
 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๖  วิชา พระพุทธศาสนา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ส ๑.๑ 

ม.๓/๘ เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพ่ือการ

เรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิด

แบบสืบสาวเหตุปจจัย หรือ การพัฒนาจิต

ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ม.๓/๙ สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและ

เจริญปญญาดวยอานาปานสติ หรือตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ส ๑.๒ 

ม,๓/๑. วิเคราะหหนาที่และบทบาทของ

สาวก และปฏิบัติตนตอสาวก ตามที่กําหนด

ไดถูกตอง 

 

 

- พัฒนาการเรียนรูดวย

วิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ อานาปานสติ

และการบริหารจิต เจริญ

ปญญา ในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

- การปฏิบัติตนเปนพุทธ

มามกะและศาสนิกชนที่

ดี ปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมในพิธีกรรม ใน 

 

๑.รูและเขาใจวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการคือ แบบ

อริยสัจ และแบบสืบสาว 

๒.ปฏิบัติตนตาม

หลักการบริหารจิตและ

เจริญปญญา 

 

 

๑.ปฏิบัติตนเปนศิษยที่ดี 

ชาวพุทธที่ดี และปฏิบัติ

ตนตามหลักศาสนพิธี ใน

วันสําคัญ และบุคคล 

 

๑. ทักษะการอาน 

๒.ทักษะการเขียน 

๓. ทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณ 

๔. ทักษะดานความ

เขาใจตางวัฒนธรรม 

๕. ทักษะการสื่อสาร 

๖. ทักษะการเรียนรู 

 

๑.การคิดอยางมี

วิจารณญาณและแกปญหา

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

๒.ดําเนินชีวิตดวยสติและ

ปญญา 

 

 

 

 

๑.การเลือกวิธีและการ

วางแผนที่เหมาะสมกับวิถี

ชีวิต 

 

๑. ดานการ

ปรับตัว 

๒. ดานการ

ช้ีนําตนเอง 

๓. ดานความ

เคารพผูอ่ืน 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๖  วิชา พระพุทธศาสนา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ม๓/๒ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคล

ตางๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กําหนด 

ม.๓/๓ ปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี  

ม.๓/๔ ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได

ถูกตอง 

ม๓/๕.  อธิบายประวัติวันสําคัญทางศาสนา

ตามที่กําหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง 

ม.๓/๖ แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดง

ตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

ม๓/๗. นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษา

ศาสนาที่ตนนับถือ 

วันสําคัญ และบุคคล

ตางๆไดอยางถูกตอง 

ตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 

 ๒. สามารถปฏิบัติตนเปน

พุทธศาสนิกชน และศาสน

พิธีไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๑  วิชา สังคมศึกษา ๕ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ส ๕.๑ 

ม.๓/๑ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ

รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของ

ทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต 

ม.๓/๒วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป

อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต 

 

 

-เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพ  และ

ความสัมพันธของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลตอกันและกัน ใน

ระบบของธรรมชาติ  ใช

แผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะห  สรุป และใช

ขอมูลภูมิสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

- วิเคราะหลักษณะของ

โลกทางกายภาพ  และ

ความสัมพันธของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลตอกันและกัน ใน 

 

- รูและเขาใจลักษณะของ

โลกทางกายภาพ  และ

ความสัมพันธของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลตอกันและกัน ใน

ระบบของธรรมชาติ  ใช

แผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะห  สรุป และใช

ขอมูลภูมิสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

-รูและเขาใจลักษณะของ

โลกทางกายภาพ  และ

ความสัมพันธของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลตอกันและกัน ใน 

 

๑. ทักษะการอาน 

๒. ทักษะการเขียน 

๓. ทักษะการคิด

คํานวณ 

๔.ทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณ 

๕. ทักษะความรวมมือ

การทํางานเปนทีม 

๖.ทักษะดานความ

เขาใจตางวัฒนธรรม

ตางกระบวนทัศน 

๗. ทักษะดาน

คอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีและการ 

 

-มีความรูดานเทคโนโลยี สื่อ 

นวัตกรรม การสํารวจและ

วิเคราะห ลักษณะทาง

กายภาพและระบบ

ธรรมชาติในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต 

-มีความรูดานเทคโนโลยี สื่อ 

นวัตกรรม การสํารวจและ

วิเคราะห ลักษณะทาง

กายภาพและระบบ

ธรรมชาติในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต 

 

๑. ดานการ

ปรับตัว 

๒. ดานการ

ตรวจสอบการ

เรียนรูของ

ตนเอง 

๓. ดานความ

เคารพผูอ่ืน 

ความซื่อสัตย  

สํานึกพลเมือง 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๑  วิชา สังคมศึกษา ๕ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

 

 

 

 

 

 

 

ม.๓/๑. วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหม

ทางสังคม อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต 

ม.๓/๒. ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต  

 

ระบบของธรรมชาติ  ใช

แผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะห  สรุป และใช

ขอมูลภูมิสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

-อธิบายและวิเคราะห

การเกิดขึ้นและการ

เปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติในทวีปอเมริกา

เหนือและทวีปอเมริกาใต 

พรอมทั้งระบุปญหา

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

พรอมแนวทางแกไขได 

ระบบของธรรมชาติ  ใช

แผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะห  สรุป และใช

ขอมูลภูมิสารสนเทศ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

- รูและเขาใจการเกิดขึ้น

และการเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติในทวีป

อเมริกาเหนือและทวีป

อเมริกาใต พรอมทั้งระบุ

ปญหาเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมพรอมแนว

ทางแกไขไดอยาง 

สื่อสาร 

๕. ทักษะอาชีพและ

ทักษะการเรียนรู 

๖. ทักษะการ

เปลี่ยนแปลง 

๗. ดานการปรับตัว 

๘. ดานการช้ีนําตนเอง 

การตรวจสอบการ

เรียนรูของตนเอง 

๙. ดานความเคารพ

ผูอ่ืน ความซื่อสัตย 

สํานึกพลเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

-มีความรูดานเทคโนโลยี สื่อ 

นวัตกรรม การสํารวจและ

วิเคราะหประเด็นปญหาและ

แนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๑  วิชา สังคมศึกษา ๕ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ม.๓/๓. สํารวจ อภิปรายประเด็นปญหา

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต 

ม.๓/๔. วิเคราะหเหตุและผลกระทบตอเน่ือง

จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีป

อเมริกาเหนือและอเมริกาใตที่สงผลตอ

ประเทศไทย 

ส ๓.๒ 

ม.๓/๓ อภิปรายบทบาทความสําคัญของการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ม.๓/๖ วิเคราะหสาเหตุและวิธีการกีดกัน

ทางการคา ในการคาระหวางประเทศ 

อยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

-วิเคราะหบทบาท

ความสําคัญของการรวม

กลุมทางเศรษฐกิจ และ

การกีดกันทางการคา 

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

๑.รูและเขาใจลักษณะ

ของการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจ 

๒.สาเหตุและวิธีการกีด

กันทางการคาระหวาง

ประเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

-คิดแบบมีวิจารณญาณใน

การแกไขปญหา 

 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ส ๒.๑ 

ม.๓/๑ อธิบายความแตกตางของการกระทํา

ความผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพง 

 

- อธิบายลักษณะการ

กระทําความผิดทาง

อาญา และโทษ 

- อธิบายลักษณะการ

กระทําความผิดทางแพง  

และโทษ 

- อธิบายการกระทํา

ความผิดทางอาญา เชน 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย    

- อธิบายการทําความผิด

ทางแพง เชน  การทําผิด

สัญญา  การทําละเมิด 

 

 

-รูและเขาใจลักษณะการ

กระทําความผิดทาง

อาญา และโทษ 

-รูและเขาใจการกระทํา

ความผิดทางแพง  และ

โทษ 

-รูและเขาใจการกระทํา

ความผิดทางอาญา เชน 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย    

-รูและเขาใจการทํา

ความผิด 

ทางแพง เชน  การทําผิด

สัญญา  การทําละเมิด 

 

๑. ทักษะการอาน 

๒. ทักษะการเขียน 

๓.ทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณ 

๔. ทักษะความรวมมือ 

๕. ทักษะดานการ

สื่อสาร 

๖. ทักษะการเรียนรู 

๗. ทักษะการ

เปลี่ยนแปลง 

๘. ดานการปรับตัว 

๙. ดานการช้ีนําตนเอง 

๑๐. ดานความเคารพ

ผูอ่ืน สํานึกพลเมือง 

 

๑.การเลือกวิธีและการ

วางแผนในการดําเนินชีวิต

ตามหลักกฎหมาย 

๒. สามารถปฏิบัติตนเปน

ตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 

 

๑.ดานการ

ปรับตัว 

๒. ดานการ

ช้ีนําตนเอง 

๓. ดานความ

เคารพผูอ่ืน 

ความซื่อสัตย 

สํานึกพลเมือง 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ม.๓/๒. มีสวนรวมในการปกปองคุมครอง

ผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

 

