ตัวอย่าง
ความสั มพันธ์ สอดคล้ องระหว่ างวัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้ โลกศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
โลกศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้โลกศึกษามุ่ง
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามมิติที่เป็ นแนวคิดหลัก ดังนี้
1. ความเป็ นพลเมืองโลก (Global
Citizen) มุ่งเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ
และความเข้าใจแนวคิด ทัศนคติ
และบทบาทของบุคคล องค์กรและ
สถาบันต่าง ๆ ที่มีความจาเป็ นต่อ
การเสริ มสร้างความเป็ นพลเมือง
โลกที่กระตือรื อร้นรับผิดชอบ
2. ความยุติธรรมในสั งคม (Social
Justice) มุ่งส่ งเสริ มความเข้าใจถึง
ความสาคัญของความยุติธรรมหรื อ
ความเป็ นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็ น
รากฐานของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและ
การส่ งเสริ มความผาสุ กของ
ประชาชนทั้งมวล
3. สิ ทธิมนุษยชน (Human Rights)
มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เห็นคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ลัทธิ
มนุษยชน ทั้งที่เป็ นลัทธิ ส่วนบุคคล
และลัทธิมนุษยชนสากล

มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจ
ประวัติความสาคัญ ศาสดา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด
มัน่ และปฏิบตั ิตามหลักธรรมเพื่อ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วดั

ป.1-3 -ชื่นชมและบอกแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก เรื่ องเล่าและศาสนิก
ชน ตัวอย่างที่กาหนด
ป.3 -บอกชื่อความสาคัญและปฏิบตั ิ
ตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอื่น ๆ
ป.4 – 6 เห็นคุณค่าและประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่ อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กาหนด
ป.4 -ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการอยู่
ร่ วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์
ป.5- ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสิ่ งแวดล้อม

โลกศึกษา
4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(Contlict Resoultion) มุ่งให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ธรรมชาติของความขัดแย้ง
และเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็ น
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนา เข้าใจ
เหตุผล ความจาเป็ นของการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งและการ
ส่ งเสริ มความสมานฉันท์ปรองดอง
ได้พฒั นาทักษะการสื่ อสารการแก้
ต่างการเจรจาต่อรอง และการ
ร่ วมมือ
5. ค่ านิยมและการตระหนักรับรู้
สภาพการณ์ (Values and
Perception) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
ความสมารถในการประเมิน
สถานการณ์และสภาวะวิกฤติต่าง ๆ
ที่ปรากฎในระดับโลกและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่มีต่อความรู ้สึกนึกคิด
เจตคติและค่านิยมของประชาชน
เข้าใจว่ามนุษย์ลว้ นมีค่านิยม เจตคติ
และการรับรู ้ที่ต่างกัน เข้าใจถึง
ความสาคัญและคุณค่าของสิ ทธิ
มนุษยชน ได้พฒั นาทัศนะที่
หลากหลายมุมมอง
6. ความหลากหลาย (Diversity) มุ่ง
ให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจและเคารพ
และเห็นคุณค่าในธรรมชาติของ
ความแตกต่างหลากหลาย และ
สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้

