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การจดัการเรียนรู้โลกศึกษามุ่ง 
พฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามมิติท่ีเป็นแนวคิดหลกั ดงัน้ี 
1. ความเป็นพลเมืองโลก (Global 
Citizen) มุ่งเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ
และความเขา้ใจแนวคิด ทศันคติ
และบทบาทของบุคคล องคก์รและ
สถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อ 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
โลกท่ีกระตือรือร้นรับผดิชอบ 
2. ความยุติธรรมในสังคม (Social 
Justice) มุ่งส่งเสริมความเขา้ใจถึง
ความส าคญัของความยติุธรรมหรือ
ความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงเป็น
รากฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและ
การส่งเสริมความผาสุกของ
ประชาชนทั้งมวล 
3. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
มุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้เห็นคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ลทัธิ
มนุษยชน ทั้งท่ีเป็นลทัธิส่วนบุคคล
และลทัธิมนุษยชนสากล 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจ
ประวติัความส าคญั ศาสดา 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือและ
ศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึ
มัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่อ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 

 
 
 
 
ป.1-3 -ช่ืนชมและบอกแบบอยา่ง
การด าเนินชีวติและขอ้คิดจาก
ประวติัสาวก เร่ืองเล่าและศาสนิก
ชน ตวัอยา่งท่ีก าหนด  
ป.3 -บอกช่ือความส าคญัและปฏิบติั
ตนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อศาสนวตัถุ 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอ่ืน ๆ  
ป.4 – 6 เห็นคุณค่าและประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก เร่ือง
เล่าและศาสนิกชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนด  
ป.4 -ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือเพื่อการอยู่
ร่วมกนัเป็นชาติไดอ้ยา่งสมานฉนัท ์  
ป.5- ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ เพื่อการพฒันา
ตนเองและส่ิงแวดลอ้ม  
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4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
(Contlict Resoultion)  มุ่งใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ธรรมชาติของความขดัแยง้
และเขา้ใจวา่ความขดัแยง้เป็น
อุปสรรคขดัขวางการพฒันา เขา้ใจ
เหตุผล ความจ าเป็นของการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้และการ
ส่งเสริมความสมานฉนัทป์รองดอง
ไดพ้ฒันาทกัษะการส่ือสารการแก้
ต่างการเจรจาต่อรอง และการ
ร่วมมือ 
5. ค่านิยมและการตระหนักรับรู้
สภาพการณ์ (Values and 
Perception) มุ่งใหผู้เ้รียนพฒันา
ความสมารถในการประเมิน
สถานการณ์และสภาวะวกิฤติต่าง ๆ 
ท่ีปรากฎในระดบัโลกและตระหนกั
ถึงผลกระทบท่ีมีต่อความรู้สึกนึกคิด
เจตคติและค่านิยมของประชาชน 
เขา้ใจวา่มนุษยล์ว้นมีค่านิยม เจตคติ 
และการรับรู้ท่ีต่างกนั เขา้ใจถึง
ความส าคญัและคุณค่าของสิทธิ
มนุษยชน ไดพ้ฒันาทศันะท่ี
หลากหลายมุมมอง 
6. ความหลากหลาย (Diversity) มุ่ง
ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและเคารพ
และเห็นคุณค่าในธรรมชาติของ
ความแตกต่างหลากหลาย และ
สามารถเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงเหล่าน้ี 

 ป.6 -อธิบายลกัษณะส าคญัของ 
ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนา
อ่ืน ๆ และปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เม่ือตอ้งเขา้ร่วมพิธี 
ม.1 -อธิบายพุทธคุณและขอ้
ส าคญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลกัธรรมของศาสนาท่ีคนนบั
ถือตามท่ีก าหด เห็นคุณค่าและ
น าไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ตนเองและครอบครัว 
-วเิคราะห์เหตุผลและความ
จ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งศึกษาเรียนรู้
ศาสนาอ่ืน ๆ 
ม.2 -วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือ ท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 
-อธิบายคุณธรรมและขอ้ธรรม
ส าคญัในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลกัธรรมของศาสนาท่ีคนนบั
ถือตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่า
และน าไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ชุมชนและสังคม 
-วเิคราะห์การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางศาสนาท่ีคนนบั
ถือเพื่อการด ารงคนอยา่ง
เหมาะสมในกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลกและการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข    
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กบัการด ารงอยูร่่วมกนัของ
มนุษยชาติโดยค านึงถึงถึงสิทธิ
มนุษยชาติ เขา้ใจธรรมชาติของอคติ
และการแบ่งแยก ตลอดจนวธีิการ
คดัคา้นต่อกนั 
7. การพึง่พาอาศัยกนั 
(Interdependence)  มุ่งใหผู้เ้รียนมี
ความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนัท่ีไม่สามารถแนกออกจาก
กนัไดร้ะหวา่งผูค้น สถานท่ี 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัวา่เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนยอ่มมีผลสะทอ้นในวงกวา้ง
ระดบัโลก มีความเขา้ใจสังคมโลก
และหนา้ท่ีพลเมืองในสังคมโบก 
ตระหนกัและซาบซ้ึงใน
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของชีวติ
ผูค้นทุกระดบัในสังคม เขา้ใจ
ผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
ท่ีเกิดจากการกระท า ทางเลือก การ
ตดัสินใจ และมติของสหประชาชาติ
ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคนทัว่
โลก 
8. การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(Sustainable Development) มี
จุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ
ความจ าเป็นในการจรรโลงและ
พฒันาคุณภาพชีวติในปัจจุบนัโดย 

