัความเป็นไทย 

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๔-๖/๔ 

วเิคราะหห์ลกัธรรม  คตธิรรม

ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัวนัส  าคญัทาง

ศาสนา และเทศกาลทีส่  าคญั

ของศาสนาทีต่นนบัถอืและ

ปฏบิตัตินไดถ้กูตอ้ง 

 หลกัธรรม/คตธิรรมที่

เกี่ยวเนื่องกบัวนัส  าคญั 

และเทศกาลทีส่  าคญัใน

พระพทุธศาสนาหรอื

ศาสนาอืน่ 

 การปฏบิตัิตนทีถ่กูตอ้งใน

วนัส าคญัและเทศกาลที่

ส  าคญัในพระพทุธศาสนา 

หรอืศาสนาอืน่ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบไตรสกิขา  

(กระบวนการสรา้ง 

ระเบยีบวนิยั, จติใจ 

แน่วแน่, แกป้ญัหาถกู 

ตอ้ง) 

 

 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- รกัความเป็นไทย 

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

มาตรฐาน ส ๑.๒ ม.๔-๖/๕ 

สมัมนาและเสนอแนะแนวทาง

ในการธ ารงรกัษาศาสนาทีต่น

นบัถอื อนัสง่ผลถงึการพฒันา

ตน พฒันาชาตแิละโลก 

 การปกป้อง คุม้ครอง ธ ารง

รกัษาพระพทุธศาสนาของ

พทุธบรษิทัในสงัคมไทย 

 การปลูกจติส านึก และการ

มสีว่นร่วมในสงัคมพทุธ  

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบไตรสกิขา  

(กระบวนการสรา้ง 

ระเบยีบวนิยั, จติใจ 

แน่วแน่, แกป้ญัหาถกู 

ตอ้ง) 

- แบบอทิธิบาท ๔ 

(กระบวนการสรา้ง 

ความพอใจในสิง่ที ่

เรยีนรู,้ พากเพยีรต่อสิง่ 

ทีเ่รยีนรูเ้สมอ, มุง่ม ัน่ 

และเอาใจใสต่อสิง่ที ่

เรยีนรู,้ คิดวเิคราะห ์ 

ไตร่ตรอง ก่อนน าไป 

ใช)้ 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- รกัความเป็นไทย 

- การแกป้ญัหา 

- การตดัสนิใจ 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

 



สาระท่ี ๒   หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสงัคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏบิตัตินตามหนา้ทีข่องการเป็นพลเมอืงด ี มค่ีานิยมทีด่งีามและธ ารงรกัษาประเพณีและวฒันธรรมไทย 

ด ารงชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสนัตสุิข 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๔-๖/๑ 

วเิคราะหแ์ละปฏบิตัตินตาม

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนเอง

ครอบครวัชมุชน ประเทศชาติ

และสงัคมโลก 

 กฎหมายเพง่เกี่ยวกบันิติ

กรรมสญัญา เช่น ซื้อขาย 

ขายฝาก  เช่าทรพัย ์เช่าซื้อ 

กูย้มืเงนิ จ าน า จ านอง 

 กฎหมายอาญา เช่น 

ความผดิเกี่ยวกบัทรพัย์

ความผดิเกี่ยวกบัชวีติและ

ร่างกาย 

 กฎหมายอืน่ทีส่  าคญั เช่น 

รฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยฉบบั

ปจัจบุนั   กฎหมายการรบั

ราชการทหาร กฎหมาย

ภาษอีากร กฎหมาย

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

 ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

เช่น ปฏญิญา สากลวา่ดว้ย

สทิธิมนุษยชน กฎหมาย

มนุษยธรรมระหวา่ง

ประเทศ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต (กระบวน 

การฟงั, การเขยีน,  

การถาม, การคิด 

วเิคราะห)์ 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๔-๖/๒ 

วเิคราะหค์วามส าคญัของ

โครงสรา้งทางสงัคม การขดั

เกลาทางสงัคมและการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

 โครงสรา้งทางสงัคม 

- การจดัระเบยีบทาง

สงัคม 

- สถาบนัทางสงัคม 

 การขดัเกลาทางสงัคม 

 การเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

 การแกป้ญัหาและแนว

ทางการพฒันาทางสงัคม 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต (กระบวน 

การฟงั, การเขยีน,  

การถาม, การคิด 

วเิคราะห)์ 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ 

ปฏบิตัตินและมสีว่นสนบัสนุน

ใหผู้อ้ืน่ประพฤตปิฏบิตัเิพือ่

เป็นพลเมอืงดขีอง

ประเทศชาต ิและสงัคมโลก 

 คุณลกัษณะพลเมอืงดขีอง

ประเทศชาต ิและสงัคม

โลก เช่น 

- เคารพกฎหมาย และ

กตกิาสงัคม 

- เคารพสทิธิ เสรภีาพ

ของตนเองและบคุคล

อืน่ 

- มเีหตผุล รบัฟงัความ

คิดเหน็ของผูอ้ืน่ 

- มคีวามรบัผดิชอบต่อ

ตนเอง สงัคม ชมุชน

ประเทศชาตแิละสงัคม 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต (กระบวน 

การฟงั, การเขยีน,  

การถาม, การคิด 

วเิคราะห)์ 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

 - เขา้ร่วมกจิกรรม

ทางการเมอืงการ

ปกครอง 

- มสีว่นร่วมในการ

ป้องกนั แกไ้ขปญัหา

เศรษฐกจิ  สงัคม

การเมอืงการปกครอง  

สิง่แวดลอ้ม 

- มคีุณธรรมจรยิธรรม  

ใชเ้ป็นตวัก าหนด

ความคิด                 

  



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๔-๖/๔ 

ประเมนิสถานการณส์ทิธิ

มนุษยชนในประเทศไทย และ

เสนอแนวทางพฒันา 

 

 ความหมาย ความส าคญั 

แนวคิดและหลกัการของ

สทิธิมนุษยชน 

 บทบาทขององคก์รระหวา่ง

ประเทศ ในเวทโีลกทีม่ผีล

ต่อประทศไทย 

 สาระส าคญัของปฏญิญา

สากลวา่ดว้ยสทิธิมนุษยชน 

 บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจกัรไทย   

ฉบบัปจัจุบนัเกี่ยวกบัสทิธิ

มนุษยชน 

 ปญัหาสทิธิมนุษยชนใน

ประเทศและแนวทาง

แกป้ญัหาและพฒันา 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต (กระบวน 

การฟงั, การเขยีน,  

การถาม, การคิด 

วเิคราะห)์ 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๔-๖/๕ 

วเิคราะหค์วามจ าเป็นทีต่อ้งมี

การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงและ

อนุรกัษว์ฒันธรรมไทยและ

เลอืกรบัวฒันธรรมสากล 

 

 ความหมายและความส าคญั

ของวฒันธรรม 

 ลกัษณะและ ความส าคญั

ของวฒันธรรมไทยทีส่  าคญั  

 การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงและ

อนุรกัษว์ฒันธรรมไทย 

  ความแตกต่างระหวา่ง

วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรม

สากล 

 แนวทางการอนุรกัษ์

วฒันธรรมไทยทีด่งีาม 

 วธิีการเลอืกรบัวฒันธรรม

สากล 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต (กระบวน 

การฟงั, การเขยีน,  

การถาม, การคิด 

วเิคราะห)์ 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๒    หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสงัคม  

มาตรฐาน  ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมอืงการปกครองในสงัคมปจัจบุนั  ยดึม ัน่ ศรทัธาและธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๔-๖/๑  

วเิคราะหป์ญัหาการเมอืงที่

ส  าคญัในประเทศ จาก

แหลง่ขอ้มลูต่างๆ พรอ้มท ัง้

เสนอแนวทางแกไ้ข 

 

 ปญัหาการเมอืงส าคญัที่

เกดิขึ้นภายในประเทศ 

 สถานการณก์ารเมอืงการ

ปกครองของสงัคมไทย 

และสงัคมโลก และการ

ประสานประโยชนร่์วมกนั 

 อทิธิพลของระบบการเมอืง

การปกครองทีม่ผีลต่อการ

ด าเนินชวีติและ

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ประเทศ   

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต (กระบวน 

การฟงั, การเขยีน,  

การถาม, การคิด 

วเิคราะห)์ 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๔-๖/๒ 

เสนอแนวทาง ทางการเมอืง

การปกครองทีน่ าไปสูค่วาม

เขา้ใจ  และการประสาน

ประโยชนร่์วมกนัระหวา่ง

ประเทศ 

 

 การประสานประโยชน์

ร่วมกนัระหวา่งประเทศ   

เช่น  การสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทย

กบัประเทศต่างๆ 

 การแลกเปลีย่นเพือ่

ช่วยเหลอื และส่งเสรมิดา้น

วฒันธรรม  การศึกษา 

เศรษฐกจิ สงัคม 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๔-๖/๓ 

วเิคราะหค์วามส าคญัและ 

ความจ าเป็นทีต่อ้งธ ารงรกัษา

ไวซ้ึง่การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมพีระมหา 

กษตัรยิท์รงเป็นประมขุ       

 การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมขุ 

- รูปแบบของรฐั 

- ฐานะและพระราช

อ านาจของ 

พระมหากษตัริย ์   

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๒.๒ ม.๔-๖/๔ 

เสนอแนวทางและมสีว่นร่วม

ในการตรวจสอบการใชอ้  านาจ

รฐั  

 

 

 การตรวจสอบการใชอ้  านาจ

รฐั ตามรฐัธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจกัรไทย ฉบบั

ปจัจบุนั ทีม่ผีลต่อการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

เช่น การตรวจสอบโดย

องคก์รอสิระ  การ

ตรวจสอบโดยประชาชน 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง,  

วเิคราะห ์และสรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- มจีติสาธารณะ 

- มวีนิยั 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๓.๑  เขา้ใจและสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรในการผลติและการบรโิภค การใชท้รพัยากร ทีม่อียู่จ  ากดัไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพและคุม้ค่า รวมท ัง้เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีง  เพือ่การด ารงชวีติอย่างมดีุลยภาพ 

ตวัช้ีวดั 

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 

อภปิรายการก าหนดราคาและ

ค่าจา้งในระบบเศรษฐกจิ 

ระบบเศรษฐกจิของโลกใน

ปจัจบุนั ผลดแีละผลเสยีของ

ระบบเศรษฐกจิแบบต่างๆ 

 ตลาดและประเภทของตลาด 

ขอ้ดแีละขอ้เสยีของตลาด

ประเภทต่างๆ 

การก าหนดราคาตามอปุสงค ์

และอปุทาน      การก าหนดราคาใน

เชงิกลยุทธท์ีม่ใีนสงัคมไทย 

การก าหนดค่าจา้ง  กฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งและอตัราค่าจา้งแรงงาน

ในสงัคมไทย  

บทบาทของรฐัในการแทรกแซง

ราคา และการควบคมุราคาเพือ่การ

แจกจ่าย และจดัสรรในทาง

เศรษฐกจิ 

กระบวนการสอนพทุธวธิี 

แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการ 

สนทนา) 

แบบอุปมา อปุไมย 

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟงั,  

การเขยีน, การถาม,  

การคิดวเิคราะห)์ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มุง่ม ัน่ในการท างาน 

ใฝ่เรยีนรู ้

คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

การสือ่สารมปีระสทิธิภาพ 

การตดัสนิใจ 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๔-๖/๒ 

ตระหนกัถงึความส าคญัของ

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ทีม่ต่ีอเศรษฐกจิสงัคมของ

ประเทศ 

การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกจิ

พอเพยีงในการด าเนินชวีติของ

ตนเอง และครอบครวั 

การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกจิ

พอเพยีงในภาคเกษตร 

อตุสาหกรรม  การคา้และ

บรกิาร 

กระบวนการสอนพทุธวธิี 

แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการ 

สนทนา) 

แบบอุปมา อปุไมย 

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มุง่ม ัน่ในการท างาน 

ใฝ่เรยีนรู ้

คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

การสือ่สารมปีระสทิธิภาพ 

การตดัสนิใจ 

 ปญัหาการพฒันาประเทศทีผ่่าน

มา โดยการศึกษาวเิคราะห์

แผนพฒันาเศรษฐกจิ และ

สงัคมฉบบัทีผ่่านมา 

การพฒันาประเทศทีน่ าปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้ใน

การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสงัคมฉบบัปจัจบุนั 

  



ตวัช้ีวดั 

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๔-๖/๓ 

ตระหนกัถงึความส าคญัของ

ระบบสหกรณใ์นการพฒันา

เศรษฐกจิในระดบัชมุชนและ

ประเทศ 

ววิฒันาการของสหกรณ์ใน

ประเทศไทย 

ความหมายความส าคญั และ

หลกัการของระบบสหกรณ ์

ตวัอย่างและประเภทของสหกรณใ์น

ประเทศไทย 

ความส าคญัของระบบสหกรณ์

ในการพฒันาเศรษฐกจิในชมุชน

และประเทศ 

กระบวนการสอนพทุธวธิี 

แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการ 

สนทนา) 

แบบอุปมา อปุไมย 

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มุง่ม ัน่ในการท างาน 

ใฝ่เรยีนรู ้

คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

การสือ่สารมปีระสทิธิภาพ 

การตดัสนิใจ 

มาตรฐาน ส ๓.๑ ม.๔-๖/๔ 

วเิคราะหป์ญัหาทางเศรษฐกิจ

ในชมุชนและเสนอแนว

ทางแกไ้ข 

ปญัหาทางเศรษฐกจิในชมุชน 

แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ

ของชมุชน 

ตวัอย่างของการรวมกลุม่ที่

ประสบความส าเร็จในการ

แกป้ญัหาทางเศรษฐกจิของ

ชมุชน 

กระบวนการสอนพทุธวธิี 

แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการ 

สนทนา) 

แบบอุปมา อปุไมย 

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มุง่ม ัน่ในการท างาน 

ใฝ่เรยีนรู ้

คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

การสือ่สารมปีระสทิธิภาพ 

การตดัสนิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกจิต่างๆ  ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิและความจ าเป็นของการร่วมมอืกนัทาง

เศรษฐกจิในสงัคมโลก 

ตวัช้ีวดั 

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๔-๖/๑ 

อธิบายบทบาทของรฐับาล

ดา้นนโยบายการเงนิการคลงั

ในการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

บทบาทของนโยบายการเงนิและ

การคลงัของรฐับาลในดา้น 

การรกัษาเสถยีรภาพทาง

เศรษฐกจิ 

การสรา้งการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ 

การรกัษาดุลการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

การแทรกแซงราคาและการ

ควบคุม ราคา 

รายรบัและรายจ่ายของรฐัทีม่ผีล

ต่องบประมาณ  หนี้สาธารณะ 

การพฒันาทางเศรษฐกจิและ

คุณภาพชวีติของประชาชน  

นโยบายการเก็บภาษปีระเภท

ต่างๆและการใชจ้่ายของรฐั 

แนวทางการแกป้ญัหาการ

วา่งงาน 

ความหมาย สาเหต ุและ

ผลกระทบทีเ่กดิจากภาวะทาง

เศรษฐกจิ เช่น  เงนิเฟ้อ  เงนิ

ฝืด 

ตวัชี้วดัความเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ เช่น GDP, GNP 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อบคุคล 

แนวทางการแกป้ญัหาของ

นโยบายการเงนิการคลงั 

กระบวนการสอนพทุธวธิี 

แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการ 

สนทนา) 

แบบอุปมา อปุไมย 

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟงั,  

การเขยีน, การถาม,  

การคิดวเิคราะห)์ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มุง่ม ัน่ในการท างาน 

ใฝ่เรยีนรู ้

คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

การสือ่สารมปีระสทิธิภาพ 

การตดัสนิใจ 

มคีวามคิดสรา้งสรรค ์



ตวัช้ีวดั 

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๔-๖/๒ 

วเิคราะหผ์ลกระทบของการ

เปิดเสรทีางเศรษฐกจิในยุค

โลกาภวิตันท์ีม่ผีลต่อ

สงัคมไทย 

ววิฒันาการของการเปิดเสรทีาง

เศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตันข์อง

ไทย 

ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อ

การเปิดเสรทีางเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกจิของประเทศทีม่ต่ีอ

ภาคการเกษตร 

ภาคอตุสาหกรรม ภาคการคา้

และบรกิาร 

การคา้และการลงทนุระหวา่ง

ประเทศ 

บทบาทขององคก์รระหวา่ง

ประเทศในเวทกีารเงนิโลกทีม่ี

ผลกบัประเทศไทย 

กระบวนการสอนพทุธวธิี 

แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการ 

สนทนา) 

แบบอุปมา อปุไมย 

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟงั,  

การเขยีน, การถาม,  

การคิดวเิคราะห)์ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มุง่ม ัน่ในการท างาน 

ใฝ่เรยีนรู ้

คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

การสือ่สารมปีระสทิธิภาพ 

การตดัสนิใจ 

มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๔-๖/๓ 

วเิคราะหผ์ลด ีผลเสยีของ

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ

ระหวา่งประเทศในรูปแบบ

ต่างๆ 

แนวคิดพื้นฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การคา้ระหวา่งประเทศ 

บทบาทขององคก์ารความ

ร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีส่  าคญัใน

ภูมภิาคต่าง ๆ ของโลก เช่น 

WTO , NAFTA , EU , IMF , 

ADB , OPEC , FTA , APECใน

ระดบัต่างๆ   เขตสีเ่หลีย่ม

เศรษฐกจิ 

ปจัจยัต่างๆ ทีน่ าไปสูก่ารพึง่พา 

การแข่งขนัการขดัแยง้ และการ

ประสานประโยชนท์างเศรษฐกิจ 

ตวัอย่างเหตกุารณ์ทีน่ าไปสู่การ

พงึพาทางเศรษฐกจิ 

ผลกระทบจากการด าเนิน

กจิกรรมทางเศรษฐกจิระหวา่ง

ประเทศ 

กระบวนการสอนพทุธวธิี 

แบบธรรมสากจัฉา 

(กระบวนการ 

สนทนา) 

แบบอุปมา อปุไมย 

(กระบวนการเปรยีบ 

เทยีบ) 

แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟงั,  

การเขยีน, การถาม,  

การคิดวเิคราะห)์ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มุง่ม ัน่ในการท างาน 

ใฝ่เรยีนรู ้

คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

การสือ่สารมปีระสทิธิภาพ 

การตดัสนิใจ 

มคีวามคิดสรา้งสรรค ์



ตวัช้ีวดั 

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

 ปจัจยัต่างๆ ทีน่ าไปสูก่ารพึง่พา

การแข่งขนั การขดัแยง้ และการ

ประสารประโยชนท์างเศรษฐกจิ

วธิีการกดีกนัทางการคา้ใน

การคา้ระหวา่งประเทศ 

  

 

สาระท่ี ๔  ประวติัศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๑ เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยุคสมยัทางประวตัศิาสตร ์ สามารถใชว้ธิีการทางประวตัศิาสตรม์า

วเิคราะหเ์หตกุารณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 

ตระหนกัถงึความส าคญัของ

เวลาและยุคสมยัทาง

ประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงถงึการ

เปลีย่นแปลงของมนุษยชาติ 

 เวลาและยุคสมยัทาง

ประวตัศิาสตรท์ีป่รากฏใน

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์

ไทยและประวตัศิาสตร์

สากล 

 ตวัอย่างเวลาและยุคสมยั

ทางประวตัศิาสตรข์อง

สงัคมมนุษยท์ีม่ปีรากฏใน

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์

(เชื่อมโยงกบั มฐ. ส ๔.๓) 

 ความส าคญัของเวลาและ

ยุคสมยัทางประวตัศิาสตร ์

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- รกัความเป็นไทย 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

มาตรฐาน ส ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 

สรา้งองคค์วามรูใ้หมท่าง

ประวตัศิาสตรโ์ดยใชว้ธิีการ

ทางประวตัศิาสตรอ์ย่างเป็น

ระบบ 

 ข ัน้ตอนของวธิีการทาง

ประวตัศิาสตร ์โดย

น าเสนอตวัอย่างทลีะ

ข ัน้ตอนอย่างชดัเจน 

 คุณค่าและประโยชนข์อง

วธิีการทางประวตัศิาสตรท์ี่

มต่ีอการศึกษาทาง

ประวตัศิาสตร ์

 ผลการศึกษาหรอืโครงงาน

ทางประวตัศิาสตร ์

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- รกัความเป็นไทย 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

 



สาระท่ี ๔  ประวติัศาสตร ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาตจิากอดตีจนถงึปจัจบุนั  ในดา้นความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์

อย่างต่อเนื่อง ตระหนกัถงึความส าคญัและสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึ้น 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๔-๖/๑ 

วเิคราะหอ์ทิธิพลของอารย

ธรรรมโบราณ  และการ

ตดิต่อระหวา่งโลกตะวนัออก

กบัโลกตะวนัตกทีม่ผีลต่อ

พฒันาการและการ

เปลีย่นแปลงของโลก 

 อารยธรรมของโลกยุค

โบราณ ไดแ้ก่     อารย

ธรรมลุม่แมน่ า้ไทกรสี-ยู

เฟรตสี ไนล ์ฮวงโห สนิธุ 

และอารยธรรมกรกี-โรมนั 

 การตดิต่อระหวา่งโลก

ตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก 

และอทิธิพลทางวฒันธรรม

ทีม่ต่ีอกนัและกนั 

 เหตกุารณส์  าคญัต่างๆที่

สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลง

ของโลกในปจัจบุนั เช่น

ระบอบฟิวดสั  การฟ้ืนฟู 

ศิลปวทิยาการสงครามครู

เสด  การส ารวจทางทะเล    

การปฏรูิปศาสนา การ

ปฏวิตัทิาง 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๔-๖/๒ 

วเิคราะหเ์หตกุารณส์  าคญั

ต่างๆทีส่่งผลต่อการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม

เศรษฐกจิและการเมอืง เขา้สู่

โลกสมยั 

ปจัจบุนั 

  กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๔-๖/๓ 

วเิคราะหผ์ลกระทบของการ

ขยายอทิธิพลของประเทศใน

ยุโรปไปยงัทวปีอเมรกิา 

แอฟรกิาและเอเชยี 

 วทิยาศาสตร ์การปฏวิตัิ

อตุสาหกรรม จกัรวรรดิ

นิยม  ลทัธิชาตนิิยม เป็น

ตน้ 

 ความร่วมมอื และความ

ขดัแยง้ของมนุษยชาตใิน

โลก 

 สถานการณส์  าคญัของโลก

ในครสิตศ์ตวรรษที ่๒๑ 

เช่น 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

มาตรฐาน ส ๔.๒ ม.๔-๖/๔ 

วเิคราะหส์ถานการณข์องโลก

ในครสิตศ์ตวรรษที ่๒๑ 

- เหตกุารณ ์๑๑ 

กนัยายน ๒๐๐๑ 

(Nine Eleven ) 

- การขาดแคลน

ทรพัยากร 

- การก่อการรา้ย 

ความขดัแยง้ทาง 

ศาสนา ฯลฯ 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี ๔  ประวติัศาสตร ์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เขา้ใจความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรม ภูมปิญัญาไทย มคีวามรกั ความภูมใิจและธ ารงความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๔-๖/๑ 

วเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัของ

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

 ประเดน็ส าคญัของ

ประวตัศิาสตรไ์ทย เช่น 

แนวคิดเกี่ยวกบัความ

เป็นมาของชาตไิทย 

อาณาจกัรโบราณใน

ดนิแดนไทย  และอทิธิพล

ทีม่ต่ีอสงัคมไทย  ปจัจยัที่

มผีลต่อการสถาปนา

อาณาจกัรไทยในช่วงเวลา

ต่างๆ  สาเหตุและ 

ผลของการปฏรูิป ฯลฯ 

 บทบาทของสถาบนั

พระมหากษตัริยใ์นการ

พฒันาชาตไิทยในดา้น

ต่างๆ เช่น การป้องกนัและ

รกัษาเอกราชของชาต ิ การ

สรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทย 

 อทิธิพลของวฒันธรรม

ตะวนัตก และตะวนัออกที่

มต่ีอสงัคมไทย 

 ผลงานของบคุคลส าคญัท ัง้

ชาวไทยและต่างประเทศ ที่

มสีว่นสรา้งสรรค ์

วฒันธรรมไทย และ

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- รกัความเป็นไทย 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๔-๖/๒ 

วเิคราะหค์วามส าคญัของ

สถาบนัพระมหากษตัรยิต่์อ

ชาตไิทย 

 ปจัจยัทีส่ง่เสรมิความ

สรา้งสรรคภ์ูมปิญัญาไทย 

และวฒันธรรมไทย ซึง่มี

ผลต่อสงัคมไทยในยุค

ปจัจบุนั 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

- รกัความเป็นไทย 

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๔-๖/๓ 

วเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่เสรมิ

ความสรา้ง สรรคภ์ูมปิญัญา

ไทย และวฒันธรรมไทย ซึง่มี

ผลต่อสงัคมไทยในยุค

ปจัจบุนั 

  กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๔-๖/๔ 

วเิคราะหผ์ลงานของบคุคล

ส าคญัท ัง้ชาวไทยและ

ต่างประเทศ ทีม่สีว่น

สรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทย 

และประวตัศิาสตรไ์ทย 

  กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๔.๓ ม.๔-๖/๕ 

วางแผนก าหนดแนวทางและ

การมสีว่นร่วมการอนุรกัษภ์ูมิ

ปญัญาไทยและวฒันธรรม

ไทย 

 สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อ

การสรา้งสรรคภ์ูมปิญัญา

และวฒันธรรมไทย 

 วถิชีวีติของคนไทยในสมยั

ต่างๆ  

 การสบืทอดและ

เปลีย่นแปลงของ

วฒันธรรมไทย 

 แนวทางการอนุรกัษภ์ูมิ

ปญัญาและวฒันธรรมไทย

และการมสีว่นร่วมในการ

อนุรกัษ ์

 วธิีการมสีว่นร่วมอนุรกัษ์

ภูมปิญัญาและวฒันธรรม

ไทย 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมตฐิาน,  

ทดลอง, วเิคราะห ์และ 

สรุป) 