มาตรฐานการเรียนรู้
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ป.6 -อธิบายลักษณะสาคัญของ
ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนา
อื่น ๆ และปฏิบตั ิตนได้อย่าง
เหมาะสม เมื่อต้องเข้าร่ วมพิธี
ม.1 -อธิบายพุทธคุณและข้อ
สาคญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อ
หลักธรรมของศาสนาที่คนนับ
ถือตามที่กาหด เห็นคุณค่าและ
นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว
-วิเคราะห์เหตุผลและความ
จาเป็ นที่ทุกคนต้องศึกษาเรี ยนรู้
ศาสนาอื่น ๆ
ม.2 -วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่
ตนนับถือ ที่ช่วยเสริ มสร้าง
ความเข้าใจอันดีกบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน
-อธิบายคุณธรรมและข้อธรรม
สาคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อ
หลักธรรมของศาสนาที่คนนับ
ถือตามที่กาหนด เห็นคุณค่า
และนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม
-วิเคราะห์การปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่คนนับ
ถือเพื่อการดารงคนอย่าง
เหมาะสมในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
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กับการดารงอยูร่ ่ วมกันของ
มนุษยชาติโดยคานึงถึงถึงสิ ทธิ
มนุษยชาติ เข้าใจธรรมชาติของอคติ
และการแบ่งแยก ตลอดจนวิธีการ
คัดค้านต่อกัน
7. การพึง่ พาอาศัยกัน
(Interdependence) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมี
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกันที่ไม่สามารถแนกออกจาก
กันได้ระหว่างผูค้ น สถานที่
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม และ
ตระหนักว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นย่อมมีผลสะท้อนในวงกว้าง
ระดับโลก มีความเข้าใจสังคมโลก
และหน้าที่พลเมืองในสังคมโบก
ตระหนักและซาบซึ้ งใน
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของชีวติ
ผูค้ นทุกระดับในสังคม เข้าใจ
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ที่เกิดจากการกระทา ทางเลือก การ
ตัดสิ นใจ และมติของสหประชาชาติ
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนทัว่
โลก
8. การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development) มี
จุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจ
ความจาเป็ นในการจรรโลงและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในปัจจุบนั โดย

มาตรฐานการเรียนรู้
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ม.3 -วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตน
นับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุ ขแก่
โลก
-วิเคราะห์ความแตกต่างและ
ยอมรับวิถีการดาเนินชีวติ ของศา
สนิกชนในศาสนาอื่น
ม.4-6 -วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป
และคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรื อสังคม
สมัยของศาสนาที่ตนนับถือ
-วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนาหรื อแนวคิดของ
ศาสนาที่คนนับถือตามที่กาหนด
-วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการ
ฝึ กตนไม่ให้ประมาท มุ่ง
ประโยชน์ละสันติภาพบุคคล
สังคม และโลก หรื อแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
-วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์การเมือง และ
สันติภาพหรื อแนวคิดของศาสนา
ที่คนนับถือตามที่กาหนด
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ปราศจากการทาลายโลกเพื่อความ
อยูร่ อดของชีวติ ในยุคต่อไป โดย
คานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ผูเ้ รี ยนสามารถพิจารณาคาดการณ์
อนาคตที่เป็ นไปได้ อนาคตที่ควรจะ
เป็ น และคิดหาวิธีการบรรลุถึง
อนาคตที่พึงประสงค์ มีความเข้าใจ
ว่าการแบ่งแยกกีดกันและความไม่
เท่าเทียมเป็ นสิ่ งบ่อนเซาะทาลาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทั้ง
ตระหนักในความสาคัญของการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน

มาตรฐานการเรียนรู้
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-เชื่อมัน่ ต่อผลของการทาความ
ดี ความชัว่ สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิญและ
ตัดสิ นใจเลือกดาเนินการหรื อ
ปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผล
ถูกต้องตามหลักธรรม
จริ ยธรรม และกาหนดเป้ าหมาย
บทบาทการดาเนินชีวติ เพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขและอยู่
ร่ วมกันเป็ นชาติอย่าง
สมานฉันท์
- ตระหนักในคุณค่าและ
ความสาคัญของค่านิยม
จริ ยธรรมที่เป็ นตัวกาหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ
เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
-วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญใน
การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขของ
ศาสนาอื่น ๆ และชักชวน
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคคลอื่น
เห็นความสาคัญของการทา
ความดีต่อกัน
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มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนัก
และปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี
และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่คนนับถือ

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ใน
สังคม
มาตรฐาน ส.2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิ
ตนตามหน้าที่ของการเป็ น
พลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวติ ร่ วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข
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- เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
ความร่ วมมือของทุกศาสนาใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
ม.2-อธิ บายความแตกต่าง
ของศาสนพิธี พิธีกรรมตาม
แนวปฏิบตั ิของศาสนาอื่น ๆ
เพื่อนาไปสู่ การยอมรับ และ
ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
ม.4-6 สัมมนาและเสนอแนะ
แนวทางในการธารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถืออันส่ งผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและ
โลก

