
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
            สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรมช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจวา่มนุษยด์ ารงชีวติอยา่งไรทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการ 
อยูร่่วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  
           นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันาเปล่ียนแปลงตามยคุสมยักาลเวลาตามเหตุปัจจยัต่างๆ 
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้นมีความอดทนอดกลั้นยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรมสามารถ
น าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีมีความเช่ือม
สมัพนัธ์กนัและมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลายเพื่อช่วยใหส้ามารถปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม
เป็นพลเมืองดี  
มีความรับผดิชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดยไดก้ าหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 
          ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรม 
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง  
และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
          หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติ  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความส าคญั การเป็นพลเมือง
ดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม  ค่านิยม  ความเช่ือ  ปลูกฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
           เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ และการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั   
          ประวตัิศาสตร์ เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  วธีิการทางประวติัศาสตร์  พฒันาการของมนุษยชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ส าคญั
ในอดีต  บุคคลส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัของโลก   
           ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ   แหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัของส่ิง
ต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
การน าเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑        รู้ และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา     

ท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม  
                                        เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

        มาตรฐาน ส  ๑.๒              เขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

        สาระที ่๒     หน้าทีพ่ลเมอืง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑             เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 
                                        ธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย  
                                        และสังคมโลกอยา่งสันติสุข                       

  มาตรฐาน  ส ๒.๒             เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่  ศรัทธา  และธ ารงรักษา   
ไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สาระที ่๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ้ 
 ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจ 
 หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒     เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  

 และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที ่๔     ประวตัศิาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เขา้ใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถใช้

วธีิการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้นความสัมพนัธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถ  
วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

สาระที ่๕  ภูมศิาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑     เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ต่อกนั
และกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา
วเิคราะห์ สรุป และใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

 
 



มาตรฐาน ส ๕.๒    เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิด 
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  

 ไดเ้รียนรู้และศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ              
กบัประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

 ไดเ้รียนรู้และพฒันาใหมี้ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นนกัคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดรั้บการพฒันา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ไดแ้ก่ 
เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในดา้นศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความ
เช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดว้ยวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 ไดรั้บการพฒันาแนวคิดและวเิคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์               
ในการด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖  

 ไดเ้รียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
 ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้ฒันาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตาม

หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด ้

 ไดเ้รียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติไทย                 
ยดึมัน่ในวถีิชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้นิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม          
มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ประเพณีวฒันธรรมไทย และส่ิงแวดลอ้ม มีความรักทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหก้บัสังคม 

 เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีน าตนเองได ้และสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมไดต้ลอดชีวติ 
 
 
 
 
 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที ่๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                               ท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรม 
                               เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือสู่ประเทศไทย 

  การสังคายนา 
  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่           

ประเทศไทย 

๒. วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในสังคมไทย 
รวมทั้งการพฒันาตนและครอบครัว 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
  ศาสนาประจ าชาติ 
  สถาบนัหลกัของสังคมไทย       
  สภาพแวดลอ้มท่ีกวา้งขวาง  และ

ครอบคลุมสังคมไทย 
  การพฒันาตนและครอบครัว 

๓. วเิคราะห์พุทธประวติัตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบ าเพญ็ทุกรกิริยา   หรือประวติั
ศาสดาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 

  สรุปและวเิคราะห์ พุทธประวติั 
 ประสูติ 
 เทวทูต ๔ 
 การแสวงหาความรู้ 
 การบ าเพญ็ทุกรกิริยา 

๔. วเิคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้คิดจาก
ประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่า และศาสนิก
ชนตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวกิา 
  พระมหากสัสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวสิาขา 

 ชาดก 
  อมัพชาดก 
   ติตติรชาดก 

๕.  อธิบายพุทธคุณ และขอ้ธรรมส าคญั
ในกรอบอริยสัจ ๔  หรือหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

 พระรัตนตรัย 
  พุทธคุณ ๙ 

 อริยสัจ ๔ 
  ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขนัธ์ ๕ 
         -  ธาตุ ๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลกักรรม 
        -   ความหมายและคุณค่า 
o อบายมุข ๖ 

   นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
o สุข ๒ (กายกิ, เจตสิก) 
o คิหิสุข 

  มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
o ไตรสิกขา 
o กรรมฐาน ๒ 
o ปธาน ๔ 
o โกศล ๓ 
o มงคล ๓๘ 

-ไม่คบคนพาล 
- คบบณัฑิต 

    - บูชาผูค้วรบูชา 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

   ย   เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 

  อตฺตนา โจทยตฺตาน   
จงเตือนตน ดว้ยตน 

  นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 

   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกขม์าให ้

๖. เห็นคุณค่าของการพฒันาจิต เพื่อการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิต ดว้ยวธีิคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวธีิคิดแบบคุณค่าแท ้– 
คุณค่าเทียม และวธีิคิดแบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือการพฒันาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 โยนิโสมนสิการ 
   วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้– คุณค่าเทียม 
   วธีิคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 

 
 

๗. สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนบัถือตามท่ี
ก าหนด 

   สวดมนตแ์ปล และแผเ่มตตา 
   วธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิต

และเจริญปัญญา   การฝึกบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลกัสติปัฎฐานเนน้          



 
 
 
 

อานาปานสติ 
   น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้

ในชีวติประจ าวนั 
๘. วเิคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
ทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ในการด ารงชีวติ
แบบพอเพียง และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

   หลกัธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ขอ้ ๕) 
    
 

 ๙. วเิคราะห์เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคน
ตอ้งศึกษาเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่าง  ๆ  มีการ
ประพฤติปฏิบติัตนและวถีิการด าเนินชีวิต 
แตกต่างกนัตามหลกัความเช่ือและค าสอน 
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 ๑๐. ปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 การปฏิบติัอยา่งเหมาะสมต่อศาสนิกชน
อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ  

 
 ๑๑. วเิคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็น

แบบอยา่งดา้นศาสนสัมพนัธ์ และ
น าเสนอแนวทางการปฏิบติัของตนเอง 

 ตวัอยา่งบุคคลในทอ้งถ่ินหรือประเทศท่ี
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งดา้นศาสน
สัมพนัธ์หรือมีผลงานดา้นศาสนสัมพนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระที ่๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  

ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. บ าเพญ็ประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 การบ าเพญ็ประโยชน์ และ                       
การบ ารุงรักษาวดั 

๒. อธิบายจริยวตัรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติั  และ
ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
 

 วถีิชีวติของพระภิกษุ 
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนใหเ้ป็น
แบบอยา่ง 

 การเขา้พบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  

การไหว ้ การกราบ  การเคารพ                
พระรัตนตรัย  การฟังเจริญ 
พระพุทธมนต ์ การฟังสวด                      
พระอภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา 

 

๓. ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ         
ตามท่ีก าหนด 

 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อเพื่อนตาม
หลกัพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน
นบัถือ 

๔. จดัพิธีกรรม และปฏิบติัตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรมไดถู้กตอ้ง 
 

 การจดัโตะ๊หมู่บูชา แบบ หมู่๔ หมู่ ๕ 
หมู่ ๗ หมู่๙  

 การจุดธูปเทียน การจดัเคร่ืองประกอบ
โตะ๊หมู่บูชา  

 ค าอาราธนาต่างๆ   
๕. อธิบายประวติั ความส าคญั และ 
ปฏิบติัตนในวนัส าคญัทางศาสนา            
ท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด ไดถู้กตอ้ง 
 

 ประวติัและความส าคญัของวนัธรรม
สวนะ วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา   
วนัเทโวโรหณะ 

 ระเบียบพิธี  พิธีเวยีนเทียน การปฏิบติัตน
ในวนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัอฏัฐมี
บูชา  วนัอาสาฬหบูชา   วนัธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคญั 

 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที ่๒   หน้าทีพ่ลเมอืง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ 
 
 

๑. ปฏิบติัตามกฎหมายในการคุม้ครอง
สิทธิของบุคคล 

    กฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 
-  กฎหมายการคุม้ครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภค   
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ   

   ประโยชน์ของการปฏิบติัตนตาม
กฎหมายการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 

๒. ระบุความสามารถของตนเอง                  
ในการท าประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

   บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเนน้จิต
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม  
ปฏิบติัตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผดิชอบในกิจกรรมทางสังคม 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์ 

๓. อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรม
ท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
หรืออาจน าไปสู่ความเขา้ใจผิดต่อกนั 

    ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่ง
วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  เฉียงใต ้

   วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความ
เขา้ใจผดิต่อกนั 

 ๔.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 

 วธีิปฏิบติัตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

 ผลท่ีไดจ้ากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผูอ่ื้น 

 

 
 
 
 



สาระที ่๒    หน้าทีพ่ลเมอืง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม  

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธาและธ ารงรักษา         

                               ไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ 
 
 

 

๑. อธิบายหลกัการ เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และสาระส าคญัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย     
ฉบบัปัจจุบนัโดยสังเขป   

 หลกัการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั 

๒. วเิคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัปัจจุบนั 

 การแบ่งอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ
อธิปไตยทั้ง ๓ ฝ่าย คือนิติบญัญติั  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 

๓. ปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั
ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง    

 การปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั
ปัจจุบนั เก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพและหนา้ท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที ่๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑   เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากร  

                              ท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. อธิบายความหมายและความส าคญั
ของเศรษฐศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

   ความหมายของค าวา่ทรัพยากรมีจ ากดักบั  
ความตอ้งการมีไม่จ  ากดั ความขาดแคลน          
การเลือกและค่าเสียโอกาส 

๒. วเิคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความส าคญัของการบริโภค
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   หลกัการในการบริโภคท่ีดี 
   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของ

คนในสังคมปัจจุบนั รวมทั้งผลดีและผลเสีย
ของพฤติกรรมดงักล่าว 

๓. อธิบายความเป็นมาหลกัการและ
ความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
พระเจา้อยูห่วัรวมทั้งโครงการตาม
พระราชด าริ 

   หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการด ารงชีวติ 
   ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 

 
 
 



สาระที ่๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. วเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีและความ

แตกต่างของสถาบนัการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง 
 

   ความหมาย ประเภท และความส าคญั
ของสถาบนัการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหนา้ท่ีและความส าคญัของ
ธนาคารกลาง 

   การหารายได ้รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และสถาบนัการเงิน 

๒. ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพา
อาศยักนั และการแข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

  ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพา
อาศยักนัและกนั การแข่งขนักนัทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแกไ้ข 

๓. ระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด 
อุปสงคแ์ละอุปทาน 
 

 ความหมายและกฎอุปสงค ์อุปทาน 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์

และอุปทาน 
๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 

  ความหมายและความส าคญัของทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

   กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาพอสังเขป 

   ตวัอยา่งการละเมิดแห่งทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาแต่ละประเภท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที ่๕  ภูมศิาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑    เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนั ใน
ระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์  สรุป 
และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. เลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
(ลูกโลก  แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ) ในการ
สืบคน้ขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมของประเทศไทย
และทวปีเอเชีย  ออสเตรเลียและ 

โอเชียเนีย   

   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนท่ี 
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)  ท่ีแสดงลกัษณะ
ทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ
ไทยและทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย  และ              
โอเชียเนีย 

๒.  อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และ
เปรียบเทียบวนั เวลาของประเทศไทย
กบัทวปีต่าง ๆ 

   เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกบัทวีป
ต่าง ๆ 

   ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกบัเวลา
ทอ้งถ่ิน 

๓. วเิคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุและ
แนวทางป้องกนัภยัธรรมชาติและการ
ระวงัภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและ
ทวปีเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   ภยัธรรมชาติและการระวงัภยัท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยและทวปีเอเชีย  ออสเตรเลีย  
โอเชียเนีย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



สาระที ่๕  ภูมศิาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิด 

    การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร          
    และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วเิคราะห์ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

   การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
   แนวทางการใชท้รัพยากรของคนในชุมชน

ใหใ้ชไ้ดน้านข้ึน โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า
ของทรัพยากร 

   แผนอนุรักษท์รัยากรในทวปีเอเชีย 
๒. วเิคราะห์ความร่วมมือของประเทศ
ต่าง ๆท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติของทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

   ความร่วมมือระหวา่งประเทศในทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

๓. ส ารวจ และอธิบายท าเลท่ีตั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

   ท  าเลท่ีตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวปีเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  
เช่น ศูนยก์ลางการคมนาคม  

๔. วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและ
สังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือนไหลของ
ความคิด  เทคโนโลย ี สินคา้  และ
ประชากรในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

   ปัจจยัทางกายภาพและสงัคมท่ีมีผลต่อ        
การเล่ือนไหลของความคิด  เทคโนโลย ี 
สินคา้  และประชากรในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 

 


