
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้น ม.3 

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

สิทธิภาพและคมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดลยภาพ  

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.3 
สาระที่ 1  :   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1  :    

รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

ตัวชี้วัด  :  

1. อธิบายการเผยแผ พระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศตางๆ ทั่วโลก 

2. วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ชวย

สรางสรรค อารยธรรมและความสงบสุขแกโลก 

3. อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

4. วิเคราะหพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ  หรือประวัติศาสดา    ที่ตนนับถือ

ตามที่กําหนด 

5. วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิกชนตัวอยางตาม ที่กําหนด 

6. อธิบายสังฆคุณและขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 

นับถือตามที่กําหนด 

7. เห็นคุณคาและวิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียม 

พรอมสําหรับการทํางานและการมีครอบครัว 

8. เห็นคุณคา ของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโส-

มนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยหรือตามแนวทางของ

ศาสนาที่ตน นับถือ 

9. สวดมนตแผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปานสติหรือตามแนวทาง

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

10. วิเคราะหความแตกตางและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

มาตรฐาน ส  1.2  :   

เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีและธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือ 

ตัวชี้วัด :  

1. วิเคราะหหนาที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนตอสาวกตามที่กําหนดไดถูกตอง 

2. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆตามที่กําหนดตามหลักศาสนาตามที่กําหนด 



3. ปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี 

4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี / พิธีกรรมไดถูกตอง 

5. อธิบาย ประวัติวันสําคัญทางศาสนาตาม ทีกํ่าหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง 

6. แสดงตน เปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

7. นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 

 

สาระที่ 2  :   หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1   :    

เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข                    

ตัวชี้วัด  :  

1. อธิบายหลักสําคัญและความแตกตางของการกระทําความผิดระหวางคดีอาญา คดีเพง 

2.  มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

3. อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

4. วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศและเสนอแนวคิดในการลด

ความขัดแยง 

5. เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก           

มาตรฐาน  ส 2.2   :     

เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา  และธํารงรักษาไวซ่ึงการปก

ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตัวชี้วัด  :  

1. อธิบายระบอบการปกครองแบบตางๆ ที่ใชในยุคปจจุบัน 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบระบอบ การปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ   ที่มีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

3. วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง   การมีสวน

รวมและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

4. วิเคราะหประเด็น ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ

เสนอแนวทางแกไข 

 

 

 

 



สาระที่ 3 :  เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส.3.1   :  

เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ทรัพยากรที่ที่มีอยู

อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารง

ชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

ตัวชี้วัด  :  

1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

2. มีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ 

มาตรฐาน ส.3.2  :     

เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจําเปนของ

การรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด  :  

1. อธิบายบทบาทหนาที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

2. แสดงความคิดเห็นตอนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตอบุคคล 

กลุมคนและประเทศชาติ 

3. อภิปราย บทบาท ความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

4. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟอ เงินฝด 

5. วิเคราะหผลเสียจากการวางงานและแนวทางแกปญหา 

6. วิเคราะหสาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ 

 

สาระที่ 4  :   ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1  :    

เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการทาง 

ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด  :  

1. วิเคราะหเร่ืองราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผล ตามวิธีการทาง

ประวัติศาสตร 

2. ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวตางๆ ที่ตนสนใจ 

มาตรฐาน ส 4.2  :     

เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ  วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 



ตัวชี้วัด  :  

1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคตางๆในโลกโดย

สังเขป 

2. ติดตามขอมูลขาวสารในชีวิตประจําวันเลือกรับและใชขอมูลขาวสาร  ที่เหมาะสม 

3. วิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูความรวมมือ และความขัดแยงในคริสต

ศตวรรษที่ 20  ตลอดจนความพยายามในการขจัดปญหาความขัดแยง 

มาตรฐาน ส 4.3  :    

เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธํารงความ

เปนไทย 

ตัวชี้วัด  :  

1. วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรในดานตางๆ 

2. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัยรัตน

โกสินทร 

3. วิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรและอิทธิพลตอการพัฒนา   

ชาติไทย 

4. วิเคราะหบทบาทของไทยในระบอบประชาธิปไตย 

 

สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร                                                             

มาตรฐาน ส 5.1  :     

 ขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกันและกันใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                        

ตัวชี้วัด  :  

1. ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวมวิเคราะห  และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต  

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสังคม ของทวีป อเมริกา

เหนือและ อเมริกาใต 

มาตรฐาน ส 5.2  :    

 ขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒน

ธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ   ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 



ตัวชี้วัด  :  

1. วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต 

2. ระบุแนวทาง     การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต 

3. สํารวจอภิปรายประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต 

4.อธิบายเหตุและผลกระทบตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีป

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ที่สงผลตอประเทศไทย 

 