ป.2 – แสดงพฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิด ความเชื่อ และ
การปฏิบตั ิของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกัน โดยปราศจากอคติ
-เคารพในลิทธิเสรี ภาพของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
ป.3 -บอกพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวติ ของตนเองและผูอ้ ื่นที่อยู่
ในกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
ป.4 - วิเคราะห์สิทธิ พ้นื ฐานที่
เด็กทุกคนพึงได้รับตาม
กฎหมาย
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-อธิ บายความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่น
-เสนอวิธีการที่จะอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุขในชีวติ ประจาวัน
ป.5-เสนอวิธีการปกป้ อง
คุม้ ครองตนเองหรื อผูอ้ ื่นจาก
การละเมิดสิ ทธิเด็ก
-มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน
ป.6-อธิ บายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย
-ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติ ประจาวันเลือกรับและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการเรี ยนรู ้ได้
เหมาะสม
ม.1-อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เป็ นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรื ออาจ
นาไปสู่ ความเข้าใจผิดต่อกัน
-แสดงออกถึงการเคารพใน
สิ ทธิเสรี ภาพของตนเองและ
ผูอ้ ื่น

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
ม.2 – วิเคราะห์บทบาท
ความสาคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม
-อธิบายความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
นาไปสู่ ความเข้าใจอันดีระหว่าง
กัน
ม.3-มีส่วนร่ วมในการปกป้ อง
คุม้ ครองผูอ้ ื่นตามหลักสิ ทธิ
มนุษยชน
-อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม
-วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ
และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง
-เสนอแนวคิดในการดารงชีวติ
อย่างมีความสุ ขในประเทศและ
สังคมโลก
ม.4-6- วิเคราะห์และปฏิบตั ิตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และสังคมโลก

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
-วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
-ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุน
ให้ผอู้ ื่นประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเป็ น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก
-ประเมินสถานการณ์ สิ ทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและ
เสนอแนวทางพัฒนา
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบ
ป.1-มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การเมืองการปกครองในสังคม
และทากิจกรรมในครอบครัว
ปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธาและธารง และโรงเรี ยนตามกระบวนการ
รักษาไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
ประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์ ป.2-อธิบายความสัมพันธ์ของ
ทรงเป็ นประมุข
ตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะเป็ นส่ วน
หนึ่งของชุมชน
ป.3-วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการตัดสิ นใจในชั้น
เรี ยน โรงเรี ยนและชุมชน โดย
วิธีการออกเสี ยงโดยตรง และ
การเลือกตัวแทนออกเสี ยง
ป.4-อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง
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มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
ป.5-วิเคราะห์ประโยชน์ที่
ชุมชนจะได้รับจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ป.6-มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริ มประชาธิ ปไตย
ในท้องถิ่นและประเทศ
ม.1 –อธิบายหลักการ
เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบนั โดยสังเขป
ม.2-วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทาง
การเมือง การปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบนั
ม.3-วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทย
กับประเทศอื่น ๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
ม.4-5-เสนอแนวทางการเมือง
การปกครองที่นาไปสู่ ความ
เข้าใจและการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและ
สามารถบริ หารจัดการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริ โภค การ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้ง
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดารงชีวติ อย่างมี
ดุลยภาพ

ตัวชี้วดั
ป.5-ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียง
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัว โรงเรี ยนและชุมชน
ป.6-บอกวิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ม.1-วิเคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริ โภคของคน
ในสังคมซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศ
ม.2-เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ม.3-มีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ม.4-6-วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไข
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและ ป.3-บอกความสาคัญของภาษี
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
และบทบาทของประชาชนใน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ การเสี ยภาษี
ความจาเป็ นจของการร่ วมมือกัน ป.4-อธิบายความสัมพันธ์ทาง
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
เศรษฐกิจของคนในชุมชน
ป.5-จาแนกผลดีผลเสี ยของการ
กูย้ มื