ม.๓/๓. อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ

วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

- ความหมาย และ

ความสําคัญของสิทธิ

มนุษยชน 

- การมีสวนรวมคุมครอง

สิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ แหง

ราชอาณาจักรไทยตาม

วาระและโอกาสที่

เหมาะสม 

- ความสําคัญของ

วัฒนธรรมไทย                 

ภูมิปญญาไทยและ

วัฒนธรรมสากล 

- การอนุรักษวัฒนธรรม

ไทยและ  ภูมิปญญาไทย 

-รูและเขาใจความหมาย 

และความสําคัญของสิทธิ

มนุษยชน 

- การมีสวนรวมคุมครอง

สิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ แหง

ราชอาณาจักรไทยตาม

วาระและโอกาสที่

เหมาะสม 

- รูและเขาใจ

ความสําคัญของ

วัฒนธรรมไทย  ภูมิ

ปญญาไทยและ

วัฒนธรรมสากล 

- การอนุรักษวัฒนธรรม 

 ๑. การเลือกวิธีและการ

วางแผนที่เหมาะสมกับวิถี

ชีวิต มีสวนรวมในการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 

๑.การเลือกวิธีและการ

วางแผนที่เหมาะสมกับวิถี

ชีวิต 

๒. สามารถปฏิบัติตนเปน

ผูใชวัฒนธรรมไทย และ

สากลไดอยางถูกตอง 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

 

 

 

 

ม.๓/๔. วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหา

ความขัดแยงในประเทศ และเสนอแนวคิดใน

การลดความขัดแยง 

ที่เหมาะสม การเลือกรับ

วัฒนธรรมสากลที่

เหมาะสม 

 

-วิเคราะหปจจัยที่

กอใหเกิดความขัดแยง 

เชน การเมือง การ

ปกครอง  เศรษฐกิจ  

สังคม  ความเช่ือ สาเหตุ

ปญหาทางสังคม เชน 

ปญหาสิ่งแวดลอม 

ปญหายาเสพติด ปญหา 

การทุจริต ปญหา

อาชญากรรม ฯลฯ 

ไทยและ ภูมิปญญาไทย

ที่เหมาะสม  การเลือก

รับวัฒนธรรมสากลที่

เหมาะสม 

-รูเขาใจและวิเคราะห 

ปจจัยที่กอใหเกิดความ

ขัดแยง เชน การเมือง 

การปกครอง  เศรษฐกิจ  

สังคม  ความเช่ือ สาเหตุ

ปญหาทางสังคม เชน 

ปญหาสิ่งแวดลอม 

ปญหายาเสพติด ปญหา 

การทุจริต ปญหา

อาชญากรรม ฯลฯ 

  

 

 

 

๑.สามารถใชวิธีคิดอยางมี

วิจารณญาณในการแกไข

ปญหาความขัดแยง 

 

 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

 

 

 

 

ม.๓/๕เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

- แนวทางความรวมมือ

ในการลดความขัดแยง

และการสรางความ

สมานฉันท 

- อธิบายเสนอแนวคิด

ปจจัยที่สงเสริมการ

ดํารงชีวิตใหมีความสุข 

เชน การอยูรวมกันอยาง

มีขันติธรรม หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

เห็นคุณคาในตนเอง  รุ

จักมองโลกในแงดี  สราง

ทักษะทางอารมณ  รูจัก

บริโภคดวยปญญา  

เลือกรับ-ปฏิเสธขาว 

- แนวทางความรวมมือ

ในการลดความขัดแยง

และการสรางความ

สมานฉันท 

-สามารถเสนอแนวคิด

ปจจัยที่สงเสริมการ

ดํารงชีวิตใหมีความสุข 

เชน การอยูรวมกันอยาง

มีขันติธรรม หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

เห็นคุณคาในตนเอง  รุ

จักมองโลกในแงดี  สราง

ทักษะทางอารมณ  รูจัก

บริโภคดวยปญญา  

เลือกรับ-ปฏิเสธขาว 

  

๑.การเลือกวิธีและการ

วางแผนที่เหมาะสมกับวิถี

ชีวิต 

๒. สามารถใชวิธีคิดอยางมี

วิจารณญาณในการแกไข

ปญหาความขัดแยง 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

 

 

 

ส ๒.๒ 

ม.๓/๑. อธิบายระบอบการปกครองแบบ

ตางๆ ที่ใชในยุคปจจุบัน 

ม.๓/๒. วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการ

ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

และวัตถุตางๆ    

ปรับปรุงตนเองและสิ่ง

ตางๆใหดีขึ้นอยูเสมอ 

 

- อธิบายและวิเคราะห

ระบอบการปกครอง  

แบบตางๆ ที่ใชในยุค

ปจจุบันเชน การ

ปกครองแบบเผด็จการ 

การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเกณฑการ

ตัดสินใจความแตกตาง 

ความคลายคลึงของการ

ปกครองของไทย กับ 

และวัตถุตางๆ    

ปรับปรุงตนเองและสิ่ง

ตางๆใหดีขึ้นอยูเสมอ 

 

-รูและเขาใจระบอบการ

ปกครอง  แบบตางๆ ที่

ใชในยุคปจจุบันเชน การ

ปกครองแบบเผด็จการ 

การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเกณฑการ

ตัดสินใจความแตกตาง 

ความคลายคลึงของการ

ปกครองของไทย กับ

ประเทศอ่ืนๆ ที่ม ี

  

 

 

 

๑.การเลือกวิธีและการ

วางแผนที่เหมาะสมกับวิถี

ชีวิต 

๒. สามารถปฏิบัติตนเปน

ตามระบอบการปกครองที่

เหมาะสมไดอยางถูกตอง 

 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

 

 

 

ม.๓/๓. วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใน

มาตราตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง การ

มีสวนรวม และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

ม.๓/๔. วิเคราะหประเด็น ปญหาที่เปน

อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ

ประเทศไทยและเสนอแนวทางแกไข 

 

 

 

 

ประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

-วิเคราะหความแตกตาง 

ความคลายคลึงของการ

ปกครองของไทย กับ

ประเทศอ่ืนๆ ที่มี 

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ประเด็น 

ปญหาและผลกระทบที่

เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประชาธิปไตยของ

ประเทศไทย 

แนวทางการแกไขปญหา 

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

-รู เขาใจและวิเคราะห

ความแตกตาง ความ

คลายคลึงของการ

ปกครองของไทย กับ

ประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ประเด็น 

ปญหาและผลกระทบที่

เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประชาธิปไตยของ

ประเทศไทย 

  

 

 

๑.การเลือกวิธีและการ

วางแผนที่เหมาะสมกับวิถี

ชีวิต 

๒. สามารถปฏิบัติตนเปน

ตามระบอบการปกครองที่

เหมาะสมไดอยางถูกตอง 

 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ส ๓.๑ 

ม.๓/๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

 

-อธิบายความหมายและ

ประเภทขอตลาด

ความหมายและตัวอยางขอ

อุปสงคและอุปทาน 

ความหมายและ

ความสําคัญของกลไก

ราคาแลการกําหนด

ราคาในระบบเศรษฐกิจ

หลักการปรับและ

เปลี่ยนแปลงราคาสินคา

และบริการ 

 

-รู เขาใจและอธิบาย

ความหมายและประเภท

ขอตลาดความหมายและ

ตัวอยางของอุปสงคและ

อุปทาน ความหมายและ

ความสําคัญของกลไก

ราคาแลการกําหนด

ราคาในระบบเศรษฐกิจ

หลักการปรับและ

เปลี่ยนแปลงราคาสินคา

และบริการ 

  

๑.นําความรูในระบบกลไก

ราคามาประยุกตใชในการ

แกปญหาเศรษฐกิจและ

พัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ม.๓/๒ มีสวนรวมในการแกไขปญหาและ

พัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ม.๓/๓ วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ 

 

 

 

ส๓/๒ 

ม.๓/๑ อธิบายบทบาทหนาที่ของรัฐบาลใน

ระบบเศรษฐกิจ 

ม.๓/๒ แสดงความคิดเห็นตอนโยบาย และ

กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตอ

บุคคล กลุมคน และประเทศชาติ 

 

- แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนา/หลักการ

ระบบสหกรณและการ

วิเคราะหปญหาและการ

แกปญหาของทองถิ่น 

เพ่ือนํามาประยุกตใชใน

ชุมชน 

 

วิเคราะหบทบาท

ความสําคัญของการรวม

กลุมทางเศรษฐกิจ และ

การกีดกัน 

ทางการคา 

- รูและเขาใจหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลักการ

ของสหกรณ 

 

 

 

 

 

๑.รูและเขาใจบทบาท

ความสําคัญของการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ 

๒.รูและเขาใจลักษณะ

ของการรวมกลุมทาง 

 -นําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และ

ระบบสหกรณมาประยุกตใช

ในการแกปญหาและพัฒนา

ทองถิ่น 

 

 

 

 

๑.การคิดวิเคราะหในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนใหบรรลุ

เปาหมาย 

๒.คิดแบบมีวิจารณญาณใน

การแกไขปญหา 

 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  รหัส ส๒๓๑๐๔  วิชา สังคมศึกษา ๖ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
3R  8C 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ม.๓/๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ  

เงินเฟอ  เงินฝด 

ม.๓/๕. วิเคราะหผลเสียจากการวางงาน 

และแนวทางแกปญหา 

 เศรษฐกิจ 

๓.สาเหตุและวิธีการกีด

กันทางการคาระหวาง

ประเทศ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


