แบบรายงานตัวชี้วดั
รายวิชาสังคมศึกษา
ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 ม.1/1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.1 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.1 ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ม.1/4 จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.1 ม.1/5 อธิบายประวัติ ความสาคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสาคัญทางศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด ได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธ- ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/3 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/4 อภิปรายความสาคัญของพระพุทธ -ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/6วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/7 อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/9 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/10 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ
หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.1 ม.2/11 วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการ
ดารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/2 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/3 อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ กับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือ ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางาน และการมีครอบครัว
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/8 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ การพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/9 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.1 ม.3/10 วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนใน
ศาสนาอื่นๆ
มาตรฐาน ส 1.2 ม.1/1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.2 ม.1/5 อธิบายประวัติ ความสาคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสาคัญทางศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด ได้ถูกต้อง

มาตรฐาน ส 1.2 ม.2/1 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.2 ม.2/2 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.2 ม.2/3 วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.2 ม.2/4 อธิบายคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ วันสาคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.2 ม.2/5 อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตาม แนวปฏิบัติของศาสนา
อื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
มาตรฐาน ส 1.2 ม.3/1 วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.2 ม.3/2ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.2 ม.3/3 ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
มาตรฐาน ส 1.2 ม.3/4 ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.2 ม.3/5อธิบายประวัติวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.2 ม.3/6 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.2 ม.3/7 นาเสนอแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
มาตรฐาน ส 2.1 ม.1/2 ระบุความสามารถของตนเองในการทาประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
มาตรฐาน ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
มาตรฐาน ส 2.1 ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
มาตรฐาน ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ
มาตรฐาน ส 2.1 ม.2/2 เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
มาตรฐาน ส 2.1 ม.2/3 วิเคราะห์บทบาท ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม

มาตรฐาน ส 2.1 ม.2/4 อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
มาตรฐาน ส 2.1 ม.3/1อธิบายความแตกต่างของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง
มาตรฐาน ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
มาตรฐาน ส 2.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
มาตรฐาน ส 2.1 ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง
มาตรฐาน ส 2.1 ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
มาตรฐาน ส 2.2 ม.1/1อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป
มาตรฐาน ส 2.2 ม.1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
มาตรฐาน ส 2.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
มาตรฐาน ส 2.2 ม.2/1อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย
มาตรฐาน ส 2.2 ม.2/2 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมัยปัจจุบัน
มาตรฐาน ส 2.2 ม.3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
มาตรฐาน ส 2.2 ม.3/2 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
มาตรฐาน ส 2.2 ม.3/3 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
มาตรฐาน ส 2.2 ม.3/4 วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 ม.1/1 อธิบายความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 ม.1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
มาตรฐาน ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย
มาตรฐาน ส 3.1 ม.2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม

มาตรฐาน ส 3.1 ม.2/2 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิต
สินค้าและบริการ
มาตรฐาน ส 3.1 ม.2/3 เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐาน ส 3.1 ม.2/4 อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
มาตรฐาน ส 3.1 ม.3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
มาตรฐาน ส 3.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐาน ส 3.1 ม.3/3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
มาตรฐาน ส 3.2 ม.1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง
มาตรฐาน ส 3.2 ม.1/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ
มาตรฐาน ส 3.2 ม.1/3 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด อุปสงค์และอุปทาน
มาตรฐาน ส 3.2 ม.1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
มาตรฐาน ส 3.2 ม.2/1 อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
มาตรฐาน ส 3.2 ม.2/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
มาตรฐาน ส 3.2 ม.2/3 วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มาตรฐาน ส 3.2 ม.2/4 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ ราคาสินค้า
มาตรฐาน ส 3.2 ม.3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
มาตรฐาน ส 3.2 ม.3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มี
ต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ
มาตรฐาน ส 3.2 ม.3/3 อภิปรายบทบาทความสาคัญของ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
มาตรฐาน ส 3.2 ม.3/4 อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ เงินเฟ้อ เงินฝืด
มาตรฐาน ส 3.2 ม.3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา
มาตรฐาน ส 3.2 ม.3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 ม.1/1 วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 ม.1/2 เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 ม.1/3 นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ
มาตรฐาน ส 4.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 ม.2/3 เห็นความสาคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
มาตรฐาน ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐาน ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตรฐาน ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตรฐาน ส 4.2 ม.2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
มาตรฐาน ส 4.2 ม.2/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
มาตรฐาน ส 4.2 ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ใน
โลกโดยสังเขป
มาตรฐาน ส 4.2 ม.3/2 วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
มาตรฐาน ส 4.3 ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป
มาตรฐาน ส 4.3 ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ
มาตรฐาน ส 4.3 ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบัน
มาตรฐาน ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ
มาตรฐาน ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา
มาตรฐาน ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าว ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา
มาตรฐาน ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทย สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ
มาตรฐาน ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์