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
ป.6-ยกตัวอย่างการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
ม.1-อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ม.2-ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้
เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย
-วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
-วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและต่างประเทศที่
ส่ งผลต่อคุณภาพสิ นค้า ปริ มาณ
การผลิตและราคาสิ นค้า
ม.3-อภิปรายบทบาท
ความสาคัญของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
-วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีด
กันทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ
ม.4-6-วิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อสังคมไทย
-วิเคราะห์ผลดีผลเสี ยของความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย
ความสาคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตรามา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็ นระบบ

ตัวชี้วดั
ป.3-แสดงลาดับเหตุการณ์
สาคัญของโรงเรี ยนและชุมชน
โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ป.6-นาเสนอข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลายในการ
ทาความเข้าใจเรื่ องราวสาคัญใน
อดีต
ม.1-นาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ม.2-เห็นความสาคัญของการ
ตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือ
ม.3-วิเคราะห์เรื่ องราวเหตุการณ์
สาคัญทางประวัตศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ม.4-6-ตระหนักถึงความสาคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วดั
ป.2-อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวติ ของ
คนในชุมชน
ป.3-เปรี ยบเทียบความเหมือน
และความต่างทางวัฒนธรรม
ของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น
ป.5-อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทยปัจจุบนั โดยสังเขป
ป.6-อธิบายสภาพสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ม.3-วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ ความ
ร่ วมมือและความขัดแย้งใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจน
ความพยายามในการขจัดปัญหา
ความขัดแย้ง
ม.4-6-วิเคราะห์อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณ และการ
ติดต่อระหว่างโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
-วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เข้าสู่ โลกสมัยปั จจุบนั

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความ
เป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจ และธารงความเป็ นไทย

ตัวชี้วดั
ม.4-6-วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ
ของประวัติศาสตร์ไทย
-วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่ งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบนั
-วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สาคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ป.5-อธิบายความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับทาง
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะ
สังคมในภูมิภาคของตนเอง
ของโลกทางกายภาพและ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมี ป.6-อธิบายความสัมพันธ์
ผลต่อกันและกันในระบอบของ ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือ กับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา
ของประเทศ
วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิ ม.2-วิเคราะห์ความสัมพันธ์
สารเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริ กา
ม.3-วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริ กา
เหนือและอเมริ กาใต้
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ตัวชี้วดั
ม.4-6-วิเคราะห์อิทธิพลของ
สภาพภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งทาให้เกิด
ปัญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
-ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติในโลกว่าเป็ นผลมา
จากการกระทาของมนุษย์และ
หรื อธรรมชาติ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจ
ป.1-มีส่วนร่ วมในการจัด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
ระเบียบสิ่ งแวดล้อมที่บา้ นและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ชั้นเรี ยน
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
ป.2-มีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟู
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วน ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมใน
ร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ โรงเรี ยนและชุมชน
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ป.3-อธิ บายความแตกต่างของ
ยัง่ ยืน
เมืองและชนบท
ป.4-มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมในจังหวัด
ป.5-นาเสนอตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นผลจากการรักษาและ
การทาลายสภาพแวดล้อมและ
เสนอแนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล้อมในภูมิภาค
ป.6-จัดทาแผนการใช้ทรัพยากร
ในชุมชน

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
ม.1-วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และสังคมที่มีผลต่อการเลื่อน
ไหลของความคิด เทคโนโลยี
สิ นค้า และประชากรในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย
ม.2-วิเคราะห์เหตุและ
ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริ กา
ม.3-วิเคราะห์เหตุและ
ผลกระทบต่อเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กา
ใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
ม.4-6-วิเคราะห์สถานการณ์
และวิกฤตการณ์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย
และโลก
-ระบุมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาบทบาทขององค์กร
และการประสานความร่ วมมือ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เกี่ยวกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
- มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
และการดาเนินชีวติ ตามแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน

