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ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
สาระที่ 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า  หรือสังคมสมัยของศาสดาท่ีตนนับถือ 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/2 วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดใน
การตรัสรู้    การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  
หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/8  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์
และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบย่ังยืน  หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/12 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ี
สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักค าสอนของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก 
ชาดกเร่ืองเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด 



มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/15 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก  
หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ และการเผยแผ่ 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/16 เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/18 ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็น
ตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้ง
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/20 สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/21 วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 
มาตรฐาน ส 1.1  ม.4 – 6/22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
มาตรฐาน ส 1.2  ม.4 – 6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคน
รอบข้าง 
มาตรฐาน ส 1.2  ม.4 – 6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
มาตรฐาน ส 1.2  ม.4 – 6/3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
มาตรฐาน ส 1.2  ม.4 – 6/4 วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
และเทศกาลท่ีส าคัญ ของศาสนาท่ีตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
มาตรฐาน ส 1.2  ม.4 – 6/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 
อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
 
 
 
 
 
 



สาระที่ 2  หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 ม.4 – 6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
มาตรฐาน ส 2.1 ม.4 – 6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม 
และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 ม.4 – 6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมือง
ดขีองประเทศชาติ และสังคมโลก 
มาตรฐาน ส 2.1 ม.4 – 6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทาง
พัฒนา 
มาตรฐาน ส 2.1 ม.4 – 6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
มาตรฐาน ส 2.2 ม.4 – 6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนวทางแก้ไข 
มาตรฐาน ส 2.2 ม.4 – 6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ  และ
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
มาตรฐาน ส 2.2 ม.4 – 6/3 วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นท่ีต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
มาตรฐาน ส 2.2 ม.4 – 6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
 
สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 ม.4 – 6/1 อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
มาตรฐาน ส 3.1 ม.4 – 6/2  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
มาตรฐาน ส 3.1 ม.4 – 6/3 ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและประเทศ  
มาตรฐาน ส 3.1 ม.4 – 6/4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
มาตรฐาน ส 3.2 ม.4 – 6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
มาตรฐาน ส 3.2 ม.4 – 6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมี
ผลต่อสังคมไทย 
มาตรฐาน ส 3.2 ม.4 – 6/3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 



สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 ม.4 – 6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและ   ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ี
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
มาตรฐาน ส 4.1 ม.4 –6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 ม.4 – 6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ส 4.2 ม.4 – 6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
มาตรฐาน ส 4.2 ม.4 – 6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย 
มาตรฐาน ส 4.2 ม.4 – 6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๑ 
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4 – 6/1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4 – 6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4 – 6/3 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4 – 6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4 – 6/5 วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย 
 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร ์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1 ม.4 – 6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   
มาตรฐาน ส 5.1 ม.4 – 6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทาง
กายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
มาตรฐาน ส 5.1 ม.4 – 6/3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ 
มาตรฐาน ส 5.1 ม.4 – 6/4 ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท า
ของมนุษย์และหรือธรรมชาติ 
มาตรฐาน ส 5.2 ม.4 – 6/1วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 



มาตรฐาน ส 5.2 ม.4 – 6/2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์การและการ
ประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ส 5.2 ม.4 – 6/3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
มาตรฐาน ส 5.2 ม.4 – 6/4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก 
มาตรฐาน ส 5.2 ม.4 – 6/5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา หน้าที่พลเมือง 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส 2.1 ม.4/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  
2. ส 2.1 ม.4/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
.3. ส 2.1 ม.4/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
4. ส 2.1 ม.4/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 2.1 ม.4/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  
2. ส 2.1 ม.4/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
 

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 2.1 ม.4/2 วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  
2. ส 2.1 ม.4/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
.3. ส 2.1 ม.4/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
4. ส 2.1 ม.4/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา หน้าที่พลเมือง 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ส 2.2 ม.4/1  วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข 
2. ส 2.2 ม.4/2  เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
3. ส 2.2 ม.4/3  วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ส 2.2 ม.4/4  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 2.2 ม.4/1  วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข 
2. ส 2.2 ม.4/2  เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
3. ส 2.2 ม.4/3  วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ส 2.2 ม.4/4  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 2.2 ม.4/1  วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข 
2. ส 2.2 ม.4/2  เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
3. ส 2.2 ม.4/3  วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ส 2.2 ม.4/4  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา พระพุทธศาสนา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  มีรายละเอียดดังนี ้

1. ส 1.1 ม.4/1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัย
ของ ศาสดาที่ตนนับถือ 
2. ส 1.1 ม.4/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั่ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
3. ส 1.1 ม.4/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
4. ส 1.1 ม.4/4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
5. ส 1.1 ม.4/5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
6. ส 1.1 ม.4/6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ 
ก าหนด 
7. ส 1.1 ม.4/7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามท่ีก าหนด 
8. ส 1.1 ม.4/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 
การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 1.1 ม.4/1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัย
ของ ศาสดาที่ตนนับถือ 
2. ส 1.1 ม.4/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั่ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
3. ส 1.1 ม.4/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
4. ส 1.1 ม.4/4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
5. ส 1.1 ม.4/5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
6. ส 1.1 ม.4/6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ 
ก าหนด 
7. ส 1.1 ม.4/7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามท่ีก าหนด 
 
 



การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 1.1 ม.4/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา พระพุทธศาสนา 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ส 1.1 ม.4/14  วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
2. ส 1.1 ม.4/15  วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ 
3. ส 1.1 ม.4/19  เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.1 ม.4/20  สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
5. ส 1.2 ม.4/1  ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 
6. ส 1.2 ม.4/2  ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
7. ส 1.2 ม.4/3  แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
8. ส 1.2 ม.4/4  วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 1.1 ม.4/14  วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
2. ส 1.1 ม.4/15  วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ 
3. ส 1.1 ม.4/19  เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.1 ม.4/20  สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 1.2 ม.4/1  ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 
2. ส 1.2 ม.4/2  ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
3. ส 1.2 ม.4/3  แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.2 ม.4/4  วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 



ตัวชี้วัดรายวิชา ภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส 5.1 ม.5/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. ส 5.1 ม.5/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
3. ส 5.1 ม.5/3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
และทวีปต่างๆ 
4. ส 5.1 ม.5/4 ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือ
ธรรมชาติ 
5. ส 5.2 ม.5/1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและโลก 
6. ส 5.2 ม.5/2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส 5.2 ม.5/3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
8. ส 5.2 ม.5/4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก 
9. ส 5.2 ม.5/5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ การด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 5.1 ม.5/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. ส 5.1 ม.5/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
3. ส 5.1 ม.5/3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
และทวีปต่างๆ 
4. ส 5.1 ม.5/4 ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือ
ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 



การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 5.2 ม.5/1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและโลก 
2. ส 5.2 ม.5/2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส 5.2 ม.5/3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
4. ส 5.2 ม.5/4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก 
5. ส 5.2 ม.5/5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ การด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา เศรษฐศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ส 3.1 ม.5/1  อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
2. ส 3.1 ม.5/2  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ส 3.1 ม.5/3  ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
4. ส 3.1 ม.5/4  วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
5. ส 3.2 ม.5/1  อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
6. ส 3.2 ม.5/2  วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 
 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 3.1 ม.5/1  อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
2. ส 3.1 ม.5/2  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ส 3.1 ม.5/3  ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 

 

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 3.1 ม.5/2  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
2. ส 3.1 ม.5/4  วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
3. ส 3.2 ม.5/1  อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
4. ส 3.2 ม.5/2  วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส 4.1 ม.5/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 
2. ส 4.1 ม.5/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
3. ส 4.3 ม.5/1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
4. ส 4.3 ม.5/2 วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 4.1 ม.5/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 
2. ส 4.1 ม.5/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
 

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 4.1 ม.5/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 
2. ส 4.1 ม.5/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
3. ส 4.3 ม.5/1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
4. ส 4.3 ม.5/2 วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ส 4.3 ม.5/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
2. ส 4.3 ม.5/4 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทย
และต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
3. ส 4.3 ม.5/5 วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 4.3 ม.5/4 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทยวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

 

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 4.3 ม.5/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
2. ส 4.3 ม.5/5 วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส 4.2 ม.6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 4.2 ม.6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 4.2 ม.6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  มีรายละเอียดดังนี ้

 
1. ส 4.2 ม.6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 4.2 ม.6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

 

การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 4.2 ม.6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา พระพุทธศาสนา 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส 1.1 ม.6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
2. ส 1.1 ม.6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ 
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
3. ส 1.1 ม.6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.1 ม.6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 
5. ส 1.1 ม.6/15 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ 
6. ส 1.1 ม.6/20 สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
7. ส 1.1 ม.6/22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
8. ส 1.2 ม.6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 
9. ส 1.2 ม.6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
10. ส 1.2 ม.6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 1.1 ม.6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
2. ส 1.1 ม.6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ 
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
3. ส 1.1 ม.6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.1 ม.6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 
5. ส 1.1 ม.6/15 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ 
 
 
 
 
 
 



การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 1.1 ม.6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
2. ส 1.1 ม.6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ 
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
3. ส 1.1 ม.6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.1 ม.6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 
5. ส 1.1 ม.6/15 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ 
6. ส 1.1 ม.6/20 สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
7. ส 1.1 ม.6/22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
8. ส 1.2 ม.6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 
9. ส 1.2 ม.6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
10. ส 1.2 ม.6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดรายวิชา พระพุทธศาสนา 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ส 1.1 ม.6/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
2. ส 1.1 ม.6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
3. ส 1.1 ม.6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.1 ม.6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 
5. ส 1.1 ม.6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
6. ส 1.2 ม.6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 
7. ส 1.2 ม.6/3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
8. ส 1.2 ม.6/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลก 

 

การวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 1.1 ม.6/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
2. ส 1.1 ม.6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
3. ส 1.1 ม.6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.1 ม.6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ ศาสนิก
ชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้ตัวชี้วัด อะไรบ้างในการจัดสอบ 

1. ส 1.1 ม.6/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
2. ส 1.1 ม.6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
3. ส 1.1 ม.6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
4. ส 1.1 ม.6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 
5. ส 1.1 ม.6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
6. ส 1.2 ม.6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 
7. ส 1.2 ม.6/3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
8. ส 1.2 ม.6/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