มาตรฐาน ส 4.3 ม.3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติไทย
มาตรฐาน ส 4.3 ม.3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 ม.1/1 เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการ
สืบค้นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
มาตรฐาน ส 5.1 ม.1/2 อธิบายเส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทยกับทวีป
ต่าง ๆ
มาตรฐาน ส 5.1 ม.1/3 วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวัง
ภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
มาตรฐาน ส 5.1 ม.2/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา
มาตรฐาน ส 5.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา
มาตรฐาน ส 5.1 ม.3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
มาตรฐาน ส 5.1 ม.3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
มาตรฐาน ส 5.2 ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
มาตรฐาน ส 5.2 ม.1/2 วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
มาตรฐาน ส 5.2 ม.1/3 สารวจ และอธิบายทาเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
มาตรฐาน ส 5.2 ม.1/4 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของ
ความคิด เทคโนโลยี สินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
มาตรฐาน ส 5.2 ม.2/1วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา
มาตรฐาน ส 5.2 ม.2/2 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป และแอฟริกา

มาตรฐาน ส 5.2 ม.2/3 สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และแอฟริกา
มาตรฐาน ส 5.2 ม.2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา
มาตรฐาน ส 5.2 ม.3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
มาตรฐาน ส 5.2 ม.3/2 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
มาตรฐาน ส 5.2 ม.3/3 สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
มาตรฐาน ส 5.2 ม.3/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

ตัวชี้วดั รายวิชา สั งคมศึกษา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. ส 5.1 ม.1/1 เลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสื บค้นข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
2. ส 5.1 ม.1/2 อธิ บายเส้นแบ่งเวลา และเปรี ยบเทียบวัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง
3. ส 5.1ม.1/3วิเคราะห์เชื่ อมโยงสาเหตุและแนวทางป้ องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
4. ส 5.2 ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย
5. .ส 5.2 ม.1/2 วิเคราะห์ความร่ วมมือของประเทศต่าง ๆที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
6. ส 5.2 ม.1/3สารวจ และอธิ บายทาเลที่ต้ งั กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
7.ส 5.2 ม.1/4วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยีสินค้า
และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

การวัดผลและประเมินผลกลางภาค 1 ใช้ ตัวชี้วดั อะไรบ้ างในการจัดสอบ
1.ส 5.1 ม 1/1 เลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสื บค้นข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
2.ส 5.1 ม. 1/2 อธิ บายเส้นแบ่งเวลา และเปรี ยบเทียบวัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง
3.ส 5.2 ม. 1/3 สารวจ และอธิ บายทาเลที่ต้ งั กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
4.ส 5.2 ม. 1/4 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยีสินค้า
และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

การวัดผลและประเมินผลปลายภาค 1 ใช้ ตัวชี้วดั อะไรบ้ างในการจัดสอบ
1.ส 5.1 ม. 1/1 เลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสื บค้นข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
2.ส 5.2 ม. 1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย
3.ส 5.2 ม. 1/2 วิเคราะห์ความร่ วมมือของประเทศต่าง ๆที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
4.ส 5.2 ม. 1/3 สารวจ และอธิ บายทาเลที่ต้ งั กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
5.ส 5.2 ม. 1/4 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยีสินค้า
และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
6.ส 5.1 ม. 1/3 วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้ องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

ตัวชี้วดั รายวิชา สั งคมศึกษา 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. ส 3.1 ม.1/1อธิบายความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
2. ส 3.1 ม.1/2วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริ โภคของคนในสังคมซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ
3. ส 3.2 ม.1/3ระบุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน
4. ส 3.2 ม.1/4อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
5. ส 3.2 ม.1/1วิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคาร
กลาง
6. ส 3.2 ม.1/2ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ
7. ส 3.1 ม.1/3อธิ บายความเป็ นมา หลักการ และความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
8. ส 2.1 ม.1/2ระบุความสามารถของตนในการทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
9. ส 2.1 ม.1/4แสดงออกถึงการเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ื่น
10. ส 2.2ม.1/1อธิ บายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบนั โดยสังเขป
11. ส 2.2ม.1/2วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอานาจอธิ ปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบนั

12. ส 2.2ม.1/3ปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับ
ตนเอง
13. ส 2.1ม.1/1ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคล
14. ส 2.1ม.1/3อภิปรายเกี่ยงกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็ นปั จจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรื ออาจ
นาไปสู่ ความเข้าใจผิดต่อกัน

การวัดผลและประเมินผลกลางภาค 2ใช้ ตัวชี้วดั อะไรบ้ างในการจัดสอบ
1.ส 3.1 ม 1/1
2.ส 3.1 ม. 1/2
และประเทศ
3.ส 3.2 ม. 1/3
4.ส 3.2 ม. 1/4
5.ส 3.2 ม. 1/1
กลาง
6.ส 3.2 ม. 1/2
7.ส 3.2 ม. 1/3

อธิบายความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน
อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
วิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคาร
ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน

การวัดผลและประเมินผลปลายภาค 2ใช้ ตัวชี้วดั อะไรบ้ างในการจัดสอบ
1.ส 2.1 ม.1/2 ระบุความสามารถของตนในการทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
2.ส 2.1 ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
3.ส 2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป
4.ส 2.2 ม.1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
5.ส 2.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวกับตนเอง
6.ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
7.ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยงกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจ
นาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

ตัวชี้วดั รายวิชาพระพุทธศาสนา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. ส 1.1 ม. 1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย
2. ส 1.1 ม. 1/2 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
3. ส 1.1 ม. 1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
4. ส 1.1 ม. 1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
5. ส 1.1 ม. 1/5 อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

การวัดผลและประเมินผลกลางภาค 1ใช้ ตัวชี้วดั อะไรบ้ างในการจัดสอบ
1.ส1.1 ม1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย
2.ส1.1 ม1/2 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
3.ส1.1 ม1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
4.ส1.1 ม1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด

การวัดผลและประเมินผลปลายภาค 1ใช้ ตัวชี้วดั อะไรบ้ างในการจัดสอบ
1.ส 1.1 ม1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย
2.ส 1.1 ม1/2 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
3.ส 1.1 ม1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
4.ส 1.1 ม1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
5.ส 1.1 ม1/5 อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วดั รายวิชาพระพุทธศาสนา 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. ส 1.2 ม.1/1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ส 1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
3. ส1.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
4. ส1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
5. ส 1.2 ม.1/5 อธิบายประวัติ ความสาคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสาคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง
6. ส 1.1 ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
7. ส 1.1 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
8. ส 1.1 ม.1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธคี ิดแบบโยนิโส
มนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
9. ส 1.1 ม.1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
10. ส 1.1 ม.1/8 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดารงชีวิตแบบ
พอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
11. ส 1.1 ม.1/9 วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ
12. ส 1.1 ม.1/10 ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
13. ส 1.1 ม.1/11 วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง

การวัดผลและประเมินผลกลางภาค 2ใช้ ตัวชี้วดั อะไรบ้ างในการจัดสอบ
ส 1.2 ม.1/1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
ส 1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
ส 1.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ส 1.1 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด

การวัดผลและประเมินผลปลายภาค 2ใช้ ตัวชี้วดั อะไรบ้ างในการจัดสอบ
1.ส 1.1 ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
2.ส 1.1 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
3.ส 1.1 ม.1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธคี ิดแบบโยนิโส
มนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
4.ส 1.1 ม.1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
5.ส 1.1 ม.1/8 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดารงชีวิตแบบ
พอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
6.ส 1.1 ม.1/9 วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ
7.ส 1.1 ม.1/10 ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
8.ส 1.1 ม.1/11 วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง
9.ส 1.2 ม.1/1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
10.ส 1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
11.ส 1.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
12.ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
13.ส 1.2 ม.1/5 อธิบายประวัติ ความสาคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสาคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง

ตัวชี้วดั รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. ส 4.1 ม.1/1
2. ส 4.1 ม.1/2
3. ส 4.1 ม.1/3
4. ส 4.3 ม.1/1

วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาในการศึกษาระวัติศาสตร์
เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป

การวัดผลและประเมินผลกลางภาค 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1. ส 4.1 ม1/1 วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
2. ส 4.1 ม1/2 เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
3. ส 4.1 ม1/3 นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผลปลายภาค 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1. ส 4.3 ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป

ตัวชี้วดั รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. ส 4.3 ม.1/2 วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรสุ โขทัยในด้านต่าง ๆ
2. ส 4.3ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิ พลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัยและสังคมไทยในปัจจุบนั
3. ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
4. ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การวัดผลและประเมินผลกลางภาค 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1. ส 4.3 ม.1/2 วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรสุ โขทัยในด้านต่าง ๆ
2. ส 4.3ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิ พลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัยและสังคมไทยในปัจจุบนั

การวัดผลและประเมินผลปลายภาค 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 4.2 ม.1/1 อธิ บายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2.ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

ตัวชี้วัดรายวิชา สังคมศึกษา 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 5.1 ม. 2/1ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
2.ส 5.1 ม. 2/2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
3.ส 5.2 ม. 2/1วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
4.ส 5.2 ม.2/2ระบุแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
5.ส 5.2 ม.2/3สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
6.ส 5.2 ม.2/4วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและแอฟริกา

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 5.1 ม. 2/1ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
2.ส 5.1 ม. 2/2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 5.1 ม. 2/1ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
2.ส 5.1 ม. 2/2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
3.ส 5.2 ม. 2/1วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
4.ส 5.2 ม.2/2ระบุแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
5.ส 5.2 ม.2/3สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
6.ส 5.2 ม.2/4วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและแอฟริกา

ตัวชี้วัดรายวิชา สังคมศึกษา 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 3.1 ม.2/1วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม
2.ส 3.1 ม.2/2อธิบายการผลิตสินค้าและบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
3.ส 3.1 ม.2/3เสนอแนวทางพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส 3.1 ม.2/4อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
5.ส 3.2 ม.2/2อภิปรายเศรษฐกิจระบบต่างๆ
6.ส 3.2 ม.2/2ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
7.ส 3.2 ม.2/3วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
8.ส 3.2 ม.2/4วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณ
การผลิต และราคาสินค้า
9.ส 2.1 ม.2/3วิเคราะห์บทบาท ความสาคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
10.ส 2.2 ม2/1อธิบายกระบวนการในการครากฎหมาย
11.ส 2.1 ม.2/1อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
12.ส 2.1 ม2.2เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย
13.ส 2.2 ม2/2วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
14.ส 2.1 ม2/4อธิบายความคล้ายคลึงความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 3.1 ม.2/1วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม
2.ส 3.1 ม.2/2อธิบายการผลิตสินค้าและบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
3.ส 3.1 ม.2/3เสนอแนวทางพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส 3.1 ม.2/4อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
5.ส 3.2 ม.2/2อภิปรายเศรษฐกิจระบบต่างๆ
6.ส 3.2 ม.2/2ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
7.ส 3.2 ม.2/3วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
8.ส 3.2 ม.2/4วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณ
การผลิต และราคาสินค้า

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 3.1 ม.2/1วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม
2.ส 3.1 ม.2/2อธิบายการผลิตสินค้าและบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
3.ส 3.1 ม.2/3เสนอแนวทางพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส 3.1 ม.2/4อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
5.ส 3.2 ม.2/2อภิปรายเศรษฐกิจระบบต่างๆ
6.ส 3.2 ม.2/2ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
7.ส 3.2 ม.2/3วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
8.ส 3.2 ม.2/4วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณ
การผลิต และราคาสินค้า
9.ส 2.1 ม.2/3วิเคราะห์บทบาท ความสาคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
10.ส 2.2 ม2/1อธิบายกระบวนการในการครากฎหมาย
11.ส 2.1 ม.2/1อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
12.ส 2.1 ม2.2เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย
13.ส 2.2 ม2/2วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
14.ส 2.1 ม2/4อธิบายความคล้ายคลึงความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ตัวชี้วัดรายวิชา พระพุทธศาสนา 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 1.1 ม.2/1อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
2.ส 1.1 ม.2/2วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีกบั ประเทศเพื่อนบ้าน
3.ส 1.1 ม.2/3วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
4.ส 1.1 ม.2/4อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม
5.ส 1.1 ม.2/5วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
6.ส 1.1 ม.2/6วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
7.ส 1.1 ม.2/7 อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
8.ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 1.1 ม.2/1อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
2.ส 1.1 ม.2/2วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.ส 1.1 ม.2/3วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
4.ส 1.1 ม.2/4อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 1.1 ม.2/5วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
2.ส 1.1 ม.2/6วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
3.ส 1.1 ม.2/7 อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
4.ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดรายวิชา พระพุทธศาสนา 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 1.2 ม.2/1 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
2.ส 1.2 ม.2/2 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กาหนด
3.ส 1.1 ม.1/9 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
4.ส 1.1 ม.2/10สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
5.ส 1.2 ม.2/3 วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
6.ส 1.2 ม.2/4 อธิบายคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
6.ส 1.2 ม.2/5 อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตาม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การ
ยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 1.2 ม.2/1 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
2.ส 1.2 ม.2/2 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กาหนด