- แบบโยนิโสมนสกิาร 

(กระบวนการสรา้ง 

ศรทัธาและวธิีคิดให ้

กบัผูเ้รยีน) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ความตระหนกัรูใ้นตน 

- ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

- มคีวามคิดสรา้งสรรค ์

 

สาระท่ี ๕  ภมิูศาสตร ์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑   เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธข์องสรรพสิง่ซึง่มผีลต่อกนัและกนั ในระบบของธรรมชาต ิ ใช ้

แผนทีแ่ละเครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์นการคน้หา วเิคราะห ์ สรุป และใชข้อ้มลูภูมสิารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 

ใชเ้ครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์น

การรวบรวมวเิคราะห ์ และ

น าเสนอขอ้มลูภูมสิารสนเทศ

อย่างมปีระสทิธิภาพ   

 เครื่องมอืทางภูมศิาสตร ์

ใหข้อ้มลูและข่าวสารภูมิ

ลกัษณ ์ภูมอิากาศและภูมิ

สงัคมของไทยและภูมภิาค

ต่างๆ ท ัว่โลก 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง, คิด 

วเิคราะห ์และสรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 

วเิคราะหอ์ทิธิพลของสภาพ  

ภูมศิาสตรซ์ึง่ท  าใหเ้กดิปญัหา

ทางกายภาพหรอืภยัพบิตัิทาง

ธรรมชาตใินประเทศไทยและ

ภูมภิาคต่างๆ  

ของโลก 

 ปญัหาทางกายภาพหรอืภยั

พบิตัิทางธรรมชาตใิน

ประเทศไทยและภูมภิาค

ต่างๆ ของโลก 

 การเปลีย่นแปลงลกัษณะ

ทางกายภาในสว่นต่างๆ 

ของ โลก 

 การเกดิภูมสิงัคมใหมข่อง

โลก 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟงั,  

การเขยีน, การถาม,  

การคิดวเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 

วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของ

พื้นทีซ่ึง่ไดร้บัอทิธิพลจาก

ปจัจยัทางภูมศิาสตรใ์น

ประเทศไทยและทวปี    

ต่างๆ 

 การเปลีย่นแปลงของพื้นที่

ซึง่ไดร้บัอทิธิพลจากปจัจยั

ทางภูมศิาสตรใ์นประเทศ

ไทยและทวปีต่างๆ  เช่น 

การเคลือ่นตวัของแผ่น

เปลอืกโลก        

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟงั,  

การเขยีน, การถาม,  

การคิดวเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๕.๑ ม.๔-๖/๔ 

ประเมนิการเปลีย่นแปลง

ธรรมชาต ิ ในโลกวา่เป็นผลมา

จากการกระท า ของมนุษย์

และหรอืธรรมชาต ิ 

 การเปลีย่นแปลงธรรมชาติ

ในโลก เช่น ภาวะโลกรอ้น 

ความแหง้แลง้ สภาพ

อากาศแปรปรวน 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง, คิด 

วเิคราะห ์และสรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



สาระท่ี ๕  ภมิูศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๕.๒  เขา้ใจปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม  มจีติส  านึก

และมสีว่นร่วมในการอนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๔-๖/๑ 

วเิคราะหส์ถานการณ์และ

วกิฤตการณด์า้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย

และโลก 

 การเปลีย่นแปลงลกัษณะ

ทางกายภาพในสว่นต่างๆ 

ของ โลก 

 การเกดิภูมสิงัคมใหม่ๆ  ใน

โลก 

 วกิฤตการณด์า้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มของประเทศ

ไทยและโลก 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอริยสจั ๔ 

(กระบวนการก าหนด 

ปญัหา, ต ัง้สมมติ 

ฐาน, ทดลอง, คิด 

วเิคราะห ์และสรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๔-๖/๒ 

ระบมุาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหา  บทบาทของ

องคก์ารและการประสาน

ความร่วมมอืท ัง้ในประเทศ

และนอกประเทศเกี่ยวกบั

กฎหมายสิง่แวดลอ้ม การ

จดัการทรพัยากร ธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหา  บทบาทขององคก์าร

และการประสานความ

ร่วมมอืท ัง้ในประเทศและ

นอกประเทศ กฎหมาย

สิง่แวดลอ้ม  การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟงั,  

การเขยีน, การถาม,  

การคิดวเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์



ตวัช้ีวดั  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/ทอ้งถิ่น 

ความรู ้(K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คณุลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓ 

ระบแุนวทางการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มในภูมภิาคต่างๆ 

ของโลก 

 การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มในภูมภิาคต่าง 

ๆ ของโลก 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอทิธิบาท ๔  

(กระบวนการสรา้ง 

ความพอใจในสิง่ที ่

เรยีนรู,้ พากเพยีรต่อสิง่ 

ทีเ่รยีนรูเ้สมอ, มุง่ม ัน่ 

และเอาใจใสต่อสิง่ที ่

เรยีนรู,้ คิดวเิคราะห ์ 

ไตร่ตรอง ก่อนน าไป 

ใช)้ 

- แบบพหูสูต 

(กระบวนการฟงั,  

การเขยีน, การถาม,  

การคิดวเิคราะห ์และ 

สรุป) 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๔-๖/๔ 

อธิบายการใชป้ระโยชนจ์าก

สิง่แวดลอ้มในการสรา้งสรรค์

วฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์

ของทอ้งถิน่ท ัง้ในประเทศไทย

และโลก 

 การใชป้ระโยชนจ์าก

สิง่แวดลอ้มในการ

สรา้งสรรคว์ฒันธรรม อนั

เป็นเอกลกัษณข์องทอ้งถิน่

ท ัง้ในประเทศไทยและโลก 

 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอทิธิบาท ๔  

(กระบวนการสรา้ง 

ความพอใจในสิง่ที ่

เรยีนรู,้ พากเพยีรต่อสิง่ 

ทีเ่รยีนรูเ้สมอ, มุง่ม ัน่ 

และเอาใจใสต่อสิง่ที ่

เรยีนรู,้ คิดวเิคราะห ์ 

ไตร่ตรอง ก่อนน าไป 

ใช)้ 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์

มาตรฐาน ส ๕.๒ ม.๔-๖/๕ 

มสีว่นร่วมในการแกป้ญัหา

และการด าเนินชวีติตามแนว

ทางการอนุรกัษท์รพัยากรและ

สิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่

ย ัง่ยนื 

 การแกป้ญัหาและการ

ด าเนินชวีติตามแนว

ทางการอนุรกัษท์รพัยากร

และสิง่แวดลอ้ม  เพือ่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 กระบวนการสอนพทุธวธิี 

- แบบอทิธิบาท ๔  

(กระบวนการสรา้ง 

ความพอใจในสิง่ที ่

เรยีนรู,้ พากเพยีรต่อสิง่ 

ทีเ่รยีนรูเ้สมอ, มุง่ม ัน่ 

และเอาใจใสต่อสิง่ที ่

เรยีนรู,้ คิดวเิคราะห ์ 

ไตร่ตรอง ก่อนน าไป 

ใช)้ 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่ม ัน่ในการท างาน 

- คิดวเิคราะห ์วจิารณ ์



ตารางวิเคราะหห์น่วยการเรียนรู ้

รายวิชาสงัคมศึกษา  ๑๖ หน่วยการเรียนรู ้ ๖๓ ตวัช้ีวดั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

  

ล าดบั

ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ้

ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

๑ ส ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔ สงัคมชมพูทวปีกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของ 

  พระพทุธเจา้ 

๒ ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘  ม.๔/๙  ม.๔/๑๐   หลกัธรรมศรทัธาและประชาธิปไตยในพระพทุธ 

  ศาสนา 

๓ ม.๔/๑๑ พระพทุธศาสนากบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

๔ ม.๔/๑๒  ม.๔/๑๓   พระพทุธศาสนาเพือ่การศึกษาสนัตภิาพ 

๕ ม.๔/๑๔  ม.๔/๑๕ คตธิรรมจากชาดกและคุณค่าพระไตรปิฎก 

๖ ม.๔/๑๖  ม.๔/๑๗  ม.๔/๑๘  ม.๔/๑๙ ม.๔/๒๐   จรยิธรรมกบัการพฒันาจติ 

 ม.๔/๒๑  ม.๔/๒๒  

๗ ส ๑.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ ปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัตินตามหลกัคตธิรรมวนัส าคญั 

  ทางพระพทุธศาสนา 

๘ ส ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ กฎหมายกบัโครงสรา้งทางสงัคมไทย 

๙ ส ๒.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหา 

  กษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

๑๐ ส ๓.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔ เศรษฐกจิไทยเศรษฐกจิชมุชนกบัแนวทาง 

  เศรษฐกจิพอเพยีง 

๑๑ ส ๓.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓   การเงนิ การคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิของ 

  ประเทศยุคโลกาภวิตัน ์

๑๒ ส ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒   ประวตัศิาสตรก์บัการเปลีย่นแปลงแหง่มนุษยชาติ 

๑๓ ส ๔.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔ อทิธิพลอารยธรรมโบราณกบัการเปลีย่นแปลงทาง 

  สงัคมในยุคปจัจุบนั 

๑๔ ส ๔.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒   บทบาทพระมหากษตัรยิท์ีม่ต่ีอประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑๕ ส ๔.๓  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ ผลงานบคุคลส าคญักบัการสรา้งสรรคภ์ูมปิญัญา 

๑๖ ส ๕.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมศิาสตรท์างกายภาพและ 

  ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 

๑๗ ส ๕.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ ปญัหาและการป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 

รวม ๑๗ หน่วยการเรียนรู ้๖๓ ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะหห์น่วยการเรียนรู ้

รายวิชาสงัคมศึกษา  ๑๗ หน่วยการเรียนรู ้ ๖๓ ตวัช้ีวดั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 

  

ล าดบั

ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ้

ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

๑ ส ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ สงัคมชมพูทวปีกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

  ของพระพทุธเจา้ 

๒ ส ๑.๑  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  ม.๕/๙  หลกัธรรมศรทัธาและประชาธิปไตยในพระพทุธ 

 ม.๕/๑๐ ศาสนา 

๓ ส ๑.๑  ม.๕/๑๑ พระพทุธศาสนากบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

๔ ส ๑.๑  ม.๕/๑๒  ม.๕/๑๓   พระพทุธศาสนาเพือ่การศึกษาสนัตภิาพ 

๕ ส ๑.๑  ม.๕/๑๔  ม.๕/๑๕ คตธิรรมจากชาดกและคุณค่าพระไตรปิฎก 

๖ ส ๑.๑  ม.๕/๑๖  ม.๕/๑๗  ม.๕/๑๘  ม.๕/๑๙  จรยิธรรมกบัการพฒันาจติ 

 ม.๕/๒๐  ม.๕/๒๑  ม.๕/๒๒  

๗ ส ๑.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕ ปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัตินตามหลกัคตธิรรมวนั 

  ส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

๘ ส ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕ กฎหมายกบัโครงสรา้งทางสงัคมไทย 

๙ ส ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหา 

  กษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

๑๐ ส ๓.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ เศรษฐกจิไทยเศรษฐกจิชมุชนกบัแนวทาง 

  เศรษฐกจิพอเพยีง 

๑๑ ส ๓.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓   การเงนิ การคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิของ 

  ประเทศยุคโลกาภวิตัน ์

๑๒ ส ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒   ประวตัศิาสตรก์บัการเปลีย่นแปลงแหง่มนุษยชาติ 

๑๓ ส ๔.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ อทิธิพลอารยธรรมโบราณกบัการเปลีย่นแปลง 

  ทางสงัคมในยุคปจัจุบนั 

๑๔ ส ๔.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒   บทบาทพระมหากษตัรยิท์ีม่ต่ีอประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑๕ ส ๔.๓  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕ ผลงานบคุคลส าคญักบัการสรา้งสรรคภ์ูมปิญัญา 

๑๖ ส ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมศิาสตรท์างกายภาพ 

  และภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 

๑๗ ส ๕.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕ ปญัหาและการป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 

รวม ๑๗ หน่วยการเรียนรู ้๖๓ ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะหห์น่วยการเรียนรู ้

รายวิชาสงัคมศึกษา  ๑๗ หน่วยการเรียนรู ้ ๖๓ ตวัช้ีวดั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖  

 

ล าดบั

ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู ้

ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

๑ ส ๑.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ สงัคมชมพูทวปีกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของ 

  พระพทุธเจา้ 

๒ ส ๑.๑  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘  ม.๖/๙  หลกัธรรมศรทัธาและประชาธิปไตยในพระพทุธ 

 ม.๖/๑๐ ศาสนา 

๓ ส ๑.๑  ม.๖/๑๑ พระพทุธศาสนากบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

๔ ส ๑.๑  ม.๖/๑๒  ม.๖/๑๓   พระพทุธศาสนาเพือ่การศึกษาสนัตภิาพ 

๕ ส ๑.๑  ม.๖/๑๔  ม.๖/๑๕ คตธิรรมจากชาดกและคุณค่าพระไตรปิฎก 

๖ ส ๑.๑  ม.๖/๑๖  ม.๖/๑๗  ม.๖/๑๘  ม.๖/๑๙  จรยิธรรมกบัการพฒันาจติ 

 ม.๖/๒๐  ม.๖/๒๑  ม.๖/๒๒  

๗ ส ๑.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕ ปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัตินตามหลกัคตธิรรมวนัส าคญั 

  ทางพระพทุธศาสนา 

๘ ส ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕ กฎหมายกบัโครงสรา้งทางสงัคมไทย 

๙ ส ๒.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหา 

  กษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

๑๐ ส ๓.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ เศรษฐกจิไทยเศรษฐกจิชมุชนกบัแนวทาง 

  เศรษฐกจิพอเพยีง 

๑๑ ส ๓.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓   การเงนิ การคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิของ 

  ประเทศยุคโลกาภวิตัน ์

๑๒ ส ๔.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒   ประวตัศิาสตรก์บัการเปลีย่นแปลงแหง่มนุษยชาติ 

๑๓ ส ๔.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ อทิธิพลอารยธรรมโบราณกบัการเปลีย่นแปลงทาง 

  สงัคมในยุคปจัจุบนั 

๑๔ ส ๔.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒   บทบาทพระมหากษตัรยิท์ีม่ต่ีอประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑๕ ส ๔.๓  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕ ผลงานบคุคลส าคญักบัการสรา้งสรรคภ์ูมปิญัญา 

๑๖ ส ๕.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมศิาสตรท์างกายภาพและ 

  ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 

๑๗ ส ๕.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕ ปญัหาและการป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 

รวม ๑๗ หน่วยการเรียนรู ้๖๓ ตวัช้ีวดั 



โครงสรา้งรายวิชาสงัคมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔   เวลา ๘๐ ชัว่โมง  ๒.๐ หน่วยกติ 

(ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒) 

 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

๑ สงัคมชมพูทวปีกบัการเผย

แผ่พระพทุธศาสนาของ

พระพทุธเจา้ 

ส ๑.๑ ม.๔/๑ การวเิคราะหส์งัคมชมพูทวปี  และคตคิวาม

เชื่อทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้  หรอื

สงัคมสมยัของศาสดาทีต่นนบัถอื 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๒ การวเิคราะหพ์ระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษย์

ผูฝึ้กตนไดอ้ย่างสูงสุดในการตรสัรู ้  การ

ก่อตัง้ วธิีการสอนและการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาหรอืวเิคราะหป์ระวตัศิาสดา

ทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๓ การวเิคราะหพ์ทุธประวตัดิา้นการบรหิารและ

การธ ารงรกัษาศาสนา  หรอื วเิคราะห์

ประวตัศิาสดาทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๔ การวเิคราะหข์อ้ปฏบิตัิทางสายกลางใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาที่

ตนนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ ๓ 

๒ หลกัธรรมศรทัธาและ

ประชาธิปไตยใน

พระพทุธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๔/๕ การวเิคราะหก์ารพฒันาศรทัธา และปญัญาที่

ถกูตอ้งในพระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๖ การวเิคราะหล์กัษณะประชาธิปไตยใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาที่

ตนนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๗ การวเิคราะหห์ลกัการของพระพทุธศาสนา

กบัหลกัวทิยาศาสตร ์ หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๘ การวเิคราะหก์ารฝึกฝนและพฒันาตนเอง 

การพึง่ตนเองและการมุง่อสิรภาพใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาทีต่น

นบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๙ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนาวา่              

เป็นศาสตรแ์ห่งการศึกษาซึง่เนน้

๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

ความสมัพนัธข์องเหตปุจัจยักบัวธิีการ

แกป้ญัหาหรอืแนวคิดของศาสนาทีต่นนบัถอื

ตามทีก่  าหนด 

  ส ๑.๑ ม.๔/๑๐ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนาในการฝึกตน

ไมใ่หป้ระมาทมุ่งประโยชนแ์ละสนัตภิาพ

บคุคล สงัคมและโลก หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

๓ พระพทุธศาสนากบัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ส ๑.๑ ม.๔/๑๑ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนากบัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาประเทศ

แบบยัง่ยนืหรอืแนวคิดของศาสนาทีต่นนบั

ถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

๔ พระพทุธศาสนาเพือ่

การศึกษาสนัตภิาพ 

ส ๑.๑ ม.๔/๑๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของ

พระพทุธศาสนาเกี่ยวกบัการศึกษาทีส่มบูรณ ์

การเมอืงและสนัตภิาพ หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๑๓ การวเิคราะหห์ลกัธรรมในกรอบ    อรยิสจั 

๔    หรอืหลกัค าสอนของศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

๕ คตธิรรมจากชาดกและ

คุณค่าพระไตรปิฎก 

ส ๑.๑ ม.๔/๑๔ การวเิคราะหข์อ้คิดและแบบอย่าง              

การด าเนินชวีติจากประวตัสิาวก ชาดก  

เรื่องเลา่ และศาสนิกชนตวัอย่าง ตามที่

ก าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๑๕ การวเิคราะหค์ุณค่าและความส าคญัของการ

สงัคายนาพระไตรปิฎก  หรอืคมัภรีข์อง

ศาสนาทีต่นนบัถอืและการเผยแผ่ 

๑ ๓ 

๖ จรยิธรรมกบัการพฒันาจติ ส ๑.๑ ม.๔/๑๖ การเชื่อม ัน่ต่อผลของการท าความด ี ความ

ช ัว่สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ทีต่อ้งเผชญิ 

และตดัสนิใจเลอืกด าเนินการหรอืปฏบิตัติน

ไดอ้ย่างมเีหตผุลถูกตอ้งตามหลกัธรรม 

จรยิธรรม และก าหนดเป้าหมาย บทบาทการ

ด าเนินชวีติเพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข 

และอยู่ร่วมกนัเป็นชาตอิย่างสมานฉนัท ์

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๑๗ การอธิบายประวตัศิาสดาของศาสนาอืน่ๆ 

โดยสงัเขป 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๑๘ การตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของ

ค่านิยม จรยิธรรมทีเ่ป็นตวัก าหนดความเชื่อ

๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

และพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัของศาสนิกชน

ศาสนาต่างๆ เพือ่ขจดัความขดัแยง้และอยู่

ร่วมกนัในสงัคมอย่างสนัตสุิข 

  ส ๑.๑ ม.๔/๑๙ การเหน็คุณค่า เชื่อม ัน่ และมุง่ม ัน่พฒันา

ชวีติดว้ยการพฒันาจติและพฒันาการเรยีนรู ้

ดว้ยวธิีคิดแบบโยนิโสมนสกิารหรือการ

พฒันาจติตามแนวทางของศาสนาทีต่นนบั

ถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๒๐ การสวดมนต ์ แผ่เมตตา และบรหิารจติและ

เจรญิปญัญาตามหลกัสตปิฏัฐาน หรอืตาม

แนวทางของศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๒๑ การวเิคราะหห์ลกัธรรมส าคญัในการอยู่

ร่วมกนัอย่างสนัติสุขของศาสนาอืน่ๆ และ

ชกัชวน สง่เสรมิ สนบัสนุนใหบ้คุคลอืน่เหน็

ความส าคญัของการท าความดต่ีอกนั 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๔/๒๒ การเสนอแนวทางการจดักจิกรรม ความ

ร่วมมอืของทกุศาสนาในการแกป้ญัหาและ

พฒันาสงัคม 

๑ ๓ 

๗ ปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัตินตาม

หลกัคตธิรรมวนัส าคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

ส ๑.๒ ม.๔/๑ การปฏบิตัิตนเป็นศาสนิกชนทีด่ต่ีอสาวก 

สมาชกิในครอบครวั และคนรอบขา้ง  

 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๔/๒ การปฏบิตัิตนถกูตอ้งตามศาสนพธิีพธิีกรรม

ตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๔/๓ การแสดงตนเป็นพทุธมามกะหรอื           

แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           

ทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๔/๔ การวเิคราะหห์ลกัธรรม  คตธิรรมที่

เกี่ยวเนื่องกบัวนัส  าคญัทางศาสนา และ

เทศกาลทีส่  าคญั ของศาสนาทีต่นนบัถอื 

และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๔/๕ การสมัมนาและเสนอแนะแนวทางในการ

ธ ารงรกัษาศาสนาทีต่นนบัถอื อนัสง่ผลถงึ

การพฒันาตน พฒันาชาตแิละโลก 

๑ ๓ 

๘ กฎหมายกบัโครงสรา้งทาง ส ๒.๑ ม.๔/๑ การวเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตนตามกฎหมายที่ ๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

สงัคมไทย เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครวั  ชมุชน  

ประเทศชาต ิ และสงัคมโลก 

  ส ๒.๑ ม.๔/๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของโครงสรา้งทาง

สงัคมการขดัเกลาทางสงัคม และ การ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๔/๓ การปฏบิตัิตนและมสี่วนสนบัสนุนใหผู้อ้ืน่

ประพฤติปฏบิตัเิพือ่เป็นพลเมอืงดขีอง

ประเทศชาตแิละสงัคมโลก 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๔/๔ การประเมนิสถานการณส์ทิธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยและเสนอแนวทางพฒันา 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๔/๕ การวเิคราะหค์วามจ าเป็นทีต่อ้งมกีารปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงและอนุรกัษว์ฒันธรรมไทยและ

เลอืกรบัวฒันธรรมสากล 

๑ ๒ 

๙ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมขุ 

ส ๒.๒ ม.๔/๑ การวเิคราะหป์ญัหาการเมอืงทีส่  าคญัในประเทศ

จากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ พรอ้มท ัง้เสนอแนว

ทางแกไ้ข 

 

๑ ๒ 

  ส ๒.๒ ม.๔/๒ การเสนอแนวทางทางการเมอืงการปกครอง

ทีน่ าไปสูค่วามเขา้ใจและ 

การประสานประโยชนร่์วมกนัระหวา่ง

ประเทศ 

๑ ๒ 

  ส ๒.๒ ม.๔/๓ การวเิคราะหค์วามส าคญัและ ความจ าเป็นที่

ตอ้งธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุ       

๑ ๒ 

  ส ๒.๒ ม.๔/๔ การเสนอแนวทางและมสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั  

๑ ๒ 

รวมตลอดภาคเรียนท่ี ๑ ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

๑ เศรษฐกจิไทยเศรษฐกจิชมุชน

กบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส ๓.๑ ม.๔/๑ การอภปิรายการก าหนดราคาและค่าจา้งใน

ระบบเศรษฐกจิ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๔/๒ การตระหนกัถงึความส าคญัของปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ต่ีอเศรษฐกจิสงัคม

ของประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๔/๓ การตระหนกัถงึความส าคญัของระบบ

สหกรณใ์นการพฒันาเศรษฐกจิในระดบั

ชมุชนและประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๔/๔ การวเิคราะหป์ญัหาทางเศรษฐกจิ                

ในชมุชนและเสนอแนวทางแกไ้ข 

๒ ๔ 

๒ การเงนิ การคลงัในการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศยุคโลกา

ภวิตัน ์

ส ๓.๒ ม.๔/๑ การอธิบายบทบาทของรฐับาลดา้นนโยบาย

การเงนิการคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๒ ม.๔/๒ การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปิดเสรทีาง

เศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตันท์ีม่ผีลต่อ

สงัคมไทย 

๒ ๔ 

  ส ๓.๒ ม.๔/๓ การวเิคราะหผ์ลด ี ผลเสยีของความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง 

ๆ 

๒ ๔ 

๓ ประวตัศิาสตรก์บัการ

เปลีย่นแปลงแห่งมนุษยชาติ 

ส ๔.๑ ม.๔/๑ การตระหนกัถงึความส าคญัของเวลาและยุค

สมยัทางประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงถงึการ

เปลีย่นแปลงของมนุษยชาติ 

๑ ๓ 

  ส ๔.๑ ม.๔/๒ การสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างประวตัศิาสตร์

