
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้น ม.4-ม.6 

มฐ. ส 1.1   รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่

ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มฐ. ส 2.1   เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารง

ชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข                       

มฐ. ส 2.2   เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

มฐ. ส 3.1   เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ทรัพยากรที่ที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประ

สิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

มฐ. ส 3.2   เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ

ในสังคมโลก 

สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม 

สาระที่ 3   
เศรษฐศาสตร 

สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร

สาระที่ 5  
 ภูมิศาสตร

มฐ. ส 1.2   เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

มฐ. ส 4.1   เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการทาง ประวัติศาสตรมาวิเคราะห

เหตการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

มฐ. ส 4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย   มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

มฐ. ส 5.1   เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่

และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                

มฐ. ส 4.2   เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอ

เนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ  วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มฐ. ส 5.2   เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวน

รวมในการอนุรักษ   ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 
สาระที่ 1  :   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1  :    

รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

ตัวชี้วัด  :  

1. วิเคราะหสังคมชมพูทวีป และ คติความเชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจาหรือ

สังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ  

2. วิเคราะหพระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษย   ผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู การกอ

ตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธ ศาสนาหรือวิเคราะหประวัติศาสดาตนนับถือ

ตามที่กําหนด 

3. วิเคราะหพุทธประวัติดานการบริหาร และการธํารงรักษาศาสนาหรือวิเคราะหประวัติ

ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

4. วิเคราะหขอปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ

ถือตามที่กําหนด 

5. วิเคราะหการพัฒนาศรัทธา และปญญาที่ถูกตอง  ในพระพุทธ ศาสนา หรือแนวคิด

ของศาสนาที่ตนนับถือตาม    ที่กําหนด 

6. วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ

ถือตามที่กําหนด 

7. วิเคราะหหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตรหรือแนวคิดของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่กําหนด 

8. วิเคราะหการฝกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุงอิสรภาพในพระพุทธ

ศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

9. วิเคราะหพระพุทธศาสนาวาเปนศาสตรแหงการศึกษา ซ่ึงเนน ความสัมพันธของเหตุ

ปจจัยกับวิธีการแกปญหาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

10. วิเคราะหพระพุทธศาสนาในการฝกตน ไมใหประมาท   มุงประโยชนและสันติภาพ

บุคคล สังคมและโลกหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

11. วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศ

แบบยั่งยืน หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

12. วิเคราะหความสําคัญทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ การเมือง 

และสันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

13.  วิเคราะหหลักธรรมในกรอบอริยสัจ หรือหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 



14. วิเคราะหขอคิดและแบบอยางการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเลาและ 

ศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด 

15. วิเคราะหคุณคาและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปฏกหรือคัมภีรของ

ศาสนาที่คนนับถือ และการเผยแผ 

16. เชื่อมั่นตอผลของการทําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะหสถานการณที่ตองเผชิญ

และตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัตตินไดอยางมีเหตุผลถูกตองตามหลักธรรม จริย

ธรรม และกําหนดเปาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

และอยูรวมกันเปนชาติอยางสมานฉันท 

17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 

18. ตระหนักในคุณคาและความ สําคัญของคานิยม จริยธรรมที่เปนตัวกําหนดความเชื่อ

และพฤติกรรมที่แตกตางกันของ ศาสนิกชนศาสนาตางๆ   เพื่อขจัดความขัดแยงและอยู

รวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

19. เห็นคุณคา เชื่อมั่นและมุงมั่นพัฒนาชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูดวย

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

20. สวดมนต     แผเมตตา และบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน หรือตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

21. วิเคราะหหลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชัก

ชวน สงเสริมสนับสนุนให บุคคลอื่นเห็นความสําคัญของการทําความดีตอกัน 

22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความรวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหาและ

พัฒนาสังคม 

มาตรฐาน ส  1.2  :   

เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีและธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือ 

ตัวชี้วัด :  

1. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตอสาวก  สมาชิกในครอบครัว และคนรอบขาง    

2. ปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธี / พิธีกรรมตามหลักศาสนา ที่ตนนับถือ 

3. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

4. วิเคราะหหลักธรรม / คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลที่

สําคัญของศาสนาที่ตนนับถือ  และปฏิบัตตินไดถูกตอง  

5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันสงผลถึงการ

พัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 

 



สาระที่ 2  :   หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1   :    

เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข                    

ตัวชี้วัด  :  

1. วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ เกี่ยวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  

ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

2. วิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทางสังคมการขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 

3. ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุน ใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดีของประเทศ

ชาติ และสังคมโลก 

4. ประเมินสถานการณ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 

5. วิเคราะหความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

และเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

มาตรฐาน  ส 2.2   :     

เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา  และธํารงรักษาไวซ่ึงการปก

ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตัวชี้วัด  :  

1. วิเคราะหปญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ จากแหลง ขอมูลตางๆ พรอมทั้งเสนอแนว

ทางแกไข 

2. เสนอแนวทาง  ทางการเมืองการปกครองที่นําไปสูความเขาใจ  และการประสาน

ประโยชนรวมกันระหวางประเทศ 

3. วิเคราะหความสําคัญและ   ความจําเปนที่ตองธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

4. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

 

สาระที่ 3 :  เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส.3.1   :  

เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ทรัพยากรที่ที่มีอยู

อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารง

ชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

 



ตัวชี้วัด  :  

1. อภิปรายการกําหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจ 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน

และประเทศ 

4. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข 

มาตรฐาน ส.3.2  :     

เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจําเปนของ

การรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด  :  

1.อธิบายบทบาทของนโยบายการเงิน การคลัง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2. วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลตอสังคม

ไทย 

3. อธิบายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ 

 

สาระที่ 4  :   ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1  :    

เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการทาง 

ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด  :  

1. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยน

แปลงของมนุษยชาติ 

2. สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตรโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  :     

เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ  วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด  :  

1. วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลก

ตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. วิเคราะหเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  

และการเมือง  เขาสูโลกสมัยปจจุบัน 



3. วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา     

แอฟริกา และเอเชีย 

4. วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21 

มาตรฐาน ส 4.3  :    

เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธํารงความ

เปนไทย 

ตัวชี้วัด  :  

1. วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย  

2. วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย 

3.  วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรคภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย   ซ่ึงมีผลตอ

สังคมไทยในยุคปจจุบัน 

4.  วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและตางประเทศที่มีสวนสรางสรรค

วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตรไทย 

5. วางแผนกําหนดแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

 

สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร                                                             

มาตรฐาน ส 5.1  :     

 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกันและกันใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                        

ตัวชี้วัด  :  

1. ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอขอมูล   ภูมิสาร

สนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซ่ึงทําใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  

3. วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรใน

ประเทศไทยและทวีปตาง ๆ 

4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตใินโลกวาเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยและ

/หรือธรรมชาติ 

มาตรฐาน ส 5.2  :    

 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒน

ธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ   ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 



ตัวชี้วัด  :  

1.วิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทยและโลก 

2  ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา  บทบาทขององคการและการประสาน   ความ

รวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับ  กฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ ของ

โลก 

4. อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม อันเปนเอก

ลักษณเของทองถ่ิน  ทั้งในประเทศไทยและโลก 

5. มีสวนรวมในการแกปญหาและการ     ดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 