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 1.1 ม.1/9 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
2.ส 1.1 ม.2/10สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
3.ส 1.2 ม.2/3 วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
4.ส 1.2 ม.2/4 อธิบายคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
5.ส 1.2 ม.2/5 อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตาม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การ
ยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
2.ส 4.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
3.ส 4.1 ม.2/3 เห็นความสาคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
4.ส 4.2 ม.2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
5.ส 4.2 ม.2/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารธยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 4.1 ม.2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
2.ส 4.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
3.ส 4.1 ม.2/3 เห็นความสาคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 4.2 ม.2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
2.ส 4.2 ม.2/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารธยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ
2.ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
3.ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิ พลของภูมิปัญญาดังกล่าว
ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่างๆ

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ
2.ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
3.ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าว
ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่างๆ

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ
2.ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา

ตัวชี้วัดรายวิชา สังคมศึกษา 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 5.1 ม. 3/1ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
2.ส 5.1 ม. 3/2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และ
อเมริกาใต้
3.ส 5.2 ม. 3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
4.ส 5.2 ม.3/2ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้
5.ส 5.2 ม.3/3สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
6.ส 5.2 ม.3/4วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
7.ส 3.1 ม.3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
8.ส 3.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.ส 3.1 ม.3/3 เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 5.1 ม. 3/1ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
2.ส 5.1 ม. 3/2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
3.ส 5.2 ม. 3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
4.ส 5.2 ม.3/2ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้

5.ส 5.2 ม.3/3สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
6.ส 5.2 ม.3/4วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 3.1 ม.3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
2.ส 3.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส 3.1 ม.3/3 เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์

ตัวชี้วัดรายวิชา สังคมศึกษา 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 2.2 ม.3/1อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
2.ส 2.2 ม.3/2วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
3.ส 2.2 ม.3/4 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ
เสนอแนวทางแก้ไข
4.ส 2.1 ม.3/1อธิบายความแตกต่างของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง
5.ส 2.1 ม.3/2มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
6.ส 2.2 ม.3/3วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและ
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
7.ส 2.1 ม.3/3อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
8.ส 2.1 ม.3/4วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความ
ขัดแย้ง
9.ส 2.1 ม.3/5เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
10.ส 3.2 ม.3/1อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
11.ส 3.2 ม.3/2แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและ
ประเทศชาติ
12.ส 3.2 ม.3/4อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
13.ส 3.2 ม.3/5วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
14.ส 3.2 ม.3/3อภิปรายบทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
15.ส 3.2 ม.3/6วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 2.2 ม.3/1อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
2.ส 2.2 ม.3/2วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
3.ส 2.2 ม.3/4 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ
เสนอแนวทางแก้ไข
4.ส 2.1 ม.3/1อธิบายความแตกต่างของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง
5.ส 2.1 ม.3/2มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
6.ส 2.2 ม.3/3วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและ
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
7.ส 2.1 ม.3/3อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
8.ส 2.1 ม.3/4วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความ
ขัดแย้ง
9.ส 2.1 ม.3/5เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 3.2 ม.3/1อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
2.ส 3.2 ม.3/2แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและ
ประเทศชาติ
3.ส 3.2 ม.3/4อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
4.ส 3.2 ม.3/5วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
5.ส 3.2 ม.3/3อภิปรายบทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6.ส 3.2 ม.3/6วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดรายวิชา พระพุทธศาสนา 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 1.1 ม.3/1 รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของศาสนา คัมภีร์
ทางศาสนาที่ตนนับถือ และวิเคราะห์พระจริยวัตรของศาสนา สาวกที่สาคัญของศาสนาต่างๆ
2.ส 1.1 ม.3/2 สามารถนาหลักธรรมศาสนาไปใช้ในการนาเนินชีวิตอย่างสันติสุข
3.ส 1.1 ม.3/3 รู้และเข้าใจความหมายประโยชน์ และกระบวนการของการฝึกบริหารจิต เจริญปัญญาและใช้
ในชีวิตประจาวัน
4.ส 1.3 ม.3/1 รู้และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงาม หลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ โดยนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนเกี่ยวข้องและประเทศชาติเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5.ส 1.3 ม.3/2 ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ใช้ในศาสนาที่ตนนับถือและร่วมศาสนาด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า
6.ส 1.3 ม.3/3 มีทักษะในการบริหารจิตและเจริญปัญญาและนามาใช้ในการคิดที่ถูกวิธี เพื่อพัฒนาการเรียน
และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 1.1 ม.3/1 รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของศาสนา คัมภีร์
ทางศาสนาที่ตนนับถือ และวิเคราะห์พระจริยวัตรของศาสนา สาวกที่สาคัญของศาสนาต่างๆ
2.ส 1.1 ม.3/2 สามารถนาหลักธรรมศาสนาไปใช้ในการนาเนินชีวิตอย่างสันติสุข
3.ส 1.1 ม.3/3 รู้และเข้าใจความหมายประโยชน์ และกระบวนการของการฝึกบริหารจิต เจริญปัญญาและใช้
ในชีวิตประจาวัน