 ม.3 -วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุขแก่
โลก 
-วเิคราะห์ความแตกต่างและ
ยอมรับวถีิการด าเนินชีวติของศา
สนิกชนในศาสนาอ่ืน 
ม.4-6 -วเิคราะห์สังคมชมพทูวปี
และคติความเช่ือทางศาสนา 
สมยัก่อนพระพุทธเจา้หรือสังคม
สมยัของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
-วเิคราะห์การพฒันาศรัทธาและ
ปัญญาท่ีถูกตอ้งใน
พระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีคนนบัถือตามท่ีก าหนด 
-วเิคราะห์พระพุทธศาสนาในการ
ฝึกตนไม่ใหป้ระมาท  มุ่ง
ประโยชน์ละสันติภาพบุคคล 
สังคม และโลก หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
-วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาเก่ียวกบั
การศึกษาท่ีสมบูรณ์การเมือง และ
สันติภาพหรือแนวคิดของศาสนา
ท่ีคนนบัถือตามท่ีก าหนด 
 
 

 

 



โลกศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั 
ปราศจากการท าลายโลกเพื่อความ
อยูร่อดของชีวติในยคุต่อไป โดย
ค านึงถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ผูเ้รียนสามารถพิจารณาคาดการณ์
อนาคตท่ีเป็นไปได ้อนาคตท่ีควรจะ
เป็น และคิดหาวธีิการบรรลุถึง
อนาคตท่ีพึงประสงค ์มีความเขา้ใจ
วา่การแบ่งแยกกีดกนัและความไม่
เท่าเทียมเป็นส่ิงบ่อนเซาะท าลาย
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้ง
ตระหนกัในความส าคญัของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

 -เช่ือมัน่ต่อผลของการท าความ
ดี ความชัว่ สามารถวเิคราะห์
สถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญและ
ตดัสินใจเลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
ถูกตอ้งตามหลกัธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย
บทบาทการด าเนินชีวติเพื่อการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและอยู่
ร่วมกนัเป็นชาติอยา่ง
สมานฉนัท ์
- ตระหนกัในคุณค่าและ
ความส าคญัของค่านิยม 
จริยธรรมท่ีเป็นตวัก าหนดความ
เช่ือและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กนัของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ 
เพื่อขจดัความขดัแยง้และอยู่
ร่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
-วเิคราะห์หลกัธรรมส าคญัใน
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขของ
ศาสนาอ่ืน ๆ และชกัชวน 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คคลอ่ืน
เห็นความส าคญัของการท า
ความดีต่อกนั 
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มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจตระหนกั
และปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี
และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีคนนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
สาระที ่2 หนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวติใน
สังคม 
มาตรฐาน ส.2.1 เขา้ใจและปฏิบติั
ตนตามหนา้ท่ีของการเป็น
พลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงาม และ
ธ ารงรักษาประเพณีและ
วฒันธรรมไทย ด ารงชีวติร่วมกนั
ในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่ง
สันติสุข 
 

- เสนอแนวทางการจดักิจกรรม
ความร่วมมือของทุกศาสนาใน
การแกปั้ญหาและพฒันาสังคม 
ม.2-อธิบายความแตกต่าง
ของศาสนพิธี พิธีกรรมตาม
แนวปฏิบติัของศาสนาอ่ืน ๆ 
เพื่อน าไปสู่การยอมรับ และ
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
ม.4-6 สัมมนาและเสนอแนะ
แนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนบัถืออนัส่งผลถึง
การพฒันาตน พฒันาชาติและ
โลก 
 
 
 
ป.2 – แสดงพฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิด ความเช่ือ และ
การปฏิบติัของบุคคลอ่ืนท่ี
แตกต่างกนั โดยปราศจากอคติ 
-เคารพในลิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
ป.3 -บอกพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวติของตนเองและผูอ่ื้นท่ีอยู่
ในกระแสวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 
ป.4 - วเิคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ี
เด็กทุกคนพึงไดรั้บตาม
กฎหมาย 
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  -อธิบายความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของกลุ่มคนใน
ทอ้งถ่ิน 
-เสนอวธีิการท่ีจะอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุขในชีวติประจ าวนั 
ป.5-เสนอวธีิการปกป้อง
คุม้ครองตนเองหรือผูอ่ื้นจาก
การละเมิดสิทธิเด็ก 
-มีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ
เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ 
ชุมชน 
ป.6-อธิบายคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ระหวา่งกลุ่มคนในสังคมไทย 
-ติดตามขอ้มูลข่าวสาร
เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนัเลือกรับและใช้
ขอ้มูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้
เหมาะสม 
ม.1-อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจ
น าไปสู่ความเขา้ใจผดิต่อกนั 
-แสดงออกถึงการเคารพใน
สิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผูอ่ื้น 
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  ม.2 – วเิคราะห์บทบาท

ความส าคญัและความสัมพนัธ์
ของสถาบนัทางสังคม 
-อธิบายความคลา้ยคลึงและ
ความแตกต่างของวฒันธรรม
ไทยและวฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
น าไปสู่ความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
กนั 
ม.3-มีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
-อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและ
เลือกรับวฒันธรรมสากลท่ี
เหมาะสม 
-วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ 
และเสนอแนวคิดในการลด
ความขดัแยง้ 
-เสนอแนวคิดในการด ารงชีวติ
อยา่งมีความสุขในประเทศและ
สังคมโลก 
ม.4-6- วเิคราะห์และปฏิบติัตน
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
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มาตรฐาน ส 2.2  เขา้ใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธาและธ ารง
รักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบ
ประชาธิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

-วเิคราะห์ความส าคญัของ
โครงสร้างทางสังคม การขดั
เกลาทางสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
-ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุน
ใหผู้อ่ื้นประพฤติปฏิบติัเพื่อเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
-ประเมินสถานการณ์ สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและ
เสนอแนวทางพฒันา 
ป.1-มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และท ากิจกรรมในครอบครัว
และโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
ป.2-อธิบายความสัมพนัธ์ของ
ตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชน 
ป.3-วเิคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการตดัสินใจในชั้น
เรียน โรงเรียนและชุมชน โดย
วธีิการออกเสียงโดยตรง และ
การเลือกตวัแทนออกเสียง 
ป.4-อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของ
พลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง 
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  ป.5-วเิคราะห์ประโยชน์ท่ี

ชุมชนจะไดรั้บจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ป.6-มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย
ในทอ้งถ่ินและประเทศ 
ม.1 –อธิบายหลกัการ
เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั
ปัจจุบนัโดยสังเขป 
ม.2-วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทาง
การเมือง การปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมไทยสมยั
ปัจจุบนั 
ม.3-วเิคราะห์เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ม.4-5-เสนอแนวทางการเมือง
การปกครองท่ีน าไปสู่ความ
เขา้ใจและการประสาน
ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง
ประเทศ 
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 สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและ
สามารถบริหารจดัการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริโภค การ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้ง
เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมี
ดุลยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน ส 3.2  เขา้ใจระบบและ
สถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นจของการร่วมมือกนั
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ป.5-ประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ
ปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียง
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
ป.6-บอกวธีิและประโยชน์ของ
การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
ม.1-วเิคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศ 
ม.2-เสนอแนวทางการ
พฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ม.3-มีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ม.4-6-วเิคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 
ป.3-บอกความส าคญัของภาษี
และบทบาทของประชาชนใน
การเสียภาษี 
ป.4-อธิบายความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 
ป.5-จ าแนกผลดีผลเสียของการ
กูย้มื 
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ป.6-ยกตวัอยา่งการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน 
ม.1-อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
ม.2-ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นให้
เห็นการพึ่งพาอาศยักนัและการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 
-วเิคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ 
-วเิคราะห์การแข่งขนัทางการคา้
ในประเทศและต่างประเทศท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพสินคา้ ปริมาณ
การผลิตและราคาสินคา้ 
ม.3-อภิปรายบทบาท
ความส าคญัของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
-วเิคราะห์สาเหตุและวธีิการกีด
กนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
ม.4-6-วเิคราะห์ผลกระทบของ
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุ
โลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย 
-วเิคราะห์ผลดีผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
 

 



 

โลกศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั 
 สาระที ่4 ประวติัศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย
ความส าคญัของเวลาและยคุสมยั
ทางประวติัศาสตร์สามารถใช้
วธีิการทางประวติัศาสตรามา
วเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่ง
เป็นระบบ 

ป.3-แสดงล าดบัเหตุการณ์
ส าคญัของโรงเรียนและชุมชน 
โดยระบุหลกัฐานและ
แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ป.6-น าเสนอขอ้มูลจาก
หลกัฐานท่ีหลากหลายในการ
ท าความเขา้ใจเร่ืองราวส าคญัใน
อดีต 
ม.1-น าวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษา
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 
ม.2-เห็นความส าคญัของการ
ตีความหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 
ม.3-วเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคญัทางประวตัศาสตร์ได้
อยา่งมีเหตุผลตามวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 
ม.4-6-ตระหนกัถึงความส าคญั
ของเวลาและยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 
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 มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการ

ของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึง
ความส าคญัและสามารถวเิคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 

ป.2-อธิบายผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวถีิชีวติของ
คนในชุมชน 
ป.3-เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างทางวฒันธรรม
ของชุมชนตนเองกบัชุมชนอ่ืน 
ป.5-อภิปรายอิทธิพลของ
วฒันธรรมต่างชาติท่ีมีต่อ
สังคมไทยปัจจุบนัโดยสังเขป 
ป.6-อธิบายสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบา้น 
ม.3-วเิคราะห์ผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความ
ร่วมมือและความขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจน
ความพยายามในการขจดัปัญหา
ความขดัแยง้ 
ม.4-6-วเิคราะห์อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณ และการ
ติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออก
กบัโลกตะวนัตกท่ีมีผลต่อ
พฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ของโลก 
-วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ 
ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เขา้สู่โลกสมยัปัจจุบนั 

 

 



 

โลกศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความ

เป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม 
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที ่5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะ
ของโลกทางกายภาพและ
ความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมี
ผลต่อกนัและกนัในระบอบของ
ธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา 
วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิ
สารเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ม.4-6-วเิคราะห์ประเด็นส าคญั
ของประวติัศาสตร์ไทย 
-วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อ
สังคมไทยในยคุปัจจุบนั 
-วเิคราะห์ผลงานของบุคคล
ส าคญัทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทยและ
ประวติัศาสตร์ไทย 
ป.5-อธิบายความสัมพนัธ์ของ
ลกัษณะทางกายภาพกบัทาง
สังคมในภูมิภาคของตนเอง 
ป.6-อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ
กบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ของประเทศ 
ม.2-วเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปียโุรปและ
แอฟริกา 
ม.3-วเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปีอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต  ้
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มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค์
วฒันธรรม มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

ม.4-6-วเิคราะห์อิทธิพลของ
สภาพภูมิศาสตร์ซ่ึงท าใหเ้กิด
ปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติั
ทางธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
-ประเมินการเปล่ียนแปลง
ธรรมชาติในโลกวา่เป็นผลมา
จากการกระท าของมนุษยแ์ละ
หรือธรรมชาติ 
ป.1-มีส่วนร่วมในการจดั
ระเบียบส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นและ
ชั้นเรียน 
ป.2-มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู
ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนและชุมชน 
ป.3-อธิบายความแตกต่างของ
เมืองและชนบท 
ป.4-มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั 
ป.5-น าเสนอตวัอยา่งท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นผลจากการรักษาและ
การท าลายสภาพแวดลอ้มและ
เสนอแนวคิดในการรักษา
สภาพแวดลอ้มในภูมิภาค 
ป.6-จดัท าแผนการใชท้รัพยากร
ในชุมชน 
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  ม.1-วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพ

และสังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือน
ไหลของความคิด เทคโนโลย ี
สินคา้ และประชากรในทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 
ม.2-วเิคราะห์เหตุและ
ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บ
จากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและ
แอฟริกา 
ม.3-วเิคราะห์เหตุและ
ผลกระทบต่อเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศไทย 
ม.4-6-วเิคราะห์สถานการณ์
และวกิฤตการณ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย
และโลก 
-ระบุมาตรการป้องกนัและ     
แกไ้ขปัญหาบทบาทขององคก์ร
และการประสานความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
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  - มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา

และการด าเนินชีวติตามแนว
ทางการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
 

 

 

 
 