โดยใชว้ธิีการทางประวตัศิาสตรอ์ย่างเป็น

ระบบ 

๑ ๓ 

๔ อทิธิพลอารยธรรมโบราณกบั

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมใน

ยุคปจัจบุนั 

ส ๔.๒ ม.๔/๑ การวเิคราะหอ์ทิธิพลของอารยธรรรมโบราณ  

และการตดิต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลก

ตะวนัตกทีม่ผีลต่อพฒันาการและการ

เปลีย่นแปลงของโลก 

๑ ๓ 

  ส ๔.๒ ม.๔/๒ การวเิคราะหเ์หตกุารณ์ส  าคญัต่างๆทีส่ง่ผล

ต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ

และการเมอืง เขา้สูโ่ลกสมยัปจัจบุนั 

๑ ๓ 

  ส ๔.๒ ม.๔/๓ การวเิคราะหผ์ลกระทบของการขยาย ๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

อทิธิพลของประเทศในยุโรปไปยงัทวปี

อเมรกิา  แอฟริกาและเอเชยี 

  ส ๔.๒ ม.๔/๔ การวเิคราะหส์ถานการณข์องโลกใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่๒๑ 

๑ ๓ 

๕ บทบาทพระมหากษตัรยิท์ีม่ต่ีอ

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส ๔.๓ ม.๔/๑ การวเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัของ

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๔/๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของสถาบนั

พระมหากษตัริยต่์อชาตไิทย 

๑ ๓ 

๖ ผลงานบคุคลส าคญักบัการ

สรา้งสรรคภ์ูมปิญัญา 

ส ๔.๓ ม.๔/๓ การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่เสรมิความ

สรา้งสรรคภ์ูมปิญัญาไทย และวฒันธรรม

ไทย ซึง่มผีลต่อสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๔/๔ การวเิคราะหผ์ลงานของบคุคลส าคญัท ัง้ชาว

ไทยและต่างประเทศ ทีม่สีว่นสรา้งสรรค์

วฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๔/๕ การวางแผนก าหนดแนวทางและการมสีว่น

ร่วมการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาไทยและ

วฒันธรรมไทย 

๑ ๓ 

๗ การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมศิาสตรท์างกายภาพและภยั

พบิตัิทางธรรมชาติ 

ส ๕.๑ ม.๔/๑ การใชเ้ครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์นการ

รวบรวม วเิคราะห ์ และน าเสนอขอ้มลูภูมิ

สารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ   

๒ ๔ 

  ส ๕.๑ ม.๔/๒ การวเิคราะหอ์ทิธิพลของสภาพภูมศิาสตรซ์ึง่

ท  าใหเ้กดิปญัหาทางกายภาพหรอืภยัพบิตัิ

ทางธรรมชาตใินประเทศไทยและภูมภิาค

ต่างๆ ของโลก 

๒ ๔ 

  ส ๕.๑ ม.๔/๓ การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของพื้นทีซ่ึง่

ไดร้บัอทิธิพลจากปจัจยัทางภูมศิาสตรใ์น

ประเทศไทยและทวปีต่างๆ 

๒ ๔ 

  ส ๕.๑ ม.๔/๔ การประเมนิการเปลีย่นแปลงธรรมชาตใิน

โลกวา่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์

และหรอืธรรมชาต ิ 

๒ ๔ 

๘ ปญัหาและการป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาติ 

ส ๕.๒ ม.๔/๑ การวเิคราะหส์ถานการณ์และวกิฤตการณ์

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ

ประเทศไทยและโลก 

๒ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๔/๒ การระบมุาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  

บทบาทขององคก์ารและการประสานความ

๒ ๔ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

ร่วมมอืท ัง้ในประเทศและนอกประเทศ

เกี่ยวกบักฎหมายสิง่แวดลอ้ม การจดัการ

ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  ส ๕.๒ ม.๔/๓ การระบแุนวทางการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน

ภูมภิาคต่างๆ ของโลก 

๑ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๔/๔ การอธิบายการใชป้ระโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้ม

ในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม อนัเป็น

เอกลกัษณข์องทอ้งถิน่ท ัง้ในประเทศไทย

และโลก 

๑ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๔/๕ การมสีว่นร่วมในการแกป้ญัหาและ   การ

ด าเนินชวีติตามแนวทางการอนุรกัษ์

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม    เพือ่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

๑ ๔ 

รวมตลอดภาคเรียนท่ี ๒ ๔๐ ๑๐๐ 

 

โครงสรา้งรายวิชาสงัคมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๕   เวลา ๘๐ ชัว่โมง  ๒.๐ หน่วยกติ 

(ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒) 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

๑ สงัคมชมพูทวปีกบัการเผย

แผ่พระพทุธศาสนาของ

พระพทุธเจา้ 

ส ๑.๑ ม.๕/๑ การวเิคราะหส์งัคมชมพูทวปี  และคตคิวาม

เชื่อทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้  หรอื

สงัคมสมยัของศาสดาทีต่นนบัถอื 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๒ การวเิคราะหพ์ระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษย์

ผูฝึ้กตนไดอ้ย่างสูงสุดในการตรสัรู ้  การ

ก่อตัง้ วธิีการสอนและการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาหรอืวเิคราะหป์ระวตัศิาสดา

ทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๓ การวเิคราะหพ์ทุธประวตัดิา้นการบรหิารและ

การธ ารงรกัษาศาสนา  หรอื วเิคราะห์

ประวตัศิาสดาทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๔ การวเิคราะหข์อ้ปฏบิตัิทางสายกลางใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาที่

๒ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

ตนนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ หลกัธรรมศรทัธาและ

ประชาธิปไตยใน

พระพทุธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๕/๕ การวเิคราะหก์ารพฒันาศรทัธา และปญัญาที่

ถกูตอ้งในพระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๖ การวเิคราะหล์กัษณะประชาธิปไตยใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาที่

ตนนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๗ การวเิคราะหห์ลกัการของพระพทุธศาสนา

กบัหลกัวทิยาศาสตร ์ หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๘ การวเิคราะหก์ารฝึกฝนและพฒันาตนเอง 

การพึง่ตนเองและการมุง่อสิรภาพใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาทีต่น

นบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๙ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนาวา่              

เป็นศาสตรแ์ห่งการศึกษาซึง่เนน้

ความสมัพนัธข์องเหตปุจัจยักบัวธิีการ

แกป้ญัหาหรอืแนวคิดของศาสนาทีต่นนบัถอื

ตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๑๐ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนาในการฝึกตน

ไมใ่หป้ระมาทมุ่งประโยชนแ์ละสนัตภิาพ

บคุคล สงัคมและโลก หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

๓ พระพทุธศาสนากบัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ส ๑.๑ ม.๕/๑๑ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนากบัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาประเทศ

แบบยัง่ยนืหรอืแนวคิดของศาสนาทีต่นนบั

ถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

๔ พระพทุธศาสนาเพือ่

การศึกษาสนัตภิาพ 

ส ๑.๑ ม.๕/๑๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของ

พระพทุธศาสนาเกี่ยวกบัการศึกษาทีส่มบูรณ ์

การเมอืงและสนัตภิาพ หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๑๓ การวเิคราะหห์ลกัธรรมในกรอบ    อรยิสจั 

๔    หรอืหลกัค าสอนของศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

๕ คตธิรรมจากชาดกและ ส ๑.๑ ม.๕/๑๔ การวเิคราะหข์อ้คิดและแบบอย่าง              ๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

คุณค่าพระไตรปิฎก การด าเนินชวีติจากประวตัสิาวก ชาดก  

เรื่องเลา่ และศาสนิกชนตวัอย่าง ตามที่

ก าหนด 

  ส ๑.๑ ม.๕/๑๕ การวเิคราะหค์ุณค่าและความส าคญัของการ

สงัคายนาพระไตรปิฎก  หรอืคมัภรีข์อง

ศาสนาทีต่นนบัถอืและการเผยแผ่ 

๑ ๓ 

๖ จรยิธรรมกบัการพฒันาจติ ส ๑.๑ ม.๕/๑๖ การเชื่อม ัน่ต่อผลของการท าความด ี ความ

ช ัว่สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ทีต่อ้งเผชญิ 

และตดัสนิใจเลอืกด าเนินการหรอืปฏบิตัติน

ไดอ้ย่างมเีหตผุลถูกตอ้งตามหลกัธรรม 

จรยิธรรม และก าหนดเป้าหมาย บทบาทการ

ด าเนินชวีติเพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข 

และอยู่ร่วมกนัเป็นชาตอิย่างสมานฉนัท ์

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๑๗ การอธิบายประวตัศิาสดาของศาสนาอืน่ๆ 

โดยสงัเขป 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๑๘ การตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของ

ค่านิยม จรยิธรรมทีเ่ป็นตวัก าหนดความเชื่อ

และพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัของศาสนิกชน

ศาสนาต่างๆ เพือ่ขจดัความขดัแยง้และอยู่

ร่วมกนัในสงัคมอย่างสนัตสุิข 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๑๙ การเหน็คุณค่า เชื่อม ัน่ และมุง่ม ัน่พฒันา

ชวีติดว้ยการพฒันาจติและพฒันาการเรยีนรู ้

ดว้ยวธิีคิดแบบโยนิโสมนสกิารหรือการ

พฒันาจติตามแนวทางของศาสนาทีต่นนบั

ถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๒๐ การสวดมนต ์ แผ่เมตตา และบรหิารจติและ

เจรญิปญัญาตามหลกัสตปิฏัฐาน หรอืตาม

แนวทางของศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๒๑ การวเิคราะหห์ลกัธรรมส าคญัในการอยู่

ร่วมกนัอย่างสนัติสุขของศาสนาอืน่ๆ และ

ชกัชวน สง่เสรมิ สนบัสนุนใหบ้คุคลอืน่เหน็

ความส าคญัของการท าความดต่ีอกนั 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๕/๒๒ การเสนอแนวทางการจดักจิกรรม ความ

ร่วมมอืของทกุศาสนาในการแกป้ญัหาและ

พฒันาสงัคม 

๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

๗ ปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัตินตาม

หลกัคตธิรรมวนัส าคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

ส ๑.๒ ม.๕/๑ การปฏบิตัิตนเป็นศาสนิกชนทีด่ต่ีอสาวก 

สมาชกิในครอบครวั และคนรอบขา้ง  

 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๕/๒ การปฏบิตัิตนถกูตอ้งตามศาสนพธิีพธิีกรรม

ตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๕/๓ การแสดงตนเป็นพทุธมามกะหรอื           

แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           

ทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๕/๔ การวเิคราะหห์ลกัธรรม  คตธิรรมที่

เกี่ยวเนื่องกบัวนัส  าคญัทางศาสนา และ

เทศกาลทีส่  าคญั ของศาสนาทีต่นนบัถอื 

และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๕/๕ การสมัมนาและเสนอแนะแนวทางในการ

ธ ารงรกัษาศาสนาทีต่นนบัถอื อนัสง่ผลถงึ

การพฒันาตน พฒันาชาตแิละโลก 

๑ ๓ 

๘ กฎหมายกบัโครงสรา้งทาง

สงัคมไทย 

ส ๒.๑ ม.๕/๑ การวเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตนตามกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครวั  ชมุชน  

ประเทศชาต ิ และสงัคมโลก 

๑ ๓ 

  ส ๒.๑ ม.๕/๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของโครงสรา้งทาง

สงัคมการขดัเกลาทางสงัคม และ การ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๕/๓ การปฏบิตัิตนและมสี่วนสนบัสนุนใหผู้อ้ืน่

ประพฤติปฏบิตัเิพือ่เป็นพลเมอืงดขีอง

ประเทศชาตแิละสงัคมโลก 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๕/๔ การประเมนิสถานการณส์ทิธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยและเสนอแนวทางพฒันา 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๕/๕ การวเิคราะหค์วามจ าเป็นทีต่อ้งมกีารปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงและอนุรกัษว์ฒันธรรมไทยและ

เลอืกรบัวฒันธรรมสากล 

๑ ๒ 

๙ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมขุ 

ส ๒.๒ ม.๕/๑ การวเิคราะหป์ญัหาการเมอืงทีส่  าคญัในประเทศ

จากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ พรอ้มท ัง้เสนอแนว

ทางแกไ้ข 

 

๑ ๒ 

  ส ๒.๒ ม.๕/๒ การเสนอแนวทางทางการเมอืงการปกครอง ๑ ๒ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

ทีน่ าไปสูค่วามเขา้ใจและ 

การประสานประโยชนร่์วมกนัระหวา่ง

ประเทศ 

  ส ๒.๒ ม.๕/๓ การวเิคราะหค์วามส าคญัและ ความจ าเป็นที่

ตอ้งธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุ       

๑ ๒ 

  ส ๒.๒ ม.๕/๔ การเสนอแนวทางและมสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั  

๑ ๒ 

รวมตลอดภาคเรียนท่ี ๑ ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

๑ เศรษฐกจิไทยเศรษฐกจิชมุชน

กบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส ๓.๑ ม.๕/๑ การอภปิรายการก าหนดราคาและค่าจา้งใน

ระบบเศรษฐกจิ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๕/๒ การตระหนกัถงึความส าคญัของปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ต่ีอเศรษฐกจิสงัคม

ของประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๕/๓ การตระหนกัถงึความส าคญัของระบบ

สหกรณใ์นการพฒันาเศรษฐกจิในระดบั

ชมุชนและประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๕/๔ การวเิคราะหป์ญัหาทางเศรษฐกจิ                

ในชมุชนและเสนอแนวทางแกไ้ข 

๒ ๔ 

๒ การเงนิ การคลงัในการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศยุคโลกา

ภวิตัน ์

ส ๓.๒ ม.๕/๑ การอธิบายบทบาทของรฐับาลดา้นนโยบาย

การเงนิการคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๒ ม.๕/๒ การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปิดเสรทีาง

เศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตันท์ีม่ผีลต่อ

สงัคมไทย 

๒ ๔ 

  ส ๓.๒ ม.๕/๓ การวเิคราะหผ์ลด ี ผลเสยีของความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง 

ๆ 

๒ ๔ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

๓ ประวตัศิาสตรก์บัการ

เปลีย่นแปลงแห่งมนุษยชาติ 

ส ๔.๑ ม.๕/๑ การตระหนกัถงึความส าคญัของเวลาและยุค

สมยัทางประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงถงึการ

เปลีย่นแปลงของมนุษยชาติ 

๑ ๓ 

  ส ๔.๑ ม.๕/๒ การสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างประวตัศิาสตร์

โดยใชว้ธิีการทางประวตัศิาสตรอ์ย่างเป็น

ระบบ 

๑ ๓ 

๔ อทิธิพลอารยธรรมโบราณกบั

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมใน

ยุคปจัจบุนั 

ส ๔.๒ ม.๕/๑ การวเิคราะหอ์ทิธิพลของอารยธรรรมโบราณ  

และการตดิต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลก

ตะวนัตกทีม่ผีลต่อพฒันาการและการ

เปลีย่นแปลงของโลก 

๑ ๓ 

  ส ๔.๒ ม.๕/๒ การวเิคราะหเ์หตกุารณ์ส  าคญัต่างๆทีส่ง่ผล

ต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ

และการเมอืง เขา้สูโ่ลกสมยัปจัจบุนั 

๑ ๓ 

  ส ๔.๒ ม.๕/๓ การวเิคราะหผ์ลกระทบของการขยาย

อทิธิพลของประเทศในยุโรปไปยงัทวปี

อเมรกิา  แอฟริกาและเอเชยี 

๑ ๓ 

  ส ๔.๒ ม.๕/๔ การวเิคราะหส์ถานการณข์องโลกใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่๒๑ 

๑ ๓ 

๕ บทบาทพระมหากษตัรยิท์ีม่ต่ีอ

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส ๔.๓ ม.๕/๑ การวเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัของ

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๕/๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของสถาบนั

พระมหากษตัริยต่์อชาตไิทย 

๑ ๓ 

๖ ผลงานบคุคลส าคญักบัการ

สรา้งสรรคภ์ูมปิญัญา 

ส ๔.๓ ม.๕/๓ การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่เสรมิความ

สรา้งสรรคภ์ูมปิญัญาไทย และวฒันธรรม

ไทย ซึง่มผีลต่อสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๕/๔ การวเิคราะหผ์ลงานของบคุคลส าคญัท ัง้ชาว

ไทยและต่างประเทศ ทีม่สีว่นสรา้งสรรค์

วฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๕/๕ การวางแผนก าหนดแนวทางและการมสีว่น

ร่วมการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาไทยและ

วฒันธรรมไทย 

๑ ๓ 

๗ การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมศิาสตรท์างกายภาพและภยั

พบิตัิทางธรรมชาติ 

ส ๕.๑ ม.๕/๑ การใชเ้ครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์นการ

รวบรวม วเิคราะห ์ และน าเสนอขอ้มลูภูมิ

สารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ   

๒ ๔ 

  ส ๕.๑ ม.๕/๒ การวเิคราะหอ์ทิธิพลของสภาพภูมศิาสตรซ์ึง่ ๒ ๔ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

ท าใหเ้กดิปญัหาทางกายภาพหรอืภยัพบิตัิ

ทางธรรมชาตใินประเทศไทยและภูมภิาค

ต่างๆ ของโลก 

  ส ๕.๑ ม.๕/๓ การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของพื้นทีซ่ึง่

ไดร้บัอทิธิพลจากปจัจยัทางภูมศิาสตรใ์น

ประเทศไทยและทวปีต่างๆ 

๒ ๔ 

  ส ๕.๑ ม.๕/๔ การประเมนิการเปลีย่นแปลงธรรมชาตใิน

โลกวา่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์

และหรอืธรรมชาต ิ 

๒ ๔ 

๘ ปญัหาและการป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาติ 

ส ๕.๒ ม.๕/๑ การวเิคราะหส์ถานการณ์และวกิฤตการณ์

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ

ประเทศไทยและโลก 

๒ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๕/๒ การระบมุาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  

บทบาทขององคก์ารและการประสานความ

ร่วมมอืท ัง้ในประเทศและนอกประเทศ

เกี่ยวกบักฎหมายสิง่แวดลอ้ม การจดัการ

ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๒ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๕/๓ การระบแุนวทางการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน

ภูมภิาคต่างๆ ของโลก 

๑ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๕/๔ การอธิบายการใชป้ระโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้ม

ในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม อนัเป็น

เอกลกัษณข์องทอ้งถิน่ท ัง้ในประเทศไทย

และโลก 

๑ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๕/๕ การมสีว่นร่วมในการแกป้ญัหาและ   การ

ด าเนินชวีติตามแนวทางการอนุรกัษ์

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม    เพือ่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

๑ ๔ 

รวมตลอดภาคเรียนท่ี ๒ ๔๐ ๑๐๐ 



โครงสรา้งรายวิชาสงัคมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖   เวลา ๘๐ ชัว่โมง  ๒.๐ หน่วยกติ 

(ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒) 

 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

๑ สงัคมชมพูทวปีกบัการเผย

แผ่พระพทุธศาสนาของ

พระพทุธเจา้ 

ส ๑.๑ ม.๖/๑ การวเิคราะหส์งัคมชมพูทวปี  และคตคิวาม

เชื่อทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้  หรอื

สงัคมสมยัของศาสดาทีต่นนบัถอื 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๒ การวเิคราะหพ์ระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษย์

ผูฝึ้กตนไดอ้ย่างสูงสุดในการตรสัรู ้  การ

ก่อตัง้ วธิีการสอนและการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาหรอืวเิคราะหป์ระวตัศิาสดา

ทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๓ การวเิคราะหพ์ทุธประวตัดิา้นการบรหิารและ

การธ ารงรกัษาศาสนา  หรอื วเิคราะห์

ประวตัศิาสดาทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๔ การวเิคราะหข์อ้ปฏบิตัิทางสายกลางใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาที่

ตนนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๒ ๓ 

๒ หลกัธรรมศรทัธาและ

ประชาธิปไตยใน

พระพทุธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๖/๕ การวเิคราะหก์ารพฒันาศรทัธา และปญัญาที่

ถกูตอ้งในพระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอื ตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๖ การวเิคราะหล์กัษณะประชาธิปไตยใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาที่

ตนนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๗ การวเิคราะหห์ลกัการของพระพทุธศาสนา

กบัหลกัวทิยาศาสตร ์ หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๘ การวเิคราะหก์ารฝึกฝนและพฒันาตนเอง 

การพึง่ตนเองและการมุง่อสิรภาพใน

พระพทุธศาสนา หรอืแนวคิดของศาสนาทีต่น

นบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๙ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนาวา่              

เป็นศาสตรแ์ห่งการศึกษาซึง่เนน้

๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

ความสมัพนัธข์องเหตปุจัจยักบัวธิีการ

แกป้ญัหาหรอืแนวคิดของศาสนาทีต่นนบัถอื

ตามทีก่  าหนด 

  ส ๑.๑ ม.๖/๑๐ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนาในการฝึกตน

ไมใ่หป้ระมาทมุ่งประโยชนแ์ละสนัตภิาพ

บคุคล สงัคมและโลก หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

๓ พระพทุธศาสนากบัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ส ๑.๑ ม.๖/๑๑ การวเิคราะหพ์ระพทุธศาสนากบัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาประเทศ

แบบยัง่ยนืหรอืแนวคิดของศาสนาทีต่นนบั

ถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

๔ พระพทุธศาสนาเพือ่

การศึกษาสนัตภิาพ 

ส ๑.๑ ม.๖/๑๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของ

พระพทุธศาสนาเกี่ยวกบัการศึกษาทีส่มบูรณ ์

การเมอืงและสนัตภิาพ หรอืแนวคิดของ

ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่  าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๑๓ การวเิคราะหห์ลกัธรรมในกรอบ    อรยิสจั 

๔    หรอืหลกัค าสอนของศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

๕ คตธิรรมจากชาดกและ

คุณค่าพระไตรปิฎก 

ส ๑.๑ ม.๖/๑๔ การวเิคราะหข์อ้คิดและแบบอย่าง              

การด าเนินชวีติจากประวตัสิาวก ชาดก  

เรื่องเลา่ และศาสนิกชนตวัอย่าง ตามที่

ก าหนด 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๑๕ การวเิคราะหค์ุณค่าและความส าคญัของการ

สงัคายนาพระไตรปิฎก  หรอืคมัภรีข์อง

ศาสนาทีต่นนบัถอืและการเผยแผ่ 

๑ ๓ 

๖ จรยิธรรมกบัการพฒันาจติ ส ๑.๑ ม.๖/๑๖ การเชื่อม ัน่ต่อผลของการท าความด ี ความ

ช ัว่สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ทีต่อ้งเผชญิ 

และตดัสนิใจเลอืกด าเนินการหรอืปฏบิตัติน

ไดอ้ย่างมเีหตผุลถูกตอ้งตามหลกัธรรม 

จรยิธรรม และก าหนดเป้าหมาย บทบาทการ

ด าเนินชวีติเพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข 

และอยู่ร่วมกนัเป็นชาตอิย่างสมานฉนัท ์

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๑๗ การอธิบายประวตัศิาสดาของศาสนาอืน่ๆ 

โดยสงัเขป 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๑๘ การตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของ

ค่านิยม จรยิธรรมทีเ่ป็นตวัก าหนดความเชื่อ

๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

และพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัของศาสนิกชน

ศาสนาต่างๆ เพือ่ขจดัความขดัแยง้และอยู่

ร่วมกนัในสงัคมอย่างสนัตสุิข 

  ส ๑.๑ ม.๖/๑๙ การเหน็คุณค่า เชื่อม ัน่ และมุง่ม ัน่พฒันา

ชวีติดว้ยการพฒันาจติและพฒันาการเรยีนรู ้

ดว้ยวธิีคิดแบบโยนิโสมนสกิารหรือการ

พฒันาจติตามแนวทางของศาสนาทีต่นนบั

ถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๒๐ การสวดมนต ์ แผ่เมตตา และบรหิารจติและ

เจรญิปญัญาตามหลกัสตปิฏัฐาน หรอืตาม

แนวทางของศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๒๑ การวเิคราะหห์ลกัธรรมส าคญัในการอยู่

ร่วมกนัอย่างสนัติสุขของศาสนาอืน่ๆ และ

ชกัชวน สง่เสรมิ สนบัสนุนใหบ้คุคลอืน่เหน็

ความส าคญัของการท าความดต่ีอกนั 

๑ ๓ 

  ส ๑.๑ ม.๖/๒๒ การเสนอแนวทางการจดักจิกรรม ความ

ร่วมมอืของทกุศาสนาในการแกป้ญัหาและ

พฒันาสงัคม 

๑ ๓ 

๗ ปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัตินตาม

หลกัคตธิรรมวนัส าคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

ส ๑.๒ ม.๖/๑ การปฏบิตัิตนเป็นศาสนิกชนทีด่ต่ีอสาวก 

สมาชกิในครอบครวั และคนรอบขา้ง  

 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๖/๒ การปฏบิตัิตนถกูตอ้งตามศาสนพธิีพธิีกรรม

ตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๖/๓ การแสดงตนเป็นพทุธมามกะหรอื           

แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           

ทีต่นนบัถอื 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๖/๔ การวเิคราะหห์ลกัธรรม  คตธิรรมที่

เกี่ยวเนื่องกบัวนัส  าคญัทางศาสนา และ

เทศกาลทีส่  าคญั ของศาสนาทีต่นนบัถอื 

และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

๑ ๓ 

  ส ๑.๒ ม.๖/๕ การสมัมนาและเสนอแนะแนวทางในการ

ธ ารงรกัษาศาสนาทีต่นนบัถอื อนัสง่ผลถงึ

การพฒันาตน พฒันาชาตแิละโลก 

๑ ๓ 

๘ กฎหมายกบัโครงสรา้งทาง ส ๒.๑ ม.๖/๑ การวเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตนตามกฎหมายที่ ๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

สงัคมไทย เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครวั  ชมุชน  

ประเทศชาต ิ และสงัคมโลก 

  ส ๒.๑ ม.๖/๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของโครงสรา้งทาง

สงัคมการขดัเกลาทางสงัคม และ การ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๖/๓ การปฏบิตัิตนและมสี่วนสนบัสนุนใหผู้อ้ืน่

ประพฤติปฏบิตัเิพือ่เป็นพลเมอืงดขีอง

ประเทศชาตแิละสงัคมโลก 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๖/๔ การประเมนิสถานการณส์ทิธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยและเสนอแนวทางพฒันา 

๑ ๒ 

  ส ๒.๑ ม.๖/๕ การวเิคราะหค์วามจ าเป็นทีต่อ้งมกีารปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงและอนุรกัษว์ฒันธรรมไทยและ

เลอืกรบัวฒันธรรมสากล 

๑ ๒ 

๙ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมขุ 

ส ๒.๒ ม.๖/๑ การวเิคราะหป์ญัหาการเมอืงทีส่  าคญัในประเทศ

จากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ พรอ้มท ัง้เสนอแนว

ทางแกไ้ข 

 

๑ ๒ 

  ส ๒.๒ ม.๖/๒ การเสนอแนวทางทางการเมอืงการปกครอง

ทีน่ าไปสูค่วามเขา้ใจและ 

การประสานประโยชนร่์วมกนัระหวา่ง

ประเทศ 

๑ ๒ 

  ส ๒.๒ ม.๖/๓ การวเิคราะหค์วามส าคญัและ ความจ าเป็นที่

ตอ้งธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุ       

๑ ๒ 

  ส ๒.๒ ม.๖/๔ การเสนอแนวทางและมสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั  

๑ ๒ 

รวมตลอดภาคเรียนท่ี ๑ ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

๑ เศรษฐกจิไทยเศรษฐกจิชมุชน

กบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส ๓.๑ ม.๖/๑ การอภปิรายการก าหนดราคาและค่าจา้งใน

ระบบเศรษฐกจิ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๖/๒ การตระหนกัถงึความส าคญัของปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ต่ีอเศรษฐกจิสงัคม

ของประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๖/๓ การตระหนกัถงึความส าคญัของระบบ

สหกรณใ์นการพฒันาเศรษฐกจิในระดบั

ชมุชนและประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๑ ม.๖/๔ การวเิคราะหป์ญัหาทางเศรษฐกจิ                

ในชมุชนและเสนอแนวทางแกไ้ข 

๒ ๔ 

๒ การเงนิ การคลงัในการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศยุคโลกา

ภวิตัน ์

ส ๓.๒ ม.๖/๑ การอธิบายบทบาทของรฐับาลดา้นนโยบาย

การเงนิการคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

๒ ๔ 

  ส ๓.๒ ม.๖/๒ การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปิดเสรทีาง

เศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตันท์ีม่ผีลต่อ

สงัคมไทย 

๒ ๔ 

  ส ๓.๒ ม.๖/๓ การวเิคราะหผ์ลด ี ผลเสยีของความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง 

ๆ 

๒ ๔ 

๓ ประวตัศิาสตรก์บัการ

เปลีย่นแปลงแห่งมนุษยชาติ 

ส ๔.๑ ม.๖/๑ การตระหนกัถงึความส าคญัของเวลาและยุค

สมยัทางประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงถงึการ

เปลีย่นแปลงของมนุษยชาติ 

๑ ๓ 

  ส ๔.๑ ม.๖/๒ การสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างประวตัศิาสตร์

โดยใชว้ธิีการทางประวตัศิาสตรอ์ย่างเป็น

ระบบ 

๑ ๓ 

๔ อทิธิพลอารยธรรมโบราณกบั

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมใน

ยุคปจัจบุนั 

ส ๔.๒ ม.๖/๑ การวเิคราะหอ์ทิธิพลของอารยธรรรมโบราณ  

และการตดิต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลก

ตะวนัตกทีม่ผีลต่อพฒันาการและการ

เปลีย่นแปลงของโลก 

๑ ๓ 

  ส ๔.๒ ม.๖/๒ การวเิคราะหเ์หตกุารณ์ส  าคญัต่างๆทีส่ง่ผล

ต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ

และการเมอืง เขา้สูโ่ลกสมยัปจัจบุนั 

๑ ๓ 

  ส ๔.๒ ม.๖/๓ การวเิคราะหผ์ลกระทบของการขยาย ๑ ๓ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

อทิธิพลของประเทศในยุโรปไปยงัทวปี

อเมรกิา  แอฟริกาและเอเชยี 

  ส ๔.๒ ม.๖/๔ การวเิคราะหส์ถานการณข์องโลกใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่๒๑ 

๑ ๓ 

๕ บทบาทพระมหากษตัรยิท์ีม่ต่ีอ

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส ๔.๓ ม.๖/๑ การวเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัของ

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๖/๒ การวเิคราะหค์วามส าคญัของสถาบนั

พระมหากษตัริยต่์อชาตไิทย 

๑ ๓ 

๖ ผลงานบคุคลส าคญักบัการ

สรา้งสรรคภ์ูมปิญัญา 

ส ๔.๓ ม.๖/๓ การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่เสรมิความ

สรา้งสรรคภ์ูมปิญัญาไทย และวฒันธรรม

ไทย ซึง่มผีลต่อสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๖/๔ การวเิคราะหผ์ลงานของบคุคลส าคญัท ัง้ชาว

ไทยและต่างประเทศ ทีม่สีว่นสรา้งสรรค์

วฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย 

๑ ๓ 

  ส ๔.๓ ม.๖/๕ การวางแผนก าหนดแนวทางและการมสีว่น

ร่วมการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาไทยและ

วฒันธรรมไทย 

๑ ๓ 

๗ การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมศิาสตรท์างกายภาพและภยั

พบิตัิทางธรรมชาติ 

ส ๕.๑ ม.๖/๑ การใชเ้ครื่องมอืทางภูมศิาสตรใ์นการ

รวบรวม วเิคราะห ์ และน าเสนอขอ้มลูภูมิ

สารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ   

๒ ๔ 

  ส ๕.๑ ม.๖/๒ การวเิคราะหอ์ทิธิพลของสภาพภูมศิาสตรซ์ึง่

ท  าใหเ้กดิปญัหาทางกายภาพหรอืภยัพบิตัิ

ทางธรรมชาตใินประเทศไทยและภูมภิาค

ต่างๆ ของโลก 

๒ ๔ 

  ส ๕.๑ ม.๖/๓ การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของพื้นทีซ่ึง่

ไดร้บัอทิธิพลจากปจัจยัทางภูมศิาสตรใ์น

ประเทศไทยและทวปีต่างๆ 

๒ ๔ 

  ส ๕.๑ ม.๖/๔ การประเมนิการเปลีย่นแปลงธรรมชาตใิน

โลกวา่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์

และหรอืธรรมชาต ิ 

๒ ๔ 

๘ ปญัหาและการป้องกนั

ทรพัยากรธรรมชาติ 

ส ๕.๒ ม.๖/๑ การวเิคราะหส์ถานการณ์และวกิฤตการณ์

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ

ประเทศไทยและโลก 

๒ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๖/๒ การระบมุาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  

บทบาทขององคก์ารและการประสานความ

๒ ๔ 



ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 

เรียนรู/้ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 

คะแนน 

ร่วมมอืท ัง้ในประเทศและนอกประเทศ

เกี่ยวกบักฎหมายสิง่แวดลอ้ม การจดัการ

ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  ส ๕.๒ ม.๖/๓ การระบแุนวทางการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน

ภูมภิาคต่างๆ ของโลก 

๑ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๖/๔ การอธิบายการใชป้ระโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้ม

ในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม อนัเป็น

เอกลกัษณข์องทอ้งถิน่ท ัง้ในประเทศไทย

และโลก 

๑ ๔ 

  ส ๕.๒ ม.๖/๕ การมสีว่นร่วมในการแกป้ญัหาและ   การ

ด าเนินชวีติตามแนวทางการอนุรกัษ์

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม    เพือ่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

๑ ๔ 

รวมตลอดภาคเรียนท่ี ๒ ๔๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๑.๑ รู้และเขา้ใจประวติัความส าคญัศาสดาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาท่ีถูกตอ้งยดึมัน่ 
    และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ๑. วเิคราะห์สังคมชมพูทวปี  และคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้  หรือสังคมสมยัของศาสดาท่ีตนนบัถือ 
    ๒. วเิคราะห์  พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุดในการตรัสรู้    การก่อตั้ง วธีิการสอนและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา หรือ 

วเิคราะห์ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด 
    ๓. วเิคราะห์พุทธประวติัดา้นการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด 
    ๔. วเิคราะห์ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด  

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาลเป็น
สังคมที่มี การยึดถือวรรณะอย่ าง
เคร่งครัดและมีลัทธิความเ ช่ือทาง
ศ า ส น า ที่ ห ล า ก ห ล า ย  แ ต่ เ มื่ อ
พระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้น ท าให้
ชาวชมพูทวีปได้เริ่มรู้หลักสัจธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่ เน้นการพัฒนา
ศรัทธาและปัญญา อันจะน าไปสู่
ประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล 
สังคมและโลก 

- ใบงาน สภาพสังคมของชมพูทวีป
ก่อนสมัยพุทธกาล 
- ใบงาน  ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
- งาน สังเวชนีย 4 
 

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคล 
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- แบบประเมินผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน 

ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
     - ให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศอินเดียปัจจุบันและสนทนา
กับนักเรียนในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแผนที่และประเทศ
อินเดีย ซึ่งในสมัยโบราณบริเวณแถบนี้เรียกว่า ชมพูทวีป 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อ
ปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 
     -พระพุทธศาสนามีทฤษฎี 
     -พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง   

สังคมชมพูทวีป
กับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ของพระพุทธเจ้า 
3 ช่ัวโมง 

 
 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น 
    และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
    ๖. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
    ๗. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
    ๘. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

๙. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 
๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ 
ถือตามที่ก าหนด 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมค าสอนเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน โดยทุก
ศาสนามี เปูาหมายเดียวกัน ดังนั้นศาสนาแต่
ละศาสนาจึงมีหลักธรรมค าสอนของตนเอง
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและ
พระพุทธศาสนาได้ ช่ือว่าเป็นศาสนาที่มี
ลักษณะประชาธิปไตยหลายประการและมี
ความส าคัญหลายด้าน ได้แก่ ส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย เน้นการฝึกอบรมตน การ
พึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ สอดคล้องกับ
หลักการและแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ มุ่ง
แก้ปัญหาการเมืองและสร้างสันติภาพให้
เกิดขึ้นในสังคม 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- ใบงาน ลักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 
- ใบงาน ข้อความพุทธ
ศาสนสภุาษิต  

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคลเครื่องมือประเมิน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูร้ายบุคคล 
- แบบประเมินผลงานเกณฑ์การประเมิน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูร้ายบุคคล 
- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 3–4 คน โดยใช้วิธีนับหมายเลข 
1-4  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการ
กลุ่ม 
-ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มไปค้นคว้าหาข้อมูลหัวข้อการอภิปราย 
น าข้อมูลหรือรายละเอียดที่ไดม้าอภิปรายร่วมกันในกลุม่ สรุป 
บันทึกผลและน าเสนอช้ันเรียนหัวข้อการอภิปราย ได้แก่ 
ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
วัตถุประสงค์ของการอภิปราย ไดแ้ก่ วิเคราะหล์ักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา               
รูปแบบของการอภิปราย ได้แก่  เทคนิคการระดมสมอง 
- หลังจากแต่ละกลุ่มน าเสนอแล้ว เปิดโอกาสให้นักเรยีนกลุ่ม
อื่น ๆ ซักถามข้อสงสัย โดยผู้อภิปรายเป็นผู้ตอบ จากนั้นครู
สรุปสาระส าคญัของเรื่องที่อภิปราย และมอบหมายให้นักเรียน
ท าใบงานท่ี 1 เรื่อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมศรัทธา
และ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 
2 ช่ัวโมง 



 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น 
    และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑๑. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี

ก าหนด 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่
พ ร ะ บาทสม เ ด็ จพ ระ เ จ้ า อ ยู่ หั ว
พระราชทานพระราชด าริช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่ประชาชนโดย
เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และ มี ร ะ บบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั วที่ ดี
พุทธศาสนิกชนสามารถน าหลักธรรม
ค าสอนในพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยการ
ด าเนินชีวิตโดยปฏิบัติตนตามทางสาย
กลาง 

- ใบงาน พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- อธิบายค าว่า ทางสายกลาง ตาม
หลักของพระพุทธศาสนา 
- ใบงานกลุ่ม 

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคล 
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- แบบประเมินผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน 

- จัดกิจกรรมโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 
คน แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยนับเลข 1-4  
- ให้ผู้เรียนรวมกลุม่กัน วิเคราะหส์ถานการณ์ตัวอย่างที่ผูส้อน
ได้เตรียมไว้ให้ ว่าอะไรเป็นสาเหตขุองสถานการณ์ และมี
วิธีการอย่างไรที่จะน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาตามหลักพระพุทธศาสนา 
- จากนัน้ให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรูใ้นรูปแบบของ My Map ลง
ในกระดาษปรู๊ฟและสุ่มกลุ่มตัวอยา่งออกมาน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

พระพุทธศาสนา
กับปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
2 ช่ัวโมง 

 
 

 



 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๑.๑ รู้และเขา้ใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น 
    และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี 

ก าหนด 
๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญต่อ
การเมืองการปกครองที่จะให้มวล
มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้โดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
หลักการ ความคิดและเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติทั้งผู้ปกครองรัฐ
และประชาชนในรัฐ รวมทั้งการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไปท่ัวโลก เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์สันติภาพให้
เกิดขึ้นแก่โลกได้อย่างแท้จริง 

- แผนที่ความคิดเรื่อง อริยสัจ 4 
- ใบงาน หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 
 

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคล 
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- แบบประเมินผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน 

- ครูสนทนากับนักเรยีนเกี่ยวกับความหมาย ประเภทและ
คุณค่าของอริยสัจ 4 โดยให้นักเรียนดูแผนผังแสดงหลักธรรมท่ี
สามารถอธิบายหรือสรุปลงได้ในอริยสัจ 4 
- ให้นักเรียนสรปุความรูเ้รื่อง อริยสัจ 4โดยสรุปเป็นแผนที่
ความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง อริยสัจ 4 
 
 

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

3 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น 
    และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑๔. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 
    ๑๕. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ่  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญของ
พระพุทธศาสนา สมัยพุทธกาลค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เรียกว่า 
พระไตรปิฎก และยังไม่แยกออกเป็น
หมวดๆ การสังคายนาถือเป็นที่มาของ
พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก  โ ด ย ห ลั ง จ า ก
พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว มี
การท าสังคายนาเกิดขึ้นหลายครั้งใน
หลายประเทศ และสังคายนาครั้งที่ 5 
ซึ่งท าในประเทศศรีลังกา ได้มีบันทึก
จารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์
อักษรท าให้เรามีพระไตรปิฎกส าหรับ
ศึกษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน   

- ใบงาน เรื่อง เรียนรู้การสังคายนา
และการเผยแผ่พระไตรปฎิก 
- แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน 
พระพุทธศาสนา  ม. 4–6 ของบริษัท 
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
 
 

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคล 
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- แบบประเมินผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน 

- ครูสนทนากับนักเรยีนถึงรูปแบบต่าง ๆ ของพระไตรปิฎกท่ี
แพร่อยู่ในปัจจุบันนอกเหนือจากหนังสือพระไตรปฎิก เช่น  
     1) คัมภีร์ที่รวบรวมหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ทั้งหมดไว้เรียกว่าอะไร 
     2) พระไตรปฎิกที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบันมีรูปแบบอะไรบ้าง 
ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยวิธีนับหมายเลข (1–3) 
เลือกเฉพาะเจาะจง หรือจับสลาก แล้วแต่ความเหมาะสม ให้
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากเลือกศึกษา สืบค้นข้อมูล
และอภิปรายเกีย่วกับการสังคายนาพระไตรปฎิก- ครูให้
นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาและสืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
สังคายนาพระไตรปิฎกของกลุม่จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น เอกสารความรู้ อินเทอร์เน็ตและอภิปรายในหัวข้อ
ต่อไปนี ้
          1) สาเหต ุ
 2) ผู้กระท า 
 3) ผู้อุปถัมภ์ 
 4) สถานท่ีท า 
- จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ 

ข้อคิด คติธรรม
จากชาดกและ

คุณค่าของ
พระไตรปิฎก 

3ช่ัวโมง 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น 



    และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑๖. เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมี 

เหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนดเปูาหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติ
อย่างสมานฉันท์    
๑๗. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
๑๘.ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
๑๙. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งม่ันพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
๒๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

    ๒๑. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญ 
ของการท าความดีต่อกัน   
๒๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
เป็ นวิ ธี ก า รท า จิ ต ให้ ส งบ  มั่ นค ง 
เข้มแข็ง และเกิดความรู้ความเข้าใจใน
สิ่งต่าง ๆ ตามสภาพที่เป็นจริง เราจึง
ควรหมั่ นฝึกบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาอย่างสม่ าเสมอตามหลักสติปัฏ
ฐานเน้น อานาปานสติ ซึ่งมีขั้นตอน
การฝึกปฏิบัติ ได้แก่ เลือกสถานที่ 
ก าหนดเวลา สมาทานศีลและรับศีล 
บูชาพระรัตนตรัย ตัดความกังวล ฝึก

- แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน 
พระพุทธศาสนา ม. 4–6 บริษัท 
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
- แบบบันทึกความรู ้
 

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคล 
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายกลุม่ 
- แบบประเมินผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

- ครูสนทนากับนักเรยีนถึงการบรหิารจิตและการเจริญปญัญา 
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 3–4 คน แต่ละกลุ่มช่วยกัน
ตอบค าถามในประเด็นต่อไปนี ้
1) การบริหารจติมีขั้นตอนการฝึกปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
2) สภาพจิตของนักเรียนก่อนและหลังจากการบริหารจิต
ต่างกันอย่างไร 
3) ในขณะบริหารจติมีปญัหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง
และนักเรียนได้แก้ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นอย่างไร 
4) นอกจากการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การยืนสมาธิ และ
การนอนสมาธิแล้ว การบริหารจิตยังสามารถท าไดด้้วยวิธีใดอีก

จริยธรรมกับการ
พัฒนาจิต 
3 ช่ัวโมง 



ปฏิบัติและแผ่เมตตา - เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายกลุม่ 
- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน 

บ้าง 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การบริหารจิตและ
การเจรญิปัญญา โดยให้นักเรยีนสรุปลงในแบบบันทึกความรู ้

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 
    ๒. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
    ๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
    ๔. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
    ๕. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็น
วั นที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ครั้ ง ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันที่
ชาวพุทธได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ มีการบูชาและปฏิบัติธรรมเพื่อ
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เช่น ท าบุญ
ตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม เวียน
เทียน และถือโอกาสที่พุทธศาสนิกชน
จะได้ปฏิบัติธรรมตามหลักค าสอนของ
พระพุทธองค์อันเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีและเป็นการสืบทอด

- ใบงาน เรื่อง วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- แผนผังความคิดวันส าคญัทาง
ศาสนา 
1 วันมาฆบูชา 
2 วันวิสาขบูชา 
3 วันอัฏฐมีบูชา 
4 วันอาสาฬหบูชา 
5 วันธรรมสวนะ 
6 เทศกาลเข้าพรรษา 
7  เทศกาลวันสารท 

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคล 
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายกลุม่ 
เกณฑ์การประเมิน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม

- ครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วแบ่งเป็น 9 คู่ตามความสมัครใจ
และให้แตล่ะคูส่่งตัวแทนออกมาจบัสลากเลือกหัวข้อเพื่อศึกษา
และอภิปรายดังนี ้
คู่ที่ 1 วันมาฆบูชา 
คู่ที่ 2  วันวิสาขบูชา 
คูท่ี่ 3  วันอัฏฐมีบูชา 
คู่ที่ 4  วันอาสาฬหบูชา 
คู่ที่ 5  วันธรรมสวนะ 
คู่ที่ 6  เทศกาลเข้าพรรษา 
คู่ที่ 7  เทศกาลวันสารท 
คู่ที่ 8  เทศกาลออกพรรษา 

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

3 ช่ัวโมง 



ประเพณีที่มีความส าคัญต่อการเผยแผ่
และสืบสานพระพุทธศาสนา 

8  เทศกาลออกพรรษา 
9  เทศกาลลอยกระทง 

การเรยีนรู้รายบุคคล 
- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายกลุม่ 

คู่ที่ 9  เทศกาลลอยกระทง 
- ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาคน้คว้าเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ 
เช่น ในหนังสือเรียน อินเทอร์เนต็ เอกสารในห้องสมุด จากน้ัน
น าความรู้ที่ได้มาเขียนแผนผังความคิดตามหัวข้อต่อไปนี้1) 
ความส าคญั 
   2) การปฏิบัติตน 
 3) ประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมหรือกิจกรรม 
 4) หลักธรรมหรือคติธรรมที่เกีย่วเนื่อง 
- นักเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนตามเวลาที่
ก าหนด โดยเปิดโอกาสให้เพื่อนกลุ่มอื่นซักถามข้อสงสัย โดย
ครูคอยให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในสาระส าคัญ 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน 

สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
    ๒. วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    ๓. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
    ๔. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
    ๕. วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
โครงสร้างทางสังคมเป็นเค้าโครง
ความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์  มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่  กลุ่ม
สังคม ซึ่ ง เป็นกลุ่ มที่ สมา ชิกนั้นมี

- แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน 
หนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ม.4–6 
- แผนผังความคิด 

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคล 
เคร่ืองมือประเมิน 

- ครูน าภาพบ้านมาให้นักเรียนดูและช่วยกันวิเคราะห์ว่า
โครงสร้างของบ้านประกอบด้วยอะไรบา้ง แต่ละส่วนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร ครูอธิบายให้เห็นโครงสร้างของบ้าน 
- ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เกีย่วกับโครงสร้างทางสังคม ใน

กฎหมายกับ
โครงสร้างทาง

สังคม 
3 ช่ัวโมง 



ความรู้สึกร่วมกันและมีการกระท า
ระหว่างกัน และสถาบันทางสังคมที่
ส าคัญ  ได้ แก่  สถาบันครอบครั ว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบั น เ ศ รษฐ กิ จ  และสถาบั น
การเมืองการปกครอง 

- ใบงาน โครงสร้างทางสังคม 
 
 

- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- แบบประเมินผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน 

แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.4–6 พร้อมกับใบงาน 
โครงสร้างทางสังคม 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โครงสรา้งทางสังคม 
โดยให้นักเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ 

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
    ๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
    ๓. วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๔. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
กา รที่ ป ร ะ เทศต่ า งๆจั ด ร ะบอบ
การเมืองการปกครองของตนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ก็เพื่อ
ประโยชน์ ในการอยู่ ร่ วมกันของ
ประชาชน แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง 
ๆ ท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและ
เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
สั มพัน ธ ไมตรี กั บนานาประ เทศ  
ส าหรับประเทศไทยเลื อกใช้การ

- แผนผังความคิด ระบอบการเมือง
การปกครอง 
- ใบงาน เรื่อง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

วิธีการประเมิน 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
รายบุคคล 
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 
- แบบประเมินผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- เกณฑ์ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้รายบุคคล 

- ครูสนทนากับนักเรยีนถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
- ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความส าคัญของพระมหากษัตริย์
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 
- จากนั้นครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท ในหนังสือ 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.4–6  
1 ข้อ 
     - สถาบันพระมหากษตัริยม์ีความส าคญัอย่างไรต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศ- จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การปกครองระบอบ

การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
3 ช่ัวโมง 



ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพราะเ ช่ือมั่ นว่ า เป็นระบอบการ
ปกครองที่สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทยและจะช่วยท าให้ประเทศ
ไทยมีความเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็ว 
และท าให้คนไทยอยู่ดีมีสุข        

- เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนผลงาน ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขโดยให้
นักเรียนสรุปเป็นแผนผังความคิด 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
    ๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
    ๓. วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๔. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
ระบบเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ของ
หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่
ยึดถือเป็นแนวทางในการด า เนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
พอ เพี ย ง เป็ นปรั ชญาที่ ช้ี ถึ ง แนว
ทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ การพัฒนา

- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
- ใบงานเรื่อง การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
- กระดาษ A4 
 

วิธีการวัดผล 
-สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
-แบบประเมินผลงาน 
-แบบประเมินการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

- ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามอัธยาศัย ให้แต่ละ
กลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากเพื่อศึกษา สืบค้น และอภิปราย
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันตามหัวข้อต่อไปนี้ลง
ในกระดาษ A4 
กลุ่มที ่1 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
กลุ่มที่ 2 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
กลุ่มที่ 3 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
- ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  

เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจชุมชน
กับแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
3 ช่ัวโมง 



และบริหารประเทศให้ด า เนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ 

-เกณฑ์การท างานกลุ่ม 
-เกณฑ์การใหค้ะแนนผลงาน  
-เกณฑ์การน าเสนอหนา้ช้ันเรียน 

- ครูให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต แล้วช่วยกันเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 
- จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
    ๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 
    ๓. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
เงินเป็นสื่อกลางท่ียอมรับกนโดยทัว่ไป
ว่าสามารถใช่จ่ายในการซื้อขาย
แลกเปลีย่นสินคา้และบริการ 
รวมถึงใช้ในการช าระหนี้และอื่นๆ ได
ตามต้องการบทบาทหนา้ที่ท่ีส าคญั
ของเงินก็คือเป็นสื่อกลางใน 
การแลกเปลี่ยน เป็นมาตรฐานในการ
วัดมูลค่า เป็นเครื่องรักษามูลค่า 
นโยบายการเงินเป็นมาตรการทาง
การเงินท่ีธนาคารกลางน ามาใช้เพือ่
บรรลเุปูาหมายทางเศรษฐกิจ 
ประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการ 

1. การท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
2. การสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ความหมายและความส าคัญของเงนิ 
3. การศึกษาและอภิปรายข้อมลู
เกี่ยวกับนโยบายการเงิน 
4. การนาเสนอผลงาน 
 
 

วิธีการวัดผล 
-สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
-แบบประเมินผลงาน 
-แบบประเมินการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
-เกณฑ์การท างานกลุ่ม 
-เกณฑ์การใหค้ะแนนผลงาน  
-เกณฑ์การน าเสนอหนา้ช้ันเรียน 

1. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบกอ่นเรียน โดยแจก
แบบทดสอบให้นักเรยีนทุกคน และให้นักเรียน ท า
แบบทดสอบ  
2. ครูให้ความรู้แก่นักเรียนเกีย่วกบความหมายและ
ความส าคญัของเงิน โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเรยีน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม และสุ่มสมาชิกในกลุ่ม 
โดยเลือกนักเรยีน 2–3คน ให้ออกมาน าเสนอผลงานของกลุม่
ตนเอง ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ออกมา 
4. น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน 
 
 
 
 

การเงิน การคลัง
ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศยคุโลกา
ภิวัตน ์
3ช่ัวโมง 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  

อย่างเป็นระบบ   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
    ๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
เ ว ล า แ ล ะ ยุ ค ส มั ย ท า ง
ประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อ
การศึกษาสังคมมนุษย์ในอดีต
เ พ ร า ะ ช่ ว ย ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ
สังคมมนุษย์ในแต่ละพื้นที่และ
แต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้
ชัดเจน นักประวัติศาสตร์แบ่ง
พั ฒน า ก า ร ข อ งม นุ ษ ย ช า ติ
ออกเป็น ๒ สมัย คือ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่ มนุษย์ยั งไม่
สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร และ
สมัยประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ใช้
ตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราวใน
สังคมได้ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. ใบงาน 
๓. รายงาน 
 
 

๑)  แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลังเรยีน 
๒)  แบบทดสอบ 
๓) ใบงาน 
๔)  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๕)  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๖)  แบบสังเกตสมรรถนะของนักเรียน 
๗)  แบบสังเกตคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

๑) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเปูาหมายการเรียนรู้หน่วยที่ ๒ เรื่อง เวลา 
ยุคสมยัทางประวัติศาสตร์และการตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
๒) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุม่ละ ๔-๕ คน ตามความสมัครใจ เลือก
หัวหน้ากลุ่มและเลขานุการ 
๓) ตัวแทนกลุ่มต่างๆ มารับใบงาน เรื่องเส้นเวลากับพัฒนาการของมนุษย์ แล้ว
ท ากิจกรรมตามขั้นตอนต่อไปนี ้
 -ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มรวบรวมพฒันาการของสมาชิกทุกคนโดยการ
ใช้เส้นเวลา 
 -ให้แต่ละกลุ่มสรุปว่าช่วงเวลาใดนกัเรียนมีพัฒนาการอย่างไร 
 -ให้นักเรียนวิเคราะห์ความส าคัญของเวลากับพัฒนาการของมนุษย ์
๔) ครูสุม่นักเรยีน ๒-๓ กลุ่ม น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน 
๖) ครูสรุปสาระส าคัญและแนวคิดที่ได้จากการท ากิจกรรม 
๗) ให้นักเรียนท าใบงานท่ี ๓.๑ เรือ่งความส าคัญของ เวลาจากหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน  
ประวัติศาสตร์ไทย ๔-๖ ของส านักพิมพ์เอมพันธ์  
๘) ครูและนักเรยีนช่วยกันเฉลยใบงาน นักเรียนตรวจ ค าตอบของตนเอง แล้ว
บันทึกคะแนนไว้  
ครูสรุปเนื้อหาส าคัญเพิ่มเติม  
๙) นัดหมายให้นักเรียนไปศึกษาคน้คว้าท่ีห้องสมุดในช่ัวโมงถัดไป 

ประวัติศาสตร์
กับการ
เปลี่ยนแปลง
แห่งมนุษยชาต ิ
๖ ช่ัวโมง 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนัก 

ถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน     
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง 

ของโลก 
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย 
๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

อารยธรรมของมนุษย์เกิดจากการเรยีนรู้ใน
การด ารงชีวิต ความเช่ือและการถ่ายทอด
สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ การเรียนรู้ของ
มนุษย์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องประกอบกับ
สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม ก่อให้เกิดแหล่งอารยธรรมขึ้น
ตามบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าต่างๆ อารย
ธรรมตะวันตก คือ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า
ไทกรีส-ยูเฟรทีส ที่เรียกว่า อารยธรรม
เมโสโปเตเมีย ลุ่มแม่น้ าไนล์หรืออารย
ธรรมอียิปต์ซึ่งได้ส่งต่อถึงอารยธรรมกรีก
โบราณและอารยธรรมโรมันส่วนอารย
ธรรมตะวันตก คือ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า
หวงเหอ (ฮวงโห) และลุ่มแม่น้ าสินธุ อารย
ธรรมของโลกในยุคโบราณเป็นรากฐาน
ความเจริญสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

๑.ผลการท าแบบทดสอบ/การ 
ถามตอบ 
๒.ผลการท าใบงาน 
๓.  ผลการตอบค าถามชวนคิด  
๔.  ผลการท างานกลุม่ 
 
 

๑.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
๒.แบบทดสอบ 
๓.ใบงาน 
๔.แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 
๕.แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๖.แบบสังเกตสมรรถนะของนักเรยีน 
๗.แบบสังเกตคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
วิธีวัดผล 
๑.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน/หลัง
เรียน 
๒.ตรวจแบบทดสอบ 
๓.ตรวจใบงาน 
๔.สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 
๕.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๖.สังเกตสมรรถนะของนักเรียน 
๗.สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
๑.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และเปูาหมายการเรียนรูห้น่วยท่ี 
๒ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ 
๒.ให้นักเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจ
ค าตอบและบันทึกคะแนนข้ันสอน  
๓.ครูน ารูปภาพแหล่งโบราณคดีของมนุษย์ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เช่น แหล่งโบราณคดี เมืองเจอรโ์คในตะวันออก
กลาง แหล่งโบราณคดีเมร์การ์ประเทศปากีสถาน 
๔.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความเจริญของมนุษย์ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร ์
๕.ให้นักเรยีนท าใบงานท่ี ๒.๑ จากหนังสือเสริมฝึก
ประสบการณ์ประวตัิศาสตรส์ากล ๔-๖ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกนัเฉลยใบงาน ครูอธิบาย
เนื้อหาเพิ่มเติมโดยใช้สื่อเพาเวอรพ์อยต์/แผ่นใส/สไลด ์
ขั้นสรุปและการประยุกต ์
๖.ครูใช้วิธีการถามตอบเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึง
พัฒนาการของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร ์

อิทธิพลอารย
ธรรมโบราณกับ
การเปลีย่นแปลง
ทางสังคมยุค
ปัจจุบัน 
๗  ช่ัวโมง 



 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย   

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 

    ๒. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
ประเทศไทยมีพัฒนาการอันยาวนาน 
ในแต่ละช่วงสมัยพระมหากษัตริย์ไทย
ได้น าชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤติที่เกิด
จากการรุกรานจากภายนอก และ
จักวรรดินิยมตลอดจนพัฒนาชาติให้
เจริญรุ่งเรืองรักษาเอกราชสืบมาถึง
ปัจจุบันเหตุการณ์ส าคัญทางด้าน
การเมืองการปกครองและการปฏิรูป
ป ร ะ เ ท ศ  ท า ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อสังคมไทย 
และประเทศชาติ ซึ่ง 
ค น ไ ท ย ทุ ก ค น ค ว ร ไ ด้ ส า นึ ก ใ น
ความส าคัญดังกล่าว และร่วมมือกัน
ปกปูองรักษาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง
เช่น บรรพบุรุษไทยในอดีต 

๑.ผลการท า
แบบทดสอบ 
๒.ผลการท าใบงาน 
 
 
 
 
 
 

๑) ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน-
หลังเรียน 
๒) ตรวจแบบทดสอบ 
๓) ตรวจใบงาน 
๔) สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 
๕) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๖)  สังเกตสมรรถนะของ
นักเรียน 
๗) สังเกตคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
๑)ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเปูาหมายการเรียนรู้หน่วยท่ี ๔ เรื่อง ประเด็น
ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย : สถาบันพระมหากษตัริย์และพัฒนาการใน
ประวัติศาสตร์ไทย 
๒)ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจค าตอบและบันทึก
คะแนน 
๓)ให้นักเรียนอญัเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปอ่าน
หน้าช้ันเรียน 
๔)ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดทีไ่ด้จากพระบรมราชาโช
วาท ครูใช้ค าถามน าเชื่อมโยงถึงความส าคญัของสถาบันพระมหากษตัริย์ต่อ
พัฒนาการของชาติไทย 
ขั้นสอน 
๕)ใหน้ักเรียนท าใบงานท่ี ๔.๑ เรื่องความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ใบ
งานท่ี ๔.๒ เรื่อง 
วิเคราะหบ์ทความที่เกี่ยวข้องกับความส าคญัของสถาบันพระมหากษตัริยไ์ทย ใบ
งานท่ี ๔.๓ 
เรื่องพระราชกรณียกจิสถิตในใจประชาราษฎร์ ใบงานท่ี ๔.๔ เรื่องสรุปสถานะของ
สถาบัน 
พระมหากษตัริยต์ั้งแต่สมัยสโุขทัยจนถึงปัจจุบัน จากหนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน 
ประวัติศาสตร์ไทย ๔-๖ 

บทบาท
พระมหากษตัริย์
ที่มีต่อ
ประวัติศาสตร์
ไทย 
๕   ช่ัวโมง 



๖)ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงาน นักเรียนตรวจค าตอบของตนเองและบันทึก
คะแนนไว ้
๗)ครูอธิบายเพิ่มเตมิเรื่องสถาบันพระมหากษตัริย์กับการพัฒนาชาติไทย  
๘)ให้นักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ กลุม่ โดยนับหมายเลข ๑-๔ ผู้ที่นับหมายเลข ๑ อยู่
กลุ่มที่ ๑ หมายเลข ๒ อยู่กลุม่ที่ ๒ หมายเลข ๓ อยู่กลุ่มที่ ๓ หมายเลข ๔ อยู่กลุ่ม
ที่ ๔ ตามล าดับ เลือกหัวหน้ากลุม่และเลขานุการ 
ขั้นสรุปและการประยุกต ์
๙)ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคญัและแนวคิดที่ได้จากการท ากิจกรรม 
๑๐)ครูและนักเรยีนร่วมกันวิเคราะห์ความส าคัญของพระมหากษัตรยิ์กับการพัฒนา
ชาติไทย 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย   

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

    ๔. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

    ๕. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
ภูมิปัญญาเป็นสิ่ ง ที่ แสดงความรู้ 
ค ว า ม คิ ด  ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น จ า ก
เทคโนโลยีท้องถิ่นในแต่ละภาค 
เพื่อท่ีจะด ารงชีวิตรอดอย่างมีความสุข 
ในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
การฟื้ นฟูภู มิ ปัญญา  ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมไทย รวมไปถึงภูมิปัญญา
ไทยทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

๑.ผลการท าแบบทดสอบ 
๒.ผลการท าใบงาน 
 
 

๑) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรยีน 
๒) แบบทดสอบ 
๓) ใบงาน 
๔) แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 
๕) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบคุคล 
๖) แบบสังเกตสมรรถนะของนักเรยีน 
๗) แบบสังเกตคณุลักษณะอันพึง

๑) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเปูาหมายการเรียนรู้
หนว่ยท่ี ๖ เรื่อง ภูมิปญัญาและวฒันธรรมไทย 
๒) ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วส่งครูเพื่อตรวจ
ค าตอบและบันทึกคะแนน 
๓) ให้นักเรียนดูรูปภาพภูมิปญัญาไทย 
๔) ครูและนักเรยีนร่วมกันอภิปรายความส าคัญของภูมิปญัญา
ไทยและให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทยประเภท
ต่างๆ 

ผลงานบุคคล
ส าคัญกับการ
สร้างสรรคภ์ูมิ
ปัญญาไทย 
๔   ช่ัวโมง 



เพื่อรักษารูปแบบเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธ ร ร มท้ อ ง ถิ่ น แล ะ รู ปแ บ บ
วัฒนธรรมของชาติ 

ประสงค ์
วิธีวัดผล  
๑) ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง 
เรียน  
๒) ตรวจแบบทดสอบ  
๓) ตรวจใบงาน  
๔) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่  
๕) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๖) สังเกตสมรรถนะของนักเรยีน 
๗) สังเกตคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

๕) ให้นักเรียนท าใบงานท่ี ๖.๑ เรือ่งความหมายของภูมิปญัญา
และเทคโนโลยีท้องถิ่น ใบงานท่ี ๖.๒ เรื่องปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อ
การเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น ใบงานท่ี 
๖.๓ เรื่องประเภทของภูมิปญัญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นใน
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ๔-๖  
๖) ครูและนักเรยีนช่วยกันเฉลยใบงาน นักเรียนตรวจค าตอบ
ของตนเองและบันทึกคะแนนไว้  
๗) ครูอธิบายสาระส าคญัของภูมิปญัญาชาวบ้าน และ
เทคโนโลยีท้องถิ่นเพิ่มเตมิ โดยวิธกีาร 
ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอนและ
เกิดความเข้าใจชัดเจน 
๘) ครูจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เรื่องเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการสอนแบบอภปิรายกลุม่และการสาธิต 
แล้วน าส่งครูในช่ัวโมงถัดไป 
๑๐) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญและแนวคดิที่ได้
จากการท ากิจกรรม  
๑๑) ให้นักเรียนท าใบงาน ๖.๔ เรือ่งส ารวจภูมปิัญญาท้องถิ่น
ของตนเอง ใบงานท่ี ๖.๕ เรื่องสถาปัตยกรรมไทย ใบงานท่ี 
๖.๖ เรื่องประเพณีท้องถิ่น ใบงานท่ี ๖.๘ เรื่องการละเล่น
พื้นบ้าน ใบงานท่ี ๖.๙ เรื่องอาหารพื้นบ้าน จากหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ประวัตศิาสตรไ์ทย ๔-๖แล้วน าส่งครูในช่ัวโมง
ถัดไป 

 
 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

๒. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

๓. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาและภัย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆของโลกบูรณาการ
การ ใ ช้แผนที่ และ เครื่ อ งมื อทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

- แบบทดสอบหลังเรียน-หลังเรียน 
- ใบงาน 
- ช้ินงานรายบุคคล 
-รายงานกลุ่ม 
   
  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- แบบประเมิน ผลการน าเสนอผลงาน  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม- แบบทดสอบหลังเรียน 
- แบบประเมินคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ระดับคุณภาพ 2 หรือ  
  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ขั้นน า 
นักเรียนดภูาพหรือคลิปวิดโีอที่เกีย่วกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ
ด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ 
จากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดง ความคิดเห็นตามประเด็นค าถาม  
ขั้นที่ 1  การตั้งค าถามเชิงภมูิศาสตร ์ 
1.  นักเรียนดูภาพหรือคลิปวดิีโอ รวมถึงแผนท่ีที่ เกี่ยวข้องกับ
ภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ แล้วร่วมกันอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 
2.  นักเรียนช่วยกันตั้งค าถามเชิงภมูิศาสตร ์
ขั้นที่ 2  การรวบรวมข้อมูล  
-   นักเรียนแบ่งกลุม่ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ด้านสภาพอากาศ ตามประเด็นที่ก าหนด  
ขั้นที่ 3  การจัดการข้อมูล  
1.  สมาชิกแตล่ะคนในกลุ่มน าข้อมูลที่ตนได้จากการรวบรวม 
มาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูร้ะหวา่งกัน 2.  จากนั้นสมาชิกใน
กลุ่มช่วยกันคัดเลือกข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
ขั้นที่ 4  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  
1.  สมาชิกแตล่ะกลุ่มวิเคราะห์เพิม่เติมถึงภยัพิบัติด้าน สภาพ

การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิศาสตร์
ทางกายภาพ
และภยัพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ
๔   ช่ัวโมง 



อากาศประเภทต่าง ๆ รวมถึงน าข้อมูลที่ไดจ้าก  
การศึกษามาท าการวิเคราะห์ และร่วมกันตรวจสอบ ความ
ถูกต้องของข้อมูล ครูช่วยช้ีแนะเพิ่มเติม    
2.  นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม วิเคราะห์ และอภิปราย ผล
การวิเคราะห์ข้อมลู รวมถึงเชื่อมโยงความรู้เพิ่มเติม  
ขั้นที่ 5  การสรุปเพื่อตอบค าถาม  
1.  นักเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอข้อมูลจากการศึกษาภัย พิบตัิ
ด้านสภาพอากาศ   
2.  นักเรียนในช้ันเรียนช่วยกันสรปุความรู้เกีย่วกับภัย พิบัติ
ด้านสภาพอากาศ และร่วมกันตอบค าถามเชิง 
 ภูมิศาสตร ์
3.  ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 5.2 เรื่อง ภัยพิบัติดา้นสภาพ
อากาศ 
ขั้นสรุป   -  ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้และ 
ความส าคญัของภัยพิบัตดิ้านสภาพอากาศ 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลกและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 

๓. ระบุมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และ
การประสาน ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

๔. วเิคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  



สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

ค ว า ม ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพกับ
กิ จ ก ร รมของมนุ ษย์ ใ นก า ร
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต
ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆของโลกและ
เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
ที่มี ผลต่อการด าร ง ชีวิ ตของ
ม นุ ษ ย์ ศึ ก ษ า ส า เ ห ตุ แ ล ะ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
หามาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหากฎหมายและนโยบาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  บ ท บ า ท ข อ ง
องค์การที่ เกี่ยวข้อง และการ
ประสานความร่ วมมื อทั้ ง ใน
ประเทศและระหว่างประเทศมี
ส่วนร่วมแนวทางและมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

- แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-หลังเรียน 
- ใบงาน 
- ช้ินงานรายบุคคล 
-รายงานกลุ่ม 
 
 
 

- แบบทดสอบหลังเรียน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม การ
ท างานรายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม การ
ท างานกลุ่ม- แบบประเมิน
คุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ 
- แบบประเมิน  ผลการน าเสนอ
ผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 
- ระดับคุณภาพ 2 หรือ  
  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

ขั้นน า 
นักเรียนร่วมกันฟังข้อความตัวอย่างเกี่ยวกับธรณีพิบัตภิัย แล้วตอบค าถามกระตุ้น
ความคิด 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 1  การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร ์
1.  นักเรียนดูภาพ คลิปวิดีโอ และแผนที่ท่ีเกี่ยวข้องกับธรณีพิบัตภิัย จากนั้นอภิปราย
แสดงความคดิเห็น ร่วมกัน 
2.  นักเรียนช่วยกันตั้งค าถามเชิงภมูิศาสตร ์
ขั้นที่ 2  การรวบรวมข้อมูล  
-    นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย ตามประเด็นที่ก าหนด
  
ขั้นที่ 3  การจัดการข้อมูล  
1.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าข้อมูลที่ตนได้จากการรวบรวม มาอธบิายแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน   2.  จากนั้นสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคัดเลือกข้อมลูเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง  
ขั้นที่ 4  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
1.  สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมลูการสืบค้นของตนเองมาเชื่อมโยงกับประเด็นวิเคราะห์ใน
ใบงานท่ี 5.2 เรื่อง ธรณีพิบัติภัย และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
2.  สมาชิกแต่ละกลุ่มอภปิรายผลการวิเคราะห์ข้อมลู และเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับธรณี
พิบัติภัย จากน้ันให้แตล่ะกลุ่มจดัท าแผนผังมโนทัศน์สรุปความรู้ โดยครูแนะน าเพิม่เตมิ 
ขั้นที่ 5  การสรุปเพื่อตอบค าถาม 
1.  นักเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอข้อมูลจากการศึกษา พร้อมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน 
2.  นักเรียนในช้ันเรียนช่วยกันสรปุความรู้เกีย่วกับธรณีพิบัติภัย และร่วมกันตอบค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์  
ขั้นสรุป 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้และความส าคัญของภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ

ปัญหาและการ
ปูองกัน
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 ๓   ช่ัวโมง 



การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๔/๑ วิเคราะหส์ังคม
ชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมยัก่อน
พระพุทธเจ้า   
หรือสังคมสมัยของศาสดา
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือ
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๔/๒วิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผูฝ้ึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการ 
เผยแผ่พระพุทธ ศาสนา 
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาทีต่นนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่นนับ
ถือ ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๔/๓ วิเคราะห์พุทธ
ประวัตดิ้านการบริหาร  
และการธ ารงรักษาศาสนา  
หรือ วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาทีต่นนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์พุทธ
ประวัตดิ้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๔/๔ วิเคราะห์ข้อปฏิบัติ
ทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพทุธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๕ วิเคราะห์การ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

พัฒนาศรัทธา และปญัญา
ที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคดิของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๖ วิเคราะหล์ักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา  ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๗ วิเคราะหห์ลักการ
ของพระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยาศาสตร์ หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๘ วิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพึ่งตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๙ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า               
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
ซึ่งเน้นความ 
สัมพันธ์ของเหตุปัจจยักับ
วิธีการแก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า               
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือแนวคดิ
ของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้น้อย



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ถูกต้องและสมบูรณ ์ ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์ บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๑๐ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาในการฝึก
ตนไม่ให้ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที ่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล สังคม
และโลก หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๑๑ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๑๒ วิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาเกีย่วกับ
การศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๔/๑๓ วิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ     
อริยสัจ ๔ หรือหลักค า
สอนของศาสนา     
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลักค า
สอนของศาสนาท่ีตน
นับถือได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

วิเคราะหห์ลักธรรมใน
กรอบอริยสจั ๔ หรือ
หลักค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๔/๑๔วิเคราะห์ข้อคิด
และแบบอย่าง               
การด าเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก   

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์
 

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๔/๑๕ วิเคราะห์คณุค่า
และความส าคญัของการ
สังคายนา พระไตรปิฎก  
หรือ 
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ และการเผยแผ ่

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ 
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ และการเผยแผ่
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑ 
ม.๔/๑๖ เชื่อมั่นต่อผลของ
การท าความดี ความชั่ว 
สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 
และตดัสินใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิตน
ได้อย่างมีเหตผุลถูกต้อง
ตามหลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนินชีวิต
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข และอยู ่
ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ และ
ตดัสิน ใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิ
ตนได้อยา่งมีเหตผุล
ถูกต้องตามหลักธรรม 
จริยธรรม และก าหนด
เปูาหมาย บทบาทการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์ 

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ แต่ไม่
สามารถตัดสินใจ
เลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว แต่ไม่
สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญ และไม่สามารถ
ตดัสิน ใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิ
ตนได้อยา่งมีเหตผุล
ถูกต้องตามหลักธรรม 
จริยธรรม และ
ก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

นักเรียนไม่เชื่อมั่นต่อ
ผลของการท าความดี 
ความช่ัว ไม่สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ และไม่
สามารถตัดสิน ใจ
เลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

มาตรฐาน ส๑.๑ 
ม.๔/๑๗ อธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขป 

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๔/๑๘ ตระหนักใน
คุณค่าและความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรมที่
เป็นตัวก าหนดความเช่ือ
และพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของศาสนิกชนศาสนา
ต่างๆ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งและอยูร่่วมกันใน

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สังคมอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๔/๑๙ เห็นคณุค่า 
เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนา
ชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนว 
ทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
เชื่อมั่น และมุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตามแนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
เชื่อมั่น แต่ไมมุ่่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
แต่ไมเ่ชื่อมั่น ไม่มุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนไม่เห็นคณุค่า 
ไม่เชื่อมั่น ไม่มุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๔/๒๐ สวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต และ
เจริญปัญญาตามหลักสติ
ปัฏฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปญัญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๔/๒๑ วิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุขของ
ศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็นความส าคัญ
ของการท า 
ความดีต่อกัน 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๔/๒๒ เสนอแนวทาง
การจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาใน
การแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม 

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒ 
ม.๔/๑ปฏิบัติตนเป็นศา

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ
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สนิกชนท่ีดีต่อสาวก
สมาชิกในครอบครัว และ
คนรอบข้าง  

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๒ 
ม.๔/๒ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตาม
หลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๔/๓แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะหรือ     
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนา      
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๔/๔ วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกบัวันส าคญัทาง
ศาสนา และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๒  
ม.๔/๕ สัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับ
ถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลก 

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๔/๑วิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน   
ประเทศชาติ  และสังคม
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๒.๑ 
ม.๔/๒ วิเคราะห์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
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ความส าคญัของโครงสร้าง
ทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๔/๓ปฏิบัติตนและมี
ส่วนสนับสนุนให้ผู ้
อื่นประพฤติปฏิบตัิเพื่อ
เป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

นักเรียนปฏิบตัิตนและ
มีส่วนสนับสนุนให้ผู ้
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๔/๔ ประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนา 

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๔/๕วิเคราะห์ความ
จ าเป็นที่ต้องมีการปรับ 
ปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒ 
ม.๔/๑ วิเคราะห์ปญัหา
การเมืองที่ส าคญัใน 
ประเทศ  จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒ 
ม.๔/๒ เสนอแนวทาง ทาง
การเมืองการปกครองที่
น าไปสู่ความเข้าใจ  และ
การประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ 

นักเรียนเสนอแนวทาง 
ทางการเมืองการ
ปกครองที่น าไปสู่
ความเข้าใจ  และการ
ประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง
ประเทศได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐานส ๒.๒ 
ม.๔/๓วิเคราะห์
ความส าคญัและ ความ
จ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข       

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๔/๔เสนอแนวทางและมี
ส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

นักเรียนเสนอแนวทาง
และมสี่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์
 

มาตรฐาน ส ๓.๑ 
ม.๔/๑อภิปรายการ
ก าหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๔/๒ตระหนักถึง
ความส าคญัของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ต่อเศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศ 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๔/๓ตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน
และประเทศ 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑ 
ม.๔/๔วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๔/๑ อธิบายบทบาท
ของรัฐบาลด้านนโยบาย
การเงิน การคลังในการ

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา 

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

พัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ 
 

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

เศรษฐกิจ ของประเทศ
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๔/๒ วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิ
วัตน์ท่ีมีผล 
ต่อสังคมไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๔/๓ วิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูป 
แบบต่างๆ 

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๔.๑ 
ม.๔/๑ตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลาและ
ยุคสมยัทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาต ิ

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๑ 
ม.๔/๒สร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๔/๑วิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรรมโบราณ  
และการติดต่อระหว่างโลก 
ตะวันออกกับโลกตะวันตก
ที่มีผลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๔/๒วิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง 

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๔/๓วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกา และ
เอเชีย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา แอฟริกา 
และเอเชียได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๔/๓วิเคราะห์
สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๔/๑ วิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญของประวัติศาสตร์
ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๔/๒ วิเคราะห์
ความส าคญัของสถาบัน
พระมหากษตัริยต์่อชาติ
ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๔/๓ วิเคราะห์ปจัจัยที่
ส่งเสริมความสรา้ง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สงัคมไทยในยุคปัจจุบัน 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย ซึ่ง
มีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบันได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓ 
ม.๔/๔วิเคราะห์ผลงาน
ของบุคคลส าคญัทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ ที่มี
ส่วน 
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
บางส่วนและไม่

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สมบูรณ ์
มาตรฐาน ส๔.๓ 
ม.๔/๕วางแผนก าหนด
แนวทางและการมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๔/๑วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ
ในประเทศไทยและ
ภูมิภาค ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค ต่างๆ 
ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจาก ปัจจัย
ทางภูมิศาสตรไ์ด้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ตา่งๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๔/๒วิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งทาให้เกิด
ปัญหาและภัยพิบตัิ ทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
และ ภูมภิาคต่างๆ   ของ
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึง่ทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาคต่างๆ   
ของโลกได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๔/๓ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์  และ
สรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  และ
สรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒ 
ม.๔/๑ วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์ใน
การสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้ง

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ  ของโลก
และเห็นความส าคัญของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อการ
ด ารงชีวิต ของมนุษย์ 

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษย์ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษยไ์ด้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษยไ์ด้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษย์ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒ 
ม.๔/๒วิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง        ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ ของ
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒  
ม.๔/๓ระบุมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม บทบาท
ขององค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน ความ
ร่วมมือท้ังในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

นักเรียนระบุมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข 
ปัญหา กฎหมายและ
นโยบาย ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อม 
บทบาทขององค์การ 
ที่เกี่ยวข้อง และการ
ประสาน ความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและ 
ระหว่างประเทศได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๔/๔วิเคราะห์แนวทาง
และมสี่วนร่วมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

 
 
 



การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๕/๑ วิเคราะหส์ังคม
ชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมยัก่อน
พระพุทธเจ้า   
หรือสังคมสมัยของศาสดา
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือ
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สงัคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๕/๒วิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผูฝ้ึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการ 
เผยแผ่พระพุทธ ศาสนา 
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาทีต่นนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่นนับ
ถือ ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๕/๓ วิเคราะห์พุทธ
ประวัตดิ้านการบริหาร  
และการธ ารงรักษาศาสนา  
หรือ วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาทีต่นนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์พุทธ
ประวัตดิ้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๕/๔ วิเคราะห์ข้อปฏิบัติ
ทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๕ วิเคราะห์การ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

พัฒนาศรัทธา และปญัญา
ที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๖ วิเคราะหล์ักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา  ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๗ วิเคราะหห์ลักการ
ของพระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยาศาสตร์ หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๘ วิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพึ่งตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๙ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า               
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
ซึ่งเน้นความ 
สัมพันธ์ของเหตุปัจจยักับ
วิธีการแก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า               
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือแนวคดิ
ของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้น้อย



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ถูกต้องและสมบูรณ ์ ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์ บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๑๐ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาในการฝึก
ตนไม่ให้ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที ่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล สังคม
และโลก หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๑๑ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๑๒ วิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาเกีย่วกับ
การศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๕/๑๓ วิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ     
อริยสัจ ๔ หรือหลักค า
สอนของศาสนา     
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลักค า
สอนของศาสนาท่ีตน
นับถือได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

วิเคราะหห์ลักธรรมใน
กรอบอริยสจั ๔ หรือ
หลักค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๕/๑๔วิเคราะห์ข้อคิด
และแบบอย่าง               
การด าเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก   

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์
 

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๕/๑๕ วิเคราะห์คณุค่า
และความส าคญัของการ
สังคายนา พระไตรปิฎก  
หรือ 
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ และการเผยแผ ่

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ 
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ และการเผยแผ่
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สงัคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑ 
ม.๕/๑๖ เชื่อมั่นต่อผลของ
การท าความดี ความชั่ว 
สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 
และตดัสินใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิตน
ได้อย่างมีเหตผุลถูกต้อง
ตามหลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนินชีวิต
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข และอยู ่
ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ และ
ตดัสิน ใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิ
ตนได้อยา่งมีเหตผุล
ถูกต้องตามหลักธรรม 
จริยธรรม และก าหนด
เปูาหมาย บทบาทการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท ์

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ แต่ไม่
สามารถตัดสินใจ
เลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว แต่ไม่
สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญ และไม่สามารถ
ตดัสิน ใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิ
ตนได้อยา่งมีเหตผุล
ถูกต้องตามหลักธรรม 
จริยธรรม และ
ก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

นักเรียนไม่เชื่อมั่นต่อ
ผลของการท าความดี 
ความช่ัว ไม่สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ และไม่
สามารถตัดสิน ใจ
เลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

มาตรฐาน ส๑.๑ 
ม.๕/๑๗ อธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขป 

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๕/๑๘ ตระหนักใน
คุณค่าและความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรมที่
เป็นตัวก าหนดความเช่ือ
และพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของศาสนิกชนศาสนา
ต่างๆ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งและอยูร่่วมกันใน

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สังคมอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๕/๑๙ เห็นคณุค่า 
เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนา
ชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนว 
ทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
เชื่อมั่น และมุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตามแนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
เชื่อมั่น แต่ไมมุ่่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
แต่ไมเ่ชื่อมั่น ไม่มุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนไม่เห็นคณุค่า 
ไม่เชื่อมั่น ไม่มุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๕/๒๐ สวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต และ
เจริญปัญญาตามหลักสติ
ปัฏฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๕/๒๑ วิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุขของ
ศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็นความส าคัญ
ของการท า 
ความดีต่อกัน 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
สง่เสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๕/๒๒ เสนอแนวทาง
การจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาใน
การแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม 

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒ 
ม.๕/๑ปฏิบัติตนเป็นศา

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สนิกชนท่ีดีต่อสาวก
สมาชิกในครอบครัว และ
คนรอบข้าง  

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๒ 
ม.๕/๒ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ 

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๕/๓แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะหรือ     
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนา      
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๕/๔ วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคญัทาง
ศาสนา และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๒  
ม.๕/๕ สัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับ
ถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลก 

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๕/๑วิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน   
ประเทศชาติ  และสังคม
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๒.๑ 
ม.๕/๒ วิเคราะห์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ความส าคญัของโครงสร้าง
ทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๕/๓ปฏิบัติตนและมี
ส่วนสนับสนุนให้ผู ้
อื่นประพฤติปฏิบตัิเพื่อ
เป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

นักเรียนปฏิบตัิตนและ
มีส่วนสนับสนุนให้ผู ้
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๕/๔ ประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนา 

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๕/๕วิเคราะห์ความ
จ าเป็นที่ต้องมีการปรับ 
ปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒ 
ม.๕/๑ วิเคราะห์ปญัหา
การเมืองที่ส าคญัใน 
ประเทศ  จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแกไ้ข 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒ 
ม.๕/๒ เสนอแนวทาง ทาง
การเมืองการปกครองที่
น าไปสู่ความเข้าใจ  และ
การประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ 

นักเรียนเสนอแนวทาง 
ทางการเมืองการ
ปกครองที่น าไปสู่
ความเข้าใจ  และการ
ประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง
ประเทศได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐานส ๒.๒ 
ม.๕/๓วิเคราะห์
ความส าคญัและ ความ
จ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข       

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๕/๔เสนอแนวทางและมี
ส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

นักเรียนเสนอแนวทาง
และมสี่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์
 

มาตรฐาน ส ๓.๑ 
ม.๕/๑อภิปรายการ
ก าหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๕/๒ตระหนักถึง
ความส าคญัของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ต่อเศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศ 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๕/๓ตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน
และประเทศ 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑ 
ม.๕/๔วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๕/๑ อธิบายบทบาท
ของรัฐบาลด้านนโยบาย
การเงิน การคลังในการ

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา 

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

พัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ 
 

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

เศรษฐกิจ ของประเทศ
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๕/๒ วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิ
วัตน์ท่ีมีผล 
ต่อสังคมไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๕/๓ วิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูป 
แบบต่างๆ 

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๔.๑ 
ม.๕/๑ตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลาและ
ยุคสมยัทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาต ิ

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๑ 
ม.๕/๒สร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๕/๑วิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรรมโบราณ  
และการติดต่อระหว่างโลก 
ตะวันออกกับโลกตะวันตก
ที่มีผลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวนัออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๕/๒วิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง 

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๕/๓วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกา และ
เอเชีย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา แอฟริกา 
และเอเชียได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๕/๓วิเคราะห์
สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๕/๑ วิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญของประวัติศาสตร์
ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๕/๒ วิเคราะห์
ความส าคญัของสถาบัน
พระมหากษตัริยต์่อชาติ
ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๕/๓ วิเคราะห์ปจัจัยที่
ส่งเสริมความสรา้ง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย ซึ่ง
มีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบันได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓ 
ม.๕/๔วิเคราะห์ผลงาน
ของบุคคลส าคญัทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ ที่มี
ส่วน 
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
บางส่วนและไม่

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สมบูรณ ์
มาตรฐาน ส๔.๓ 
ม.๕/๕วางแผนก าหนด
แนวทางและการมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๕/๑วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ
ในประเทศไทยและ
ภูมิภาค ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค ต่างๆ 
ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจาก ปัจจัย
ทางภูมิศาสตรไ์ด้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๕/๒วิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งทาให้เกิด
ปัญหาและภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
และ ภูมภิาคต่างๆ   ของ
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึง่ทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาคต่างๆ   
ของโลกได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๕/๓ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์  และ
สรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนใช้แผนทีแ่ละ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  และ
สรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒ 
ม.๕/๑ วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์ใน
การสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้ง

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ  ของโลก
และเห็นความส าคัญของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อการ
ด ารงชีวิต ของมนุษย์ 

ท้องถิน่ท้ังในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษย์ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษยไ์ด้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษยไ์ด้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษย์ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒ 
ม.๕/๒วิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง        ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ ของ
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒  
ม.๕/๓ระบุมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม บทบาท
ขององค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน ความ
ร่วมมือท้ังในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

นักเรียนระบุมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข 
ปัญหา กฎหมายและ
นโยบาย ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อม 
บทบาทขององค์การ 
ที่เกี่ยวข้อง และการ
ประสาน ความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและ 
ระหว่างประเทศได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๕/๔วิเคราะห์แนวทาง
และมสี่วนร่วมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

 
 
 



การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๖/๑ วิเคราะหส์ังคม
ชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมยัก่อน
พระพุทธเจ้า   
หรือสังคมสมัยของศาสดา
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือ
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาทีต่นนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๖/๒วิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผูฝ้ึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการ 
เผยแผ่พระพุทธ ศาสนา 
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาทีต่นนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่นนับ
ถือ ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผูฝ้ึกตนได้
อย่างสูงสุดในการ 
ตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระ พุทธ
ศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาทีต่น
นับถือ ตามที่ก าหนด
ได้น้อยและไมส่มบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๖/๓ วิเคราะห์พุทธ
ประวัตดิ้านการบริหาร  
และการธ ารงรักษาศาสนา  
หรือ วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาทีต่นนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์พุทธ
ประวัตดิ้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร  
และการธ ารงรักษา
ศาสนา  หรือ 
วิเคราะหป์ระวตัิ
ศาสดาทีต่นนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๖/๔ วิเคราะห์ข้อปฏิบัติ
ทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธ ศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๕ วิเคราะห์การ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ

นักเรียนวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

พัฒนาศรัทธา และปญัญา
ที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระ พุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๖ วิเคราะหล์ักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา  ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะประชา ธิป
ไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๗ วิเคราะหห์ลักการ
ของพระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยาศาสตร์ หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 
กับหลักวิทยา ศาสตร์ 
หรือแนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๘ วิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพึ่งตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพ
ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๙ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า               
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
ซึ่งเน้นความ 
สัมพันธ์ของเหตุปัจจยักับ
วิธีการแก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า               
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือแนวคดิ
ของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือ
แนวคิดของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้น้อย



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ถูกต้องและสมบูรณ ์ ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์ บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๑๐ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาในการฝึก
ตนไม่ให้ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที ่
ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล สังคม
และโลก หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบคุคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๑๑ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่ก าหนดได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๑๒ วิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาเกีย่วกับ
การศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่ก าหนด 

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือ 
แนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๖/๑๓ วิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ     
อริยสัจ ๔ หรือหลักค า
สอนของศาสนา     
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลักค า
สอนของศาสนาท่ีตน
นับถือได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

วิเคราะหห์ลักธรรมใน
กรอบอริยสจั ๔ หรือ
หลักค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๖/๑๔วิเคราะห์ข้อคิด
และแบบอย่าง               
การด าเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก   

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อคิดและแบบ อย่าง
การด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก   
เรื่องเล่า และ 



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่ก าหนดได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์
 

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๖/๑๕ วิเคราะห์คณุค่า
และความส าคญัของการ
สังคายนา พระไตรปิฎก  
หรือ 
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ และการเผยแผ ่

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ 
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ และการเผยแผ่
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและความ 
ส าคัญของการ
สังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการ
เผยแผ่ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑ 
ม.๖/๑๖ เชื่อมั่นต่อผลของ
การท าความดี ความชั่ว 
สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 
และตดัสินใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิตน
ได้อย่างมีเหตผุลถูกต้อง
ตามหลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนินชีวิต
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข และอยู ่
ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ และ
ตดัสิน ใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิ
ตนได้อยา่งมีเหตผุล
ถูกต้องตามหลักธรรม 
จริยธรรม และก าหนด
เปูาหมาย บทบาทการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท ์

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ แต่ไม่
สามารถตัดสินใจ
เลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

นักเรียนเชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความช่ัว แต่ไม่
สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญ และไม่สามารถ
ตดัสิน ใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบตัิ
ตนได้อยา่งมีเหตผุล
ถูกต้องตามหลักธรรม 
จริยธรรม และ
ก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

นักเรียนไม่เชื่อมั่นต่อ
ผลของการท าความดี 
ความช่ัว ไม่สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ที่ต้องเผชิญ และไม่
สามารถตัดสิน ใจ
เลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเปูาหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์
ได ้

มาตรฐาน ส๑.๑ 
ม.๖/๑๗ อธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขป 

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขปได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๖/๑๘ ตระหนักใน
คุณค่าและความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรมที่
เป็นตัวก าหนดความเช่ือ
และพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของศาสนิกชนศาสนา
ต่างๆ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งและอยูร่่วมกันใน

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง

นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าและ
ความส าคญั 
ของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สังคมอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๑  
ม.๖/๑๙ เห็นคณุค่า 
เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนา
ชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนว 
ทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
เชื่อมั่น และมุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตามแนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
เชื่อมั่น แต่ไมมุ่่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนเห็นคุณคา่ 
แต่ไมเ่ชื่อมั่น ไม่มุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

นักเรียนไม่เห็นคณุค่า 
ไม่เชื่อมั่น ไม่มุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการ 
เรียนรูด้้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนว 
ทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
ม.๖/๒๐ สวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจติ และ
เจริญปัญญาตามหลักสติ
ปัฏฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต 
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๖/๒๑ วิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุขของ
ศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็นความส าคัญ
ของการท า 
ความดีต่อกัน 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สนัติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให ้
บุคคลอื่นเห็น
ความส าคญัของการ
ท า 
ความดีต่อกันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๑  
ม.๖/๒๒ เสนอแนวทาง
การจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาใน
การแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม 

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒ 
ม.๖/๑ปฏิบัติตนเป็นศา

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ

นักเรียนปฏิบตัิตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
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ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สนิกชนท่ีดีต่อสาวก
สมาชิกในครอบครัว และ
คนรอบข้าง  

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

สาวกสมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบข้างได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๒ 
ม.๖/๒ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตาม
หลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๖/๓แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะหรือ     
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนา      
ที่ตนนับถือ 

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๑.๒  
ม.๖/๔ วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคญัทาง
ศาสนา และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และเทศ 
กาลที่ส าคญั ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
และปฏิบตัิตนได้
ถูกต้องได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๑.๒  
ม.๖/๕ สัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับ
ถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลก 

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนสัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ อันส่ง 
ผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลกได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๖/๑วิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน   
ประเทศชาติ  และสังคม
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน   
ประเทศชาติ  และ
สังคมโลกได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๒.๑ 
ม.๖/๒ วิเคราะห์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ความส าคญัของโครงสร้าง
ทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

โครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๖/๓ปฏิบัติตนและมี
ส่วนสนับสนุนให้ผู ้
อื่นประพฤติปฏิบตัิเพื่อ
เป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

นักเรียนปฏิบตัิตนและ
มีส่วนสนับสนุนให้ผู ้
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกไดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนปฏิบตัิตน
และมสี่วนสนับสนุน
ให้ผู้ 
อื่นประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อเป็นพลเมืองด ี
ของประเทศชาติ และ
สังคมโลกได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๖/๔ ประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนา 

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนประเมิน
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอ
แนวทางพัฒนาได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๑ 
ม.๖/๕วิเคราะห์ความ
จ าเป็นที่ต้องมีการปรับ 
ปรุงเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒ 
ม.๖/๑ วิเคราะห์ปญัหา
การเมืองที่ส าคญัใน 
ประเทศ  จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญใน 
ประเทศ  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไขได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒ 
ม.๖/๒ เสนอแนวทาง ทาง
การเมืองการปกครองที่
น าไปสู่ความเข้าใจ  และ
การประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ 

นักเรียนเสนอแนวทาง 
ทางการเมืองการ
ปกครองที่น าไปสู่
ความเข้าใจ  และการ
ประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง
ประเทศได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครอง
ที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสาน
ประโยชนร์่วมกัน
ระหว่างประเทศได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐานส ๒.๒ 
ม.๖/๓วิเคราะห์
ความส าคญัและ ความ
จ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข       

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชา   ธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๒.๒  
ม.๖/๔เสนอแนวทางและมี
ส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

นักเรียนเสนอแนวทาง
และมสี่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนเสนอ
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์
 

มาตรฐาน ส ๓.๑ 
ม.๖/๑อภิปรายการ
ก าหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนอภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๖/๒ตระหนักถึง
ความส าคญัของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ต่อเศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศ 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของ 
ประเทศได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑  
ม.๖/๓ตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน
และประเทศ 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๑ 
ม.๖/๔วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๖/๑ อธิบายบทบาท
ของรัฐบาลด้านนโยบาย
การเงิน การคลังในการ

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา 

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา

นักเรียนอธิบาย
บทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน 
การคลังในการพัฒนา



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

พัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ 
 

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

เศรษฐกิจ ของประเทศ
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๖/๒ วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิ
วัตน์ท่ีมีผล 
ต่อสังคมไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ผล 
ต่อสังคมไทยได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒ 
ม.๖/๓ วิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูป 
แบบต่างๆ 

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูป 
แบบต่างๆได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๔.๑ 
ม.๖/๑ตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลาและ
ยุคสมยัทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาต ิ

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๑ 
ม.๖/๒สร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร ์
โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๖/๑วิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรรมโบราณ  
และการติดต่อระหว่างโลก 
ตะวันออกกับโลกตะวันตก
ที่มีผลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลก 
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมผีลต่อ 
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๖/๒วิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง 

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ

นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้ถูกต้อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

การเมือง เข้าสูโ่ลก
สมัยปัจจุบันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๖/๓วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกา และ
เอเชีย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา แอฟริกา 
และเอเชียได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๒  
ม.๖/๓วิเคราะห์
สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๖/๑ วิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญของประวัติศาสตร์
ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๖/๒ วิเคราะห์
ความส าคญัของสถาบัน
พระมหากษตัริยต์่อชาติ
ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ต่อชาตไิทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓  
ม.๖/๓ วิเคราะห์ปจัจัยที่
ส่งเสริมความสรา้ง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย ซึ่ง
มีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบันได้ถูกต้อง
และสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้าง 
 สรรคภ์ูมิปญัญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๔.๓ 
ม.๖/๔วิเคราะห์ผลงาน
ของบุคคลส าคญัทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ ที่มี
ส่วน 
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย 

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
บางส่วนและไม่

นักเรียนวิเคราะห์
ผลงานของบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมสี่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สมบูรณ ์
มาตรฐาน ส๔.๓ 
ม.๖/๕วางแผนก าหนด
แนวทางและการมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวฒันธรรมไทยได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวางแผน
ก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๖/๑วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ
ในประเทศไทยและ
ภูมิภาค ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค ต่างๆ 
ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจาก ปัจจัย
ทางภูมิศาสตรไ์ด้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทาง 
กายภาพในประเทศ
ไทยและภูมภิาค 
ต่างๆ ของโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๖/๒วิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งทาให้เกิด
ปัญหาและภัยพิบตัิ ทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
และ ภูมภิาคต่างๆ   ของ
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึง่ทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาคต่างๆ   
ของโลกได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
และภยัพิบัติ ทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาค
ต่างๆ   ของโลกได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๑ 
ม.๖/๓ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์  และ
สรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  และ
สรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนใช้แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศ มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้น้อย
และไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒ 
ม.๖/๑ วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์ใน
การสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้ง

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ

นักเรียนวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของ



ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ  ของโลก
และเห็นความส าคัญของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อการ
ด ารงชีวิต ของมนุษย์ 

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษย์ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษยไ์ด้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษยไ์ด้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ ์

ท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ  
ของโลกและเห็น
ความส าคญัของ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การด ารงชีวิต ของ
มนุษย์ได้น้อยและไม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒ 
ม.๖/๒วิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง        ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ ของ
โลก 

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้ถูกต้องแตไ่ม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลง        
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ได้น้อยและไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส๕.๒  
ม.๖/๓ระบุมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม บทบาท
ขององค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน ความ
ร่วมมือท้ังในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ 

นักเรียนระบุมาตรการ
ปูองกันและแก้ไข 
ปัญหา กฎหมายและ
นโยบาย ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อม 
บทบาทขององค์การ 
ที่เกี่ยวข้อง และการ
ประสาน ความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและ 
ระหว่างประเทศได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ ์

นักเรียนระบุ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม บทบาทของ
องค์การ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและ ระหว่าง
ประเทศได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ ์

มาตรฐาน ส ๕.๒  
ม.๖/๔วิเคราะห์แนวทาง
และมสี่วนร่วมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ถูกต้องและสมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ ์

นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
น้อยและไม่สมบูรณ ์

 
 

อภิธานศัพท์ 



 
กตัญญูกตเวที  ผู้รู้อุปการะท่ีท่านท าแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น  ๒ ข้อ ๑. กตัญญู รู้คุณท่าน  ๒. กตเวทตีอบ

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

กตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ / โรงเรียน   ในฐานะที่เป็นศิษย์  พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย์ ผู้เปรียบเสมือนทิศ
เบื้องขวา 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 าที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจ ประกอบด้วยความจงใจหรือ
จงใจท าดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ในตกลงไปตายเป็นกรรม แต่ขุดบ่อน้ าไว้กินไว้ใช ้
สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยู่ว่าบ่อน้ าที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่ายแล้วปล่อย
ปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไม่พ้นกรรม) การกระท าท่ีดีเรียกว่า “กรรมดี” ที่ชั่วเรียกว่า “กรรมชั่ว”  (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. วจีกรรม 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. อปราบปริเวทนียกรรม 
กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป ๔. อโหสิกรรม กรรมเลิกให้ผล  

หมวดที่ ๒ ว่าโดยกิจ คือการให้ผลตามหน้าที่ ได้แก่ ๕. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด หรือกรรมที่เป็นตัวน าไปเกิด ๖. 
อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน คือ เข้าสนับสนุนหรือซ้ าเติมต่อจากชนกกรรม ๗. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบ
คั้น คือเข้ามาบีบคั้นผลแห่งชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรมนั้นให้แปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือสั้นเข้า ๘. อุป
ฆาตกกรรม กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝุายตรงข้ามที่เข้าตัดรอนให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นขาดหรือหยุด
ไปทีเดียว 

.................................................................. 
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 ให้ผล

ก่อน ๑๐. พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม กรรที่ท ามากหรือกรรมชินให้ผลรองลงมา ๑๑. อาสันนกรรม กรรม
จวนเจียน หรือกรรมใกล้ตาย ถ้าไม่มีสองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนอ่ืน ๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปน
กรรม กรรมสักว่าท า คือเจตนาอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้น ให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอ่ืนจะให้ผล (พ.ศ. หน้า 
๕) 



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

กุลจิรัฏตธรรม ๔  ธรรมส าหรับด ารงความมั่นคงของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งค่ังตั้งอยู่ได้นาน (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 เว้น
จากพูดส่อเสียด  ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดค าหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี  เว้นจากพูด
เพ้อเจ้อ 

 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. อพยาบาท
วิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน (พ.ศ. หน้า ๒๒) 

โกศล ๓ ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ 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 รูป
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
พระสงฆ์ ๔. สิกขาคารวตา ความเคารพในการศึกษา ๕. อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไม่ประมาท  
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 แบ่งโดยชาติเปน็
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  ความยอมให้
ที่ประชุมท ากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิได้ร่วมอยู่ด้วย เป็นธรรมเนียมของภิกษุท่ีอยู่ในวัดซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิที่
จะเข้าประชุมท ากิจของสงฆ์ เว้นแต่ภิกษุนั้นอาพาธจะเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ก็มอบฉันทะคือ แสดงความ
ยินยอมให้สงฆ์ท 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 

ตนัหา (๒)  ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่อาสาพระยามารผู้เป็นบิดา เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการต่าง ๆ ใน
สมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรู้ใหม่ ๆ (อีก ๒ นางคือ อรดีกับราคา) (พ.ศ. หน้า 
๗๒) 

ไตรลักษณ์ ลักษณะสาม คือ ความไม่เที่ยง  ความเป็นทุกข์  ความไม่ใช่ตัวตน  ๑.  อนิจจตา (ความเป็นของไม่เที่ยง)  
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 เรียกกัน
ง่าย ๆ  ว่า   ศีล สมาธิ ปัญญา (พ.ศ. หน้า  ๘๗) 

ทศพิธราชธรรม ๑๐ ธรรม ส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดี มี ๑๐ ประการ คือ   ๑. ทาน การให้



ทรัพย์สินสิ่งของ  ๒. ศีล ประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ  ๔. อาชชวะ  ความซื่อตรง  ๕. มัทท
วะ ความอ่อนโยน  ๖. ตบะ  ความทรงเดช  เผากิเลสตัณหา  ไม่หมกมุ่นในความสุขส าราญ ๗. อักโกธะ
ความไม่กริ้วโกรธ  ๘.  อวิหิงสา  ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน  ๙. ขันติ ความอดทนเข้มแข็ง  ไม่ท้อถอย  
๑๐. อวิโรธนะ  ความไม่คลาดธรรม  (พ.ศ. หน้า ๒๕๐) 

ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน คือ ประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาติ
นี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา  เช่น  ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น มี ๔ ประการ คือ ๑.อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อม
ด้วยความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ๓. กัลยาณมิตตตา    ความมีเพ่ือนเป็นคนดี   ๔. สม
ชีวิตา   การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หาได้     (พ.ศ.  หน้า ๙๕) 

ทุกข์ ๑. สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดข้ึนและดับสลาย เนื่องจากต้องไป
ตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง 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 เป็น
ต้น (พ.ศ. หน้า ๑๐๐) 

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

เทวทูต ๔ ทูตของยมเทพ สื่อแจ้งข่าวของมฤตยู สัญญาณที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีให้มีความประมาท 
ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ๓ อย่างแรกเรียกเทวทูต ส่วนสมณะเรียกรวมเป็นเทวทูตไปด้วย
โดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แต่ในบาลีท่านเรียกว่านิมิต ๔ ไม่ได้เรียกเทวทูต (พ.ศ. หน้า ๑๐๒) 

ธาตู ๔ สิ่งที่ทรงภาวะของมั้นอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ได้แก่ ๑. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเนื้อ
ที่ เรียกชื่อสามัญว่า ธาตุเข้มแข็งหรือธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญว่า 
ธาตุเหลว หรือธาตุน้ า ๓. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าให้ร้อน เรียกสามัญว่า ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ 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       มพัีนธุกรรมเป็นต้น)  
๓. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต) ๔. กรรมนิยาม  (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระท า)  ๕. ธรรมนิยาม  (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
อาการที่เป็นเหตุ เป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย (พ.ธ. หน้า ๑๙๔) 

นิวรณ์ ๕ สิ่งที่ก้ันจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ธรรมที่ก้ันจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ท าจิตให้เศร้าหมอง
และท าปัญญาให้อ่อนก าลัง ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความต้องการกามคุณ) ๒. พยาบาท 
(ความคิดร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ) ๓. ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (คามฟูุงซ่าน
และร้อนใจ ความกระวนกระวายกลุ้มกังวล) ๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) (พ.ธ. หน้า ๑๙๕) 

นิโรธ ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์ท่ีจะเกิดข้ึนได้ 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) 



บุญกิริยาวตัถุ ๓ ที่ตั้งแห่งการท าบุญ เรื่องที่จัดเป็นการท าความดี หลักการท าความดี ทางความดีมี ๓ ประการ คือ 
๑. ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. ศีลมัย คือ ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบ
วินัย 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. ปัตตานุโมทนามัย 
คือ ท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย คือ ท าบุญด้วยการฟังธรรม ศึกษาหาความรู้ 
๙. ธัมมเทสนามัย คือท าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ ๑๐. ทิฏฐุชุกรรม คือ ท าบุญด้วยการท า
ความเห็นให้ตรง (พ.ธ.  หน้า ๑๑๐) 

บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา บุพนิมิต แปลว่า สิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธองค์ตรัส
เปรียบเทียบว่า ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะข้ึน ย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏให้เห็นก่อนฉันใด ก่อนที่อริยมรรคซึ่ง
เป็นข้อปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดข้ึน ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อน เหมือนแสงเงินแสง
ทองฉันนั้น องค์ประกอบของธรรมดังกล่าว หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ ๑. กัลป์ยาณมิตตตา 
ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล มีวินัย มีความเป็นระเบียบในชีวิตของตนและในการอยู่
ร่วมในสังคม ๓. ฉันทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยฉันทะ พอใจใฝุรักในปัญญา สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝุรู้ในความ
จริงและใฝุท าความดี ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการที่จะฝึกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความส าคัญของ
การที่จะต้องฝึกตน ๕. ทิฏฐิสปัทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และมีความเห็นความ
เข้าใจพื้นฐานที่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ๖. อัปปมาทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท มีความ
กระตือรือร้นอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของกาลเวลา เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เร่งรัดการ
ค้นหาให้เขาถึงความจริงหรือในการท าชีวิตที่ดีงามให้ส าเร็จ ๗. โยนิโสมนสิการ รู้จัดคิดพิจารณา มองสิ่ง
ทั้งหลายให้ได้ความรู้และได้ประโยชน์ที่จะเอามาใช้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป (แสงเงินแสงทองของชีวิตที่  ดี
งาม: 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) 
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 เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและ
ท 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 ความอยากเด่นอยากยกชูตน
ให้ยิ่งใหญ่)  (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 มี 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 าสิ่งที่ได้เล่าเรียนและตริ
ตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของสิ่งนั้น ๆ  (พ.ธ. หน้า ๑๖๒ – ๑๖๓) 

ปาปณิกธรรม ๓  หลักพ่อค้า องค์คุณของพ่อค้ามี ๓ อย่าง คือ ๑ จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า) ดูของเป็น สามารถค านวณ
ราคา กะทุน เก็งก าไร แม่นย า ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของ
ตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า) ๓. นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุน
อาศัย (เป็นที่เชื่อถือไว้วางในในหมู่แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือด าเนินกิจการโดยง่าย ๆ)  (พ.ธ. หน้า 
๑๑๔) 

ผัสสะ หรือ สัมผัส การถูกต้อง การกระทบ ความประจวบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ มี ๖ 
คือ ๑. จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา คือ ตา + รูป + จักขุ - วิญญาณ)  ๒. โสตสัมผัส (ความกระทบทางหู 
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 + มโนวิญญาณ)  
(พ.ธ. หน้า ๒๓๓) 

ผู้วิเศษ หมายถึง ผู้ส าเร็จ ผู้มีวิทยากร (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 
พระธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ (พ.ศ. หน้า ๑๘๓) 
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. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 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 ผู้ขอหรือผู้มองเห็นภัยในสังขาร
หรือผู้ท าลายกิเลส ดูบริษัท ๔ สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก ได้แก่ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ (พ.ศ. หน้า ๒๐๔) 

พระรัตนตรัย  รัตนะ ๓  แก้วอันประเสริฐ  หรือสิ่งล้ าค่า ๓ ประการ หลักที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ๓ 
อย่าง คือ ๑ พระพุทธเจ้า (พระผู้ตรัสรู้เอง และสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม) ๒.พระธรรม  (ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ)  ๓. พระสงฆ์  (หมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า) (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 และพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลคู ่๑ 
- พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลคู่ ๑ 
- พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลคู่ ๑ (พ.ศ. หน้า ๓๘๖) 

พราหมณ์ หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ; พราหมณ์เป็นวรรณะนักบวช
และเป็นเจ้าพิธี 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 าพวกโพธิปักขิยธรรม 
มี ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา (พ.ศ. หน้า ๑๘๕ – ๑๘๖) 

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 ภูม ิได้แก่  อบายภูมิ ๔ 
(ภูมิที่ปราศจากความเจริญ)  - นิรยะ  (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (ก าเนิดดิรัจฉาน) – ปิตติวิสัย  (แดนเปรต)  - 
อสุรกาย (พวกอสูร)  กามสุคติภูมิ ๗  (กามาวจรภูมิที่เป็นสุคติ  ภูมิที่เป็นสุคติซึ่งยังเกี่ยวข้องกับกาม)  - 
มนษุย์ (ชาวมนุษย์) – จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ท้าวมหาราช ๔ ปกครอง)  - ดาวดึงส์ (แดนแห่งเทพ 
๓๓  มีท้าวสักกะเป็นใหญ่)  -ยามา  (แดนแห่งเทพผู้ปราศจากความทุกข์) 

- ดุสิต (แดนแห่งผู้เอิบอิ่มด้วยสิริสมบัติของตน) 
- นิมมานรดี (แดนแห่งเทพผู้ยินดีในการเนรมิต) 
- ปรนิมมิตวสวัตต ีแดนแห่งเทพผู้ยังอ านาจให้เป็นไปในสมบัติทีผู่้อื่นนิรมิตให้)  (พ.ธ. หน้า ๓๑๖-๓๑๗)  

โภคอาทิยะ ๕ ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์ ๑. 
เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข ๒. บ ารุงมิตรสหายและร่วมกิจกรรม
การงานให้เป็นสุข ๓. ใช้ปูองกันภยันตราย ๔. ท าพลี คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ อติถิพลี ต้อนรับแขก ปุพพ
เปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ราชพลี บ ารุงราชการ เสียภาษี เทวตาพลี สักการะบ ารุงสิ่งที่เชื่อถือ ๕. 
อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ (พ.ธ.  หน้า ๒๐๒ -๒๐๓) 

มงคล   สิ่งที่ท าให้มีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา 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  ตั้งจิตมั่นชอบ (พ.ศ. 
หน้า ๒๑๕) 

มิจฉัตตะ ๑๐  ภาวะทีผ่ิด ความเป็นสิ่งที่ผิด ได้แก่ ๑. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลัก
กุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไม่น าไปสู่ความพ้นทุกข์) ๒. มิจฉาสังกัปปะ (ด าริผิด ได้แก่ ความด าริที่เปน็
อกุศลทั้งหลาย ตรงข้ามจากสัมมาสังกัปปะ) ๓. มิจฉาวาจา  (วาจาผิด ได้แก่ วจีทุจริต ๔) ๔. มิจฉากัมมัน
ตะ (กระท าผิด ได้แก่ กายทุจริต ๓) ๕. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ได้แก่ เลี้ยงชีพในทางทุจริต)  ๖. มิจฉา
วายามะ (พยายามผิด ได้แก่  ความเพียรตรงข้ามกับสัมมาวายามะ) ๗. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ได้แก่ ความ
ระลึกถึงเรื่องราวที่ล่วงแล้ว เช่น ระลึกถึงการได้ทรัพย์ การได้ยศ เป็นต้น ในทางอกุศล อันจัดเป็นสติเทียม) 
เป็นเหตุชักน าใจให้เกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา มัจฉริยะ เป็นต้น ๘. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ได้แก่ ตั้งจิต
เพ่งเล็ง จดจ่อปักใจแน่วแน่ในกามราคะพยาบาท เป็นต้น หรือเจริญสมาธิแล้ว หลงเพลิน ติดหมกมุ่น 
ตลอดจนน าไปใช้ผิดทาง ไม่เป็นไปเพ่ือญาณทัสสนะ และความหลุดพ้น)  ๙. มิจฉาญาณ (รู้ผิด ได้แก่ ความ
หลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายท าความชั่วและในการพิจารณาทบทวน ว่าความชั่วนั้น ๆ ตนกระท าได้
อย่างดีแล้ว เป็นต้น) ๑๐. มิจฉาวิมุตติ (พ้นผิด ได้แก่ ยังไม่ถึงวิมุตติ ส าคัญว่าถึงวิมุตติ หรือส าคัญผิดในสิ่งที่
มิใช่วิมุตติ)  
(พ.ธ. หน้า ๓๒๒) 

มิตรปฏิรูป  คนเทียมมิตร  มิตรเทียม  มิใช่มิตรแท้ มี ๔ พวก ได้แก่    



๑. คนปอกลอก  มีลักษณะ  ๔  คือ  ๑.๑  คิดเอาได้ฝุายเดียว  ๑.๒ ยอมเสียแต่น้อยโดยหวังจะเอาให้มาก  
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 คอยเป็นเพ่ือนดื่มน้ 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. อารมณ์ที่รู้ได้ด้วยจักษุ สิ่งที่ปรากฏแก่ตา 
ข้อ ๑ ในอารมณ์ ๖ หรืออายตนะภายนอก  ๓. ลักษณนามใช้เรียกพระภิกษุสามเณร เช่น ภิกษุรูปหนึ่ง 
(พ.ศ. หน้า ๒๕๓) 

วัฏฏะ ๓ หรือไตรวัฎฎ์ การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนว่ายตายเกิด ความเวียนเกิด หรือวนเวียนด้วย
อ านาจกิเลส กรรม และวิบาก เช่น กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ท ากรรม เมื่อท ากรรมแล้วย่อมได้ผลของกรรม เมื่อ
ได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสก็เกิดอีกแล้ว ท ากรรมแล้วเสวยผลกรรมหมุนเวียนต่อไป (พ.ธ. หน้า ๒๖๖) 

วาสนา อาการกายวาจา ที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่าง และได้สั่งสมอบรมมาเป็น
เวลานานจนเคยชินติดเป็นพื้นประจ าตัว แม้จะละกิเลสนั้นได้แล้ว แต่ก็อาจจะละอาการกายวาจาที่เคยชิน
ไม่ได้ เช่น ค าพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินต้วมเตี้ยม เป็นต้น ท่านขยายความว่า วาสนา ที่เป็นกุศลก็
มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤต คือ เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วก็มี ที่เป็นกุศลกับอัพยากฤตนั้นไม่ต้องละ แต่ที่
เป็นอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่จะเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายกับส่วนที่เป็นเหตุให้เกิด
อาการแสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ต่าง ๆ สว่นแรก พระอรหันต์ทุกองค์ละได้ แต่ส่วนหลังพระพุทธเจ้า
เท่านั้นละได้ พระอรหนัต์อ่ืนละไม่ได้ จึงมีค ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นละกิเลสทั้งหมดได้ พร้อมทั้งวาสนา; 
ในภาษาไทย ค าว่าวาสนามีความหมายเพ้ียนไป กลายเป็นอ านาจบุญเก่า หรือกุศลที่ท าให้ได้รับลาภยศ (ไม่
มีใน พ.ศ. ฉบับที่พิมพ์เป็นเล่ม แต่ค้นได้จากแผ่นซีดีรอม พ.ศ. ของสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ) 

วิตก ความตรึก ตริ กายยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ การคิด ความด าริ “ไทยใช้ว่าเป็นห่วงกังวล” แบ่งออกเป็นกุศลวิตก ๓ และ
อกุศลวิตก 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 ถิ่นที่ไป
ไม่อ านวย ๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแห่งร่างกาย หรือ รูปกายเสีย เช่น ร่างกายพิกลพิการ อ่อนแอ ไม่สวยงาม กิริยา
ท่าทางน่าเกลียด ไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพที่ไม่ดี  เจ็บปุวย มีโรคมาก ๓. กาลวิบัติ วิบัติแห่งกาลหรือหรือ
กาลเสีย คือเกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อย ผู้ปกครองไม่ดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม 
มากด้วยการเบียดเบียน ยกย่องคนชั่ว บีบคั้นคนดี ตลอดจนท าอะไรไม่ถูกาลเวลา ไม่ถูกจังหวะ ๔. 
ปโยควิบัติ วิบัติแห่งการประกอบ หรือกิจการเสีย เช่น ฝักใฝุในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด ท าการไม่ตรงตาม
ความถนัด 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 ในส่วน
ดับของสังขารทั้งหลาย ต้องแตกสลายทั้งหมด    ๓. ภยตูปัฏฐานญาณ คือ ณาณอันมองเห็นสังขาร ปรากฏ
เป็นของน่ากลัว ๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นโทษของสังขารทั้งหลาย ว่าเป็นโทษ
บกพร่องเป็นทุกข์  ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นความหน่ายของสังขาร ไม่เพลินเพลิน 
ติดใจ   ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันค านึงด้วย  ใคร่พ้นไปเสีย คือ หน่ายสังขารทั้งหลาย ปรารถนา
ที่จะพ้นไปเสีย  ๗. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงพิจารณาหาทาง เมื่อต้องการจะพ้นไปเสีย 
เพ่ือมองหาอุบายจะปลดเปลื้องออกไป ๘. สังขารุเปกขาณาณ คือ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อ
สังขาร คือ พิจารณาสังขารไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลาย  ๙. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ 
ณาณอันเป็นไปโดยอนุโลกแก่การหยั่งรู้อริยสจั แลว้แลว้มรรคญาณให้ส าเรจ็ความเป็นอริยบุคคลต่อไป (พ.ศ. 
หน้า ๒๗๖ – ๒๗๗) 

วิมุตติ ๕ ความหลุดพ้น ภาวะไร้กิเลส และไม่มีทุกข์ มี ๕ ประการ คือ ๑. วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยข่มไว้ คือ ดับกิเลส  
๒. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับธรรมที่ตรงกันข้าม  ๓. สมุจเฉทวิมุตติ     ดับด้วยตัดขาด 
ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ๔. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ โดยอาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลส  ๕. นิ
สรณวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาดเสร็จสิ้น (พ.ธ. หน้า ๑๙๔) 

โลกบาลธรรม ธรรมคุ้มครองโลก ได้แก่ ปกครองควบคุมใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม และให้อยู่
กันด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย มี ๒ อย่างได้แก่  ๑. หิริ ความอายบาป ละอายใจ
ต่อการท 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 าความเคลื่อนไหวทุกอย่าง  
๑) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นร่างกายนี้ ๑) ธาตุมนสิการ 
พิจารณาเห็นร่างกายของตน โดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างๆ   
๒. เวทนานุปัสสาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา  
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา)  คือ มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งที่เป็นสามิสและเป็น
นิรามิสตามท่ีเป็นไปอยู่ขณะนั้น ๆ    
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต  ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ  ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ  มีโมหะ  ไม่มีโมหะ  
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 เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ์และดับได้อย่างไร  
เป็นต้น  ตามที่เป็นจริงของมันอย่างนั้น ๆ  (พ.ธ. หน้า  ๑๖๕) 

สมณะ  หมายถึง ผู้สงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านให้ความหมายจ าเพาะ หมายถึง        ผู้
ระดับบาป ได้แก่ พระอริยบุคคล และผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาป ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระอริยบุคคล 
(พ.ศ. หน้า ๒๙๙) 



สมบัติ ๔ คือ ความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมส่งอ านวยโอกาสให้กรรมดีปรากฏผล 
และไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผล มี ๔ อย่าง คือ  ๑. คติสมบัติ สมบัติแห่งคติ ถึงพร้อมด้วยคติ หรือคติให้ 
คือ เกดิอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะสั้นคือ ด าเนินชีวิตหรือไปใน
ถิ่นที่อ 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 าเรื่องตรงกับท่ีเขาต้องการ 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. เป็นผู้ปฏบิัติสมควร  ๕.  เป็นผู้ควรแก่การค านับ คือ ควรกับของที่เขาน ามาถวาย  ๖. 
เป็นผู้ควรแก่การตอนรับ  ๗. เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา ควรแก่ของท าบุญ  ๘. เป็นผู้ควรแก่การกระท าอัญชลี 
ควรแก่การกราบไหว้  ๙. เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยม
ของโลก(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 คือที่สาลวโน
ทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia หรือ Kusinagara) (พ.ศ. หน้า ๓๑๗) 

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 ยินดีตามก าลัง 
คือ พอใจเพียงแค่พอแก่ก าลังร่างกาย สุขภาพ และขอบเขตการใช้สอยของตน ของที่เกินก าลังก็ไม่หวงแหน
เสียดายไม่เก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน  ๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือ 
พอใจตามท่ีสมควร คือ พอใจตามท่ีสมควรแก่ภาวะฐานะแนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของ
ตน เช่น ภิกษุพอใจแต่องอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือได้ของใช้ที่ไม่เหมาะสมกับตนแต่จะมีประโยชน์แก่
ผู้อื่นก็น 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. อัตตัญญุตา คือ 
ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม 
เป็นต้น   ๔. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี  ๕. กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล คือ 
รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม   ๖. ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัทคือรู้จักชุมชนและรู้จักที่ประชุม  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 มีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง ๔. สาธารณโภคี  แบ่งปันสิ่งของที่ได้มาไม่หวง  แหน ใช้ผู้เดียว  ๕. สีลสามัญญตา  มีความประพฤติ
ร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหา  ๖.ทิฏฐิสามัญญตา  มี
ความเห็นชอบดีงาม เช่นเดียวกับหมู่คณะ  (พ.ธ. หน้า ๒๓๓-๒๓๕) 

สุข ๒  ความสบาย ความส าราญ มี ๒ อย่าง ได้แก่ ๑. กายิกสุข สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข สุขทางใจ อีกหมวดหนึ่ง
มี ๒  คือ  ๑. สามิสสุข  สุขอิงอามิส คือ อาศัยกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข   สุขไม่อิงอามิส คือ อิงเนกขัมมะ 
(พ.ศ. หน้า ๓๔๓) 

ศรัทธา  ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม (พ.ศ. หน้า ๒๙๐) 
ศรัทธา ๔  ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ๔ ประการคือ  ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อ

ว่าเมื่อท าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท าทั้งที่รู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่ว ความดี มีขึ้นในตน เป็นเหตุ
ปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วย
การกระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น   ๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อ
ว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมท่ีส าเร็จต้องมีผล และผลต้อง มีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี และผลชั่ว
เกิดจากกรรมชั่ว  ๓. กัมมัสสกตาสัทธา (ความเชื่อที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน ๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณท้ัง ๙ ประการ ตรัสธรรม 
บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถ
เข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้  (พ.ธ. หน้า ๑๖๔) 

สงเคราะห ์ การช่วยเหลือ การเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล (พ.ศ. หน้า ๒๒๘) 
สังคหวัตถุ  ๔  เรื่องสงเคราะห์กัน คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้ หลักการสงเคราะห์ คือ ช่วยเหลือ

กันยึดเหนี่ยวใจกันไว้  และเป็นเครื่องเกาะกุมประสานโลก ได้แก่  สังคมแห่งหมู่สัตว์ไว้ ดุจสลักเกาะยึดรถท่ี
ก าลังแล่นไปให้คงเป็นรถ และวิ่งแล่นไปได้มี ๔ อย่างคือ  ๑. ทาน การแบ่งปันเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  ๒. ปิย
วาจา พูดจาน่ารัก  น่านิยมนับถือ  ๓. อัตถจริยา  บ าเพ็ญประโยชน์  ๔.สมานัตตนา  ความมีตนเสมอ 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. สัมมา
ญาณ รู้ชอบได้แก่ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ   ๑๐. สัมมาวิมุตติ พ้นชอบได้แก่ อรหัตตผลวิมุตติ; เรียก
อีกอย่าง 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 หรือทุคติ  
๑. ปาณาติบาต การท าชีวิตให้ตกล่วง  ๒. อทินนาทาน การถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยอาการขโมย ลัก
ทรัพย์  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 นักเที่ยวผู้หญิง)  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 ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์
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 เข้าที่ประชุมเขาไม่เชื่อถือถ้อยค า  ๔.๕ เป็นที่หมิ่น
ประมาทของเพื่อนฝูง  ๔.๖ ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูก
เมียไม่ได้  ๕. คบคนชั่วมีโทษโดยน าให้กลายเป็นคนชั่วอย่างที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ได้เพ่ือนที่จะน าให้
กลายเป็น 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  หนาวนัก 
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 ขาดแก่นสารและความเท่ียงแท้  ไม่ให้
ความพึงพอใจแท้จริง  ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก  การพลัดพรากจากสิ่งที่
รัก  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 เป็นอิสระ 
คือ นิพพาน)   
๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป  ภาวะที่เข้าถึงเมื่อก าจัดอวิชชา ส ารอกตัณหา
สิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ เป็นอิสระ คือ นิพพาน)   
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่  อริย
อัฏฐังคิกมรรค  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มัชฌิมปฏิปทา  แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์  ๘ นี้ สรุปลง
ในไตรสิกขา 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 รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่านี้
มาโดยทางที่ชอบธรรม  ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ที่ล้ าลึกกว่าที่จะมองเห็นกัน
เฉพาะหน้า เป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป เป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละจากโลกนี้ไป  ๓. ปรมัตถะ ประโยชน์
สูงสุด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตเป็นจุดหมายสูงสุดหรือท่ีหมายขั้นสุดท้าย คือ พระนิพพาน 
อีกประการหนึ่ง หมายถึง ๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน   ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน  ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์
ทั้งสองฝุาย  (พ.ธ. หน้า ๑๓๑ – ๑๓๒) 

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  โผฏฐพัพะ  คือ สิ่งต้องกาย    ๒.๖ ธัมมะ หมายถึง ธรร
มารมย์  คือ อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู ้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 ความม่ันใจ
ในพระรัตนตรัย  ในหลักแห่งความจริง ความดีอันมีเหตุผล  ๒.ศีลความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต  
๓.  สุตะ การเล่าเรียน  สดับฟัง  ศึกษาหาความรู้ ๔. จาคะ  การเผื่อแผ่เสียสละ  เอื้อเฟ้ือ  มีน้ าใจช่วยเหลือ 
ใจกว้าง  พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบ  เอาแต่ตัว  ๕.  ปัญญา ความรอบรู้ รู้คิด  รู้พิจารณา  
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 เอาจิตฝักใฝุไม่ปล่อยใจให้ฟูุงซ่าน
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 ไม่เชือ่
มงคลคือมุ่งหวังผลจากการกระท า และการงานมิใช่จากโชคลาภ และสิ่งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์  ๔. ไม่
แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  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. ไม่แสวงหาทักขิ
ไณยภายนอก หลักค าสอนนี้ คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๗. กระท าความสนับสนุนใน
พระพุทธศาสนานี้ คือ เอาใจใส่ท านุบ ารุงและช่วยกิจกรรม (ธรรมนูญชีวิต, หน้า ๗๐ – ๗๐) 

อุเบกขา  มี ๒ ความหมายคือ  ๑. ความวางใจเป็นกลาง ไม่เองเอียงด้วยชอบหรือชัง ความวางใจเฉยได้ไม่ยินดียิน
ร้าย เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดข้ึนโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่าพึงปฏิบัติต่อไปตามธรรม หรือตาม
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 ความยึดมัน่
ในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธี
ต่าง ๆ กัน ไปอย่างงมงายหรือโดยนิยมว่าขลัง ว่าศักดิ์สิทธิ์ มิได้เป็นไปด้วยความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล  ๔. อัตตาวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน คือ ความถือหรือส าคัญ 
หมายอยู่ในภายในว่ามีตัวตน ที่จะได้ จะมี จะเป็น จะสูญสลาย ถูกบีบคั้น ท าลายหรือเป็นเจ้าของ เป็นนาย
บังคับบัญชาสิ่งต่าง 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 าเป็นจะต้องเก่ียวข้องและมีประโยชน์  ๒. สงฺขาเยก  อธิวาเสต ิ
พิจารณาแล้วอดกลั้นได้แก่ อนิฏฐารมณ์ ต่าง ๆ มีหนาวร้อน และทุกขเวทนา เป็นต้น  ๓. สงฺขาเยก  ปริวชฺ
เชติ 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. เว้นจากทจุริต คือ ประพฤติชั่วด้วย
กาย วาจา ใจ (ไม่ท าชั่วทั้งปวง) ๒.ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (ท าแต่ความดี)  ๓. 
ท าใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง โลภ  โกรธ  หลง เป็นต้น (ท าจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์)  
(พ.ศ. หน้า ๔๔๐) 

สังคมศาสตร์  การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา   การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรม (virtue) และจริยธรรรม (moral or morality or ethics)  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี  

จริยธรรมมีความหมายเช่นเดียวกับศีลธรรม  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติกรรมปฏิบัติความประพฤติ
หรือหน้าที่ที่ชอบ ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงหมายถึง สภาพคุณงามความดีที่
ประพฤติปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรอืคุณธรรมตามกรอบจริยธรรม ส่วนศีลธรรมและ
จริยธรรม มีความหมายใกล้เคียงกัน คุณธรรมจะมีความหมายที่เน้นสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่
แสดงออกถึงความดีงาม ส่วนจริยธรรม มีความหมายเน้นที่  ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นที่
ยอมรับของสังคม นักวิชาการมักใช้ค าทั้งสองค านี้ในความหมายนัยเดียวกันและมักใช้ค าสองค าดังกล่าว
ควบคู่กันไป เป็นค าว่า คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมี
ความหมายเน้นทั้งสภาพลักษณะหรือคุณสมบัติและความประพฤติอันดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม  
(โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย  ศูนย์คุณธรรม  หน้า ๑๑ -๑๒) 

การเมือง    ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการจัดระเบียบสังคมเพ่ือประโยชน์และความสงบสุขของ
สังคม มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยรวมทั้งหมดในส่วนหนึ่งของชีวิตในพ้ืนที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ อ านาจ
ชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการด าเนินการได้ 

ข้อมูล   สิ่งที่ได้รับรู้และยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ เมื่อจัดระบบแล้วเรียกว่า สารสนเทศ 
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 สามารถใช้บรรทัดฐานของ

สังคม (social norms) เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้ ซึ่งแยกออกเป็น  
๑. วถิีประชา (folkways) ได้แก่ แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่สังคมยอมรับและได้ประพฤติปฏิบัติ
สืบต่อกันมา มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการด าเนินชีวิต และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะไม่มีกฎเกณฑ์
เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 
๒. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เป็นมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มีการก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
ที่เข้มขึ้น ในกรณีมีผู้ฝุาฝืนอาจมีการลงโทษ แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 
เช่น การลวนลามสตรีในชนบท ต้องลงโทษด้วยการเสียผี 
๓. กฎหมาย(law)เป็นมาตรฐานความประพฤติที่รัฐก าหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
และก 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) คือการประกาศ
เจตนารมณ์ ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรอง
ตามข้อมติที่ ๒๑๗ A (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดยประเทศไทยออกเสียงสนันสนุน 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เป็นการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเรื่องเก่ียวกับความ
เป็นมา ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมนุษยชาติโลก ความส าคัญ และผลกระทบที่มี
อิทธิพลต่อการด 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 
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 ทั้งในด้านงาน

ที่ท 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 ความลับทางการ
ค้า  ชื่อทางการค้า   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   



         สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง ภูมิศาสตร์ 
และทีสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็น สินค้าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 
๒. ลิขสิทธิ์  คือ  งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม  
งานภาพยนตร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรณคดี 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 และ

ราชส านัก 
อดีต     คือ เวลาที่ล่วงมาแล้ว ความส าคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบง าความคิดและความรู้ของเราอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ง อดีตที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคน/ความส าคัญที่มีต่อเหตุการณ์และกลุ่มคนจะถูกน ามาเชื่อมโยง
เข้าด้วยกัน 

นักประวัติศาสตร์     เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผู้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ตาม
จุดมุ่งหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจน าไปสู่การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในที่สุด 
ความมุ่งหมายในการเขียนประวัติศาสตร์ 
- นักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 
-  นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ มุ่งที่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ (bias) 

หลักฐานประเภท ต่าง ๆ     จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะน าไปสู่ความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบ่งประเภท
ของหลักฐานหลายแบบ เช่น หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง 
หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์แบบหนึ่ง หรือหลักฐานชั้นต้นและ
หลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง       ชั้นที่สอง ชัน้ที่สาม) อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมิน
ว่าน่าเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยหรือเกิดโดยผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่กระนั้นนัก
ประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกก่อนด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยก็ย่อมมี
จุดมุ่งหมายส่วนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจท าให้เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 

อคติ   คือ ความล าเอียง ไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ซึ่งผู้ที่เป็นนักประวัติศาสตร์
จะต้องตระหนักและควบคุมให้ได้ 

ความเป็นกลาง คือการมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติจะเกิดข้ึนได้หากเข้าใจธรรมชาติของหลักฐานแต่ละ
ประเภทเข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เรียน ผู้บันทึกประวัติศาสตร ์
(นั่นคือ เข้าใจว่าบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด) 

ความจริงแท้   (real truth)    คือ ความจริงที่คงอยู่แน่นอนนิรันดร์ เป็นจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร์มุ่งแสวงหา
ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ (ที่มนุษย์
เป็นผู้สร้าง) 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 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน) 
การตีความหลักฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 
ส่ี   การสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบค าถาม ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้
ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือน าตัว
เข้าไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษา 
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 ได้เปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาตามล าดับเวลาได้อย่างไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยใดบ้าง ทั้งทางด้าน
ภูมิศาสตร์และปัจจัยแวดล้อมทางสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการหรือการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และผลกระทบ
ของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของ
เวลาและความต่อเนื่อง 

ภูมิศาสตร์     เป็นค าที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเป็นศาสตร์ทางพ้ืนที่  
เป็นความรู้ที่ว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง 

ลักษณะทางกายภาพ ของภูมิศาสตร์   หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเป็นรูปร่าง รูปทรง โดยสามารถมองเห็นและ
วิเคราะห์ไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะ
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 เชน่ 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 

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 าให้เกิดรูปแบบแหล่งน้ า
ชนิดต่าง 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 พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเวลา สถานที่ 
ปัจจัยแวดล้อม และการกระจายของพ้ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความกว้าง ยาว สูง ตามขอบเขตท่ีก าหนด 
หรือสมมุติพ้ืนที่ขึ้นมาพิจารณา 

การศึกษารูปแบบทางพื้นที่      หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือมิติทางพ้ืนที่ของ   สังคมมนุษย์ ที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ มีการใช้และก าหนดหน่วยเชิงพ้ืนที่  ที่ชัดเจน มีการอาศัยเส้นที่เราสมมุติขึ้น อาศัยหน่วยต่าง ๆ 
ขึ้นมาก าหนดขอบเขต ซึ่งมีองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษย์ที่เด่นชัด สอดคล้องกันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา แสวงหาข้อมูล 

ภูมิศาสตร์กายภาพ  หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเก่ียวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยมีขอบเขตท่ีกล่าวถึง 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 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตว์ปุา ธรณีสัณฐาน (ภูเขาและที่ราบ) บรรยากาศ มหาสมุทร แร่ธาตุ และ
น้ 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 บนผิวโลกสว่นใดส่วนหนึ่ง เพ่ือให้เราเข้าใจลักษณะโลกของ
มนุษย์ดีข้ึน เช่น การก าหนดให้มนุษย์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ดีข้ึน เช่น การก าหนดให้มนุษย์และ
วัฒนธรรมของมนุษย์กรอบพ้ืนที่ของโลกที่มีลักษณะเป็นภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ 
ส าหรับการวิเคราะห์ หรือศึกษาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง เฉพาะเรื่อง 

รูปแบบทางพื้นที่ (Spatial Form)    หมายถึง ข้อเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุ่มของข้อมูลที่ได้มา 
เป็นต้นว่า ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระท าระหว่างกัน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แผนที่ ภาพถา่ย ฯลฯ 

พื้นที่หรือระวางที่(Space)    หมายถึง ขอบเขตทางพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาพ้ืนที่ในมิติ
ต่าง ๆ ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่ก าหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการก าหนดเป็นเขตบริเวณ 
สถานที่ น ามิติของความกว้าง ความลึก ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามที่เรา
ก าหนด ขอบเขตระหว่างที่ ด้วยเครื่องมือ เส้นสมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย 
ฯลฯ อาจจะจ าแนกเป็นเขต ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ ที่เฉพาะเจาะจงไป มีการ
พิจารณา วิเคราะห์ถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก และลักษณะทางพ้ืนที่ของการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธ์จากถ่ินฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์
จากพ้ืนโลก สัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
การศึกษาความแตกต่างเชิงพื้นที่ (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 องค์ประกอบประชากรที่
ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส 

การเปลี่ยนแปลงประชากร    องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดกรเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตาย และ
การย้ายถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า 



 
๑. การท านามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

ท าของยากให้ง่าย  ธรรมะเป็นเรื่องนามธรรมที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง ยากท่ีจะเข้าใจ ยิ่งเป็นธรรมะระดับสูงสุดก็ยิ่ง
ลึกล้ าคัมภีรภาพยิ่งขึ้น…..ความส าเร็จแห่งภารกิจการสั่งสอนประชาชนส่วนหนึ่ง เพราะพระองค์ทรงใช้เทคนิควิธีการ
ท าของยากให้ง่าย เช่น   

๑.๑ การใช้อุปมาอุปไมย วิธีนี้เป็นวิธีทรงใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะท าให้ผู้ฟังมองเห็นภาพและเข้าใจง่าย 
โดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความให้ยืดยาว 

๑.๒  ยกนิทานประกอบ เป็นเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อย 
๑.๓ ใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอน เทคนิควิธีสอนด้วยการกระท าของยากให้ง่าย  หรือท านามธรรมให้เป็น

รปูธรรมนอกจากใช้อุปมาอุปไมยและเล่านิทานประกอบแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้มาก
พอๆ  กับสองวิธีข้างต้น คือ การใช้สื่ออุปกรณ์หรือใช้สื่อการสอน 
๒. ท าตนเป็นตัวอย่าง 

ในแง่ของการสอนอาจแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 
๒.๑ ท าให้ดู หรือสาธิตให้ดู 
๒.๒ ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง 

๓. ใช้ถ้อยค าเหมาะสม 
การสอนที่จะประสบความส าเร็จ ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้ค า ต้องให้ผู้ฟังรู้สึกว่า ผู้พูดพูดด้วยเมตตาจิต มิใช่พูด

ด้วยความมุ่งร้าย  
๔. เลือกสอนเป็นรายบุคคล 

ผู้สอนต้องรู้ว่าคนฟังนั้นต่างภูมิหลังต่างความสนใจ ต่างระดับสติปัญญาการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการเลือก
สอนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้การสอนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ถ้าท าได้ก็ควรใช้วิธีนี้ แม้จะสอนเป็นกลุ่มก็ต้อง
เอาใจใส่นักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลให้ได้ 
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 
 

 
 
 
 
 
 

หลักส าคัญที่ครูผู้สอนควรทราบ 



 
หลักส าคัญคือหลักการใหญ่ๆ  ของการสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็มีอยู่ ๓ หลัก คือ 

๑. หลักเก่ียวกับเนื้อหาที่สอน 
๒. หลักเก่ียวกบัตัวผู้เรียน 
๓. หลักเก่ียวกับตัวการสอน 

ก. เกี่ยวกับเนื้อหา 
คนจะสอนคนอ่ืนต้องรู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเขาเสียก่อน ไม่ใช่คิดแต่วิธีการสอนว่าจะสอนอย่างไร ต้อง

คิดก่อนว่า จะเอาอะไรไปสอนเขา พระพุทธเจ้าแนะน าว่าผู้สอนต้องค านึงเสมอว่า ต้องสอนสิ่งที่รู้เห็นหรือเข้าใจง่าย
ไปหาสิ่งที่เข้าใจยาก 

๑. สอนเนื้อหาที่ลุ่มลึกลงไปตามล าดับ 
๒. สอนด้วยของจริง 
๓. สอนตรงตามเนื้อหา 
๔. สอนมีเหตุผล 
๕. สอนเท่าท่ีจ าเป็นจะต้องรู้ 
๖. สอนสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 

ข. เกี่ยวกับตัวผู้เรียน 
๑. พุทธองค์จะทรงสอนใคร  ทรงดูบุคคลผู้รับการสอนหรือผู้เรียนก่อนว่าบุคคลนั้นๆ  เป็นคนประเภทใด มี

พ้ืนความรู้ 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 
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” จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่งเป็นวิธีคิดตาม

เหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและท าการที่ต้นเหตุ  จัดเป็น ๒ คู่ คือ 
 คู่ท่ี ๑ ทุกข์เป็นผล  เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ท่ีประสบ ซึ่งไม่ต้องการ 
  สมุทัยเป็นเหตุ  เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่จะต้องก าจัดหรือแก้ไข จึงจะพ้นจากปัญหาได้ 
 คู่ท่ี ๒ นิโรธเป็นผล  เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง 
  มรรคเป็นเหตุ  เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระท าในการแก้ไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุจุดหมายคือ
ภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบพุทธวิธี ๙ อย่าง 
 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอุปมา-อุปไมย (การเปรียบเทียบ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- เปรียบเทียบนามธรรมกับรูปธรรมให้ผู้เรียนเห็นชัดเจน ครูผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วม 
- ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม 
ขั้นฝึก 
- ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 
- ผู้เรียนแต่ละรูปหรือแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายหรือน าเสนอสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม 
- หาข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม-รูปธรรม 
ขั้นประยุกต์ 
- ค้นคว้าสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมในเนื้อหาอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากเนื้อหาที่ก าหนดให้ 

 
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 ตั้งใจด ู ตั้งใจจดจ าและเห็นความส าคัญต่อ

เนื้อหาที่จะน าเสนอ 
ขั้นฝึก (ปัญญา) 
- 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 
ขัน้ประยุกต์ 
- ผู้เรียนน าการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
๘. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (สร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน)   
     แบบท่ี ๒ 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูผู้สอนสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน 
- 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 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทักษะชีวิตที่ต้องการเน้นหรือแบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน 
ตามกระบวนการสอนพุทธวิธี ๙ อย่าง 

 
องค์ประกอบ ทักษะชีวิตที่ต้องการเน้นตามกระบวนการสอนพุทธวิธ ี
๑. ความตระหนักรู้ในตน ๑.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองด้านร่างกายจิตใจและสังคม 

๑.๒ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
๑.๓ รู้จุดเด่น จุดด้อย และความสามารถพิเศษของตน 
๑.๔ มสีติและรู้ตัวทุกเมื่อว่าก าลังท าอะไร 

๒. การเห็นคุณคา่แห่งตน ๒.๑ ความคาดหวังและศักยภาพทีอ่ยากจะมีในอนาคต 
๒.๒ มคีวามมั่นใจในตนเอง 
๒.๓ ความมีพลัง และความเข็มแขง็ที่จะท างานได้ส าเร็จ 
๒.๔ มคีวามพึงพอใจในตนเอง 
๒.๕ มคีวามมั่นใจว่าสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้   

๓. ความเห็นใจผู้อื่น ๓.๑ เข้าใจและเห็นใจในสภาพ/สถานะ/ความต้องการ ความจ าเป็น 
ของบุคคลอื่น 

๓.๒ เข้าใจ/เห็นใจความรูส้ึก/อารมณ์ของผู้อื่น 
๔. ความรบัผิดชอบต่อสังคม ๔.๑ ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

๔.๒ รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อสังคม 
๔.๓ มจีิตส านึกท่ีจะปูองกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม 
๔.๔ การพิจารณาถึงผลกระทบของการกระท าของตนเองที่จะเกดิตอ่ 

สังคม 
๔.๕ ยอมรับการกระท าของตนเองที่มีผลต่อสังคม 

๕. การจดัการกับอารมณ ์ ๕.๑ เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของอารมณ ์
๕.๒ เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานในการเกิดอารมณ ์
๕.๓ เข้าใจภาวะอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมและต่อ 

สุขภาพ 
๕.๔ เรียนรู้วิธีการจัดการและแสดงออกของอารมณ์ที่เหมาะสม 

๖. การจดัการกับความเครียด ๖.๑ เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานในการเกิดความเครียด 
๖.๒ เข้าใจภาวะความเครียดที่มีอทิธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมต่อ 

สุขภาพและสังคม 
๖.๓ ค้นหาสาเหตุของความเครียดและหาวิธีปูองกันได ้
๖.๔ เผชิญความเครียดสามารถคน้หาสาเหตุและวิธีการจดัการตลอด 

จนแสดงออกท่ีเหมาะสม 
๗. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ๗.๑ ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน แสดงออก 

๗.๒ ประเมินผลการสื่อสารกับบุคคลอื่น และปรับเปลี่ยนการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๓ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และ 
บุคคลอื่นได ้

๗.๔ แสดงความรู้สึกของตนเองไดอ้ย่างเปิดเผย โดยไมส่่งผลเสียหาย 
ต่อผู้อื่น 

๘. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ๘.๑ ตระหนักถึงความส าคญัและคุณค่าของสัมพันธภาพกับบุคคลใน 
ครอบครัว เพื่อนและบุคคลอื่น เหน็ประโยชน์ความจ าเป็นของ 
การสร้างสัมพันธภาพ 

๘.๒ เรียนรู้ความต้องการ ความสนใจ ความพอใจของบิดา มารดา ครู  
ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดและเพื่อน 



๘.๓ เรียนรู้ที่สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม่ สนใจและใช้วิธีที่จะท า 
ความรู้จักกับเพ่ือน 

๘.๔ ปรับตัวให้เข้ากับบคุคลอื่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อการมสีัมพันธภาพ 
ที่ดี สนใจเรื่องที่เขาชอบ สนับสนนุให้เขาได้ท าในสิ่งที่เขาสนใจ 
ต้องการที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ไม่ท าตัวแปลก 
แยกจากคนอ่ืน 

๘.๕ สามารถประนีประนอมความคาดหวังของตนเองและของคนอ่ืน 
ได ้

๘.๖ อยูร่่วมและท างานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข มีคณุลักษณะที่ 
เอื้อต่อการอยู่ร่วมและท างานร่วมกัน ไม่สร้างปัญหาขดัแย้งใน 
การอยู่ร่วมกัน พึงพอใจในการอยูร่่วมและทุกคนท างานตามบท 
บาทหน้าท่ีของตน 

๙. มีความคิดสร้างสรรค ์ ๙.๑ มคีวามสนใจและความไวในสิง่ต่างๆ รอบตัว มีความสามารถใน 
การจ า จ าแนก แยกแยะ สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วและมีความไวในการ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

๙.๒ มคีวามอยากรู้ อยากเห็นและสนใจที่จะท าสิ่งท่ียุ่งยากและซับซอ้น  
มีความกระตือรือร้นใฝุรู้การท าสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน แปลกใหม ่

๙.๓ มีอสิระในการคิด คดิคล่อง คดิแปลกใหม่ มคีวามคิดเห็นเป็นของ 
ตนเอง และมีจินตนาการ รู้จักคาดการณล์่วงหน้า คิดดดัแปลง คิด 
ได้กว้างไกลกว่าคนอ่ืนและกลุ่ม คดิคล่อง คิดแตกต่างจากคนอ่ืน 
 

๑๐. คดิวิเคราะห์ วิจารณ ์ ๑๐.๑ จ าแนก แยกแยะ ข้อมูลสิ่งต่างๆ ได ้
๑๐.๒ ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือกและ 

  ค าตอบท่ีสมเหตุสมผล 
๑๐.๓ คิดละเอยีด ลึกซึ้ง รอบคอบ 
๑๐.๔ คิดอย่างมีระบบ/ขั้นตอน 

๑๑. การตัดสินใจ ๑๑.๑ ตระหนักถึงความส าคัญของการตัดสินใจ 
๑๑.๒ หาทางเลือกในการตัดสินใจ 
๑๑.๓ รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะตัดสินใจ 
๑๑.๔ หาทางเลือกในการตัดสินใจ 
๑๑.๕ เลือกทางเลือกในการตดัสินใจท่ีดีที่สุด 
๑๑.๖ เรยีนรู้กระบวนการตัดสินใจของตนเองและกลุม่ 
๑๑.๗ รับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองและกลุ่มประเมินผลการตดั 

  สินใจ 
๑๒. การแก้ปัญหา ๑๒.๑ รับรู้ปัญหา 

๑๒.๒ วิเคราะห์และค้นหาสาเหตขุองปัญหา 
๑๒.๓ หาแนวทางในการแก้ปัญหา 
๑๒.๔ เลือกแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่เหมาะสม 
๑๒.๕ ประเมินผลในการแก้ไขปญัหา 

 
คดัลอกจากค าช้ีแจงแบบประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชีวตินักเรียน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๐ 
มูลนิธิรักษ์เดก็/องค์ประกอบพฤตกิรรมกบัทกัษะชีวติ 

 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความ
พร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”  ที่ให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและ
โรงเรียนที่มีความพร้อมด าเนินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นั้น   
ท าให้สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาข้ึน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน และท าให้หลักสูตรสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่นต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑.พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๔.พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕.พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หัวหน้าฝุายบริหารบุคคล   กรรมการ 
๗. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   หัวหน้าฝุายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๘. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๑. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 

 ๑๒. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. พระวันชัย  ชยชโย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประสิทธิผลต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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   ร่มต้นนุ่น  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 

 
 
 



๕. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  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 
๑๐.๖พระสมุห์ติวานนท์  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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

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 ) 

ผู้จัดการ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 













 

 
 















 



 



 



 