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 1.3 ม.3/1 รู้และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม หลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ โดยนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนเกี่ยวข้องและประเทศชาติเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2.ส 1.3 ม.3/2 ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ใช้ในศาสนาที่ตนนับถือและร่วมศาสนาด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า
3.ส 1.3 ม.3/3 มีทักษะในการบริหารจิตและเจริญปัญญาและนามาใช้ในการคิดที่ถูกวิธี เพื่อพัฒนาการเรียน
และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

ตัวชี้วัดรายวิชา พระพุทธศาสนา 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 1.2 ม.3/1เชื่อมั่นในการทาความดีตามหลักจริยธรรมโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่าสันติสุข
2.ส 1.2 ม.3/2ตระหนักถึงการกระทาความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรม จากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารความเป็นผลของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและนาเสนอเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง
กลุ่มเพื่อน ชุมชน และสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
3.ส 1.2 ม.3/3ตระหนักในคุณค่าความสาคัญในการบริหารจิตและเจริญปัญญาและสามารถปฏิบัติได้

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 1.2 ม.3/1เชื่อมั่นในการทาความดีตามหลักจริยธรรมโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่าสันติสุข
2.ส 1.2 ม.3/2ตระหนักถึงการกระทาความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรม จากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารความเป็นผลของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและนาเสนอเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง
กลุม่ เพื่อน ชุมชน และสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
3.ส 1.2 ม.3/3ตระหนักในคุณค่าความสาคัญในการบริหารจิตและเจริญปัญญาและสามารถปฏิบัติได้

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 1.2 ม.3/1เชื่อมั่นในการทาความดีตามหลักจริยธรรมโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่าสันติสุข
2.ส 1.2 ม.3/2ตระหนักถึงการกระทาความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรม จากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารความเป็นผลของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและนาเสนอเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง
กลุ่มเพื่อน ชุมชน และสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
3.ส 1.2 ม.3/3ตระหนักในคุณค่าความสาคัญในการบริหารจิตและเจริญปัญญาและสามารถปฏิบัติได้

ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.ส 4.1 ม.3/1วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทาประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
2.ส4.1 ม.3/2ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนสนใจ
3.ส 4.2 ม.3/1อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขป
4.ส 4.2 ม.3/2วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 4.1 ม.3/1วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทาประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
2.ส4.1 ม.3/2ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนสนใจ

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1.ส 4.2 ม.3/1อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขป
2.ส 4.2 ม.3/2วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ
2. ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
3. ส 4.3 ม.3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1. ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ
1. ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
2. ส 4.3 ม.3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย

