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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ศาสนา 

ศีลธรรม 

และ

วัฒนธรรม 

ส 1.1 รู้ และเข้าใจ 
ประวัติ ความสําคัญ  
ศาสดา หลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพื่ออยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข 
 

มีความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นไปของโลก

อย่างกว้างขวางและ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

เป็นพลเมืองที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

มีค่านิยมอันพึงประสงค์  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

และอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข รวมทั้ง  

มีศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

 

มีความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นไปของโลก

อย่างกว้างขวางและ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

ม.4-6/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตน
ได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

5 • พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้ 

  อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 

• การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการ   

  เผยแผ่พระพุทธศานาตามแนวพุทธจริยา 

5 ตัวเลือก      
1 คําตอบ 
(12 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ      

(1 ข้อ) 

14 

ม.4-6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 
กับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนา 
ที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

• พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ 

  แห่งการศึกษา  

• พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ ของเหตุปัจจัย 

  และวิธีการแก้ปัญหา 

ม.4-6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้
ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 

• พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 

• พระพุทธศาสนามุง่ประโยชน์สุขและสันติภาพแก่ 

  บุคคล สังคม และโลก 

ม.4-6/11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 

• พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

ม.4-6/21 วิเคราะห์หลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนาอื่น ๆ และชักชวน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสําคัญของการทํา
ความดีต่อกัน 

• หลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   

  - คริสต์ศาสนา ได้แก่ บัญญัติ 10 ประการ  

     (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

   - ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริยธรรม  

    (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ศาสนา 

ศีลธรรม 

และ

วัฒนธรรม 

ส 1.2 เข้าใจ  ตระหนัก

และปฏิบัติตนเป็น 

ศาสนิกชนที่ดี และธาํรง

รักษาพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นไปของโลกอย่าง

กว้างขวางและลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น 

 

เป็นพลเมืองที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

มีค่านิยมอันพึงประสงค์  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

และอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข รวมทั้ง  

มีศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

 

 

มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นไปของโลกอย่าง

กว้างขวางและลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น 

 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนา 

ที่ตนนับถือ 

ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
วันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สําคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

1 • หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญ  

  และเทศกาลที่สําคัญในพระพุทธศาสนาหรือ   

  ศาสนาอื่น 

• การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสําคัญ และ 

  เทศกาลที่สําคัญในพระพุทธศาสนา หรือ 

  ศาสนาอื่น 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(4 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

6 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 

หน้าที่

พลเมือง 

วัฒนธรรม 

และการ

ดําเนินชีวิต

ในสังคม 

ส 2.1 เข้าใจและ

ปฏิบัติตนตามหน้าที่

ของการเป็นพลเมืองดี 

มีค่านิยมที่ดีงามและ

ธํารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย  

ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทย และสังคม

โลกอย่างสันติสุข 

เป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน 
นับถือ มีค่านิยมอันพึง

ประสงค์สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

รวมทั้งมศีักยภาพเพื่อ

การศึกษาต่อในชั้นสูง 

ตามความประสงค์ได้ 

 

มีจิตสํานึกและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมไทย  

และสิ่งแวดล้อม 

เป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

และอยู่ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุข  

 

ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

2 • กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 

• กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น  

  ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน  

  จํานํา จํานอง 

• กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

• กฎหมายอื่นที่สําคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ 

  แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

  กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษี   

  อากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

• ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล  

  ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

  (11 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

 

 

13 

ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

• ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม 
• ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 
  ที่สําคัญ  
• การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแนวทางอนุรักษ์ 
  วัฒนธรรมไทย  
• ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ 
  วัฒนธรรมสากล 
• วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
• อัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคม 
  พหุวัฒนธรรม 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 

หน้าที่

พลเมือง 

วัฒนธรรม 

และการ

ดําเนินชีวิต 

ในสังคม 

ส 2.2 เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครอง
ในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น  
ศรัทธา และธํารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข รวมทั้งมี

ศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข  

ม.4-6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอ 
แนวทางแก้ไข 

2 • สถานการณ์การเมืองการปกครองของ 

  สังคมไทย  

• อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง 

   ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต 

• ปัญหาการเมืองสําคัญที่เกิดขึ้น    

  ภายในประเทศ สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(5 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

7 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็นที่ต้อง
ธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

• การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

• รูปแบบของรัฐ 
• ฐานะและพระราชอํานาจของ   
  พระมหากษัตริย์  
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 
เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.1 เข้าใจและ
สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค   
การใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการ
ดํารงชีวิตอย่างมี  
ดุลยภาพ 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค 
เลือก และตัดสินใจ
บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม มีจิตสํานึก
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย  และ
สิ่งแวดล้อม มีความรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
มุ่งทําประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับ
สังคม 

การเลือกและตัดสินใจ
บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม มีความรัก
ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  มุ่งทํา
ประโยชน์และสร้าง สิ่ง
ที่ดีงามให้กับสังคม 

ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้าง 
ในระบบเศรษฐกิจ 

3 • ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและ 
  ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ  
• ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสีย 
  ของตลาดประเภทต่าง ๆ 
• การกําหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน  
  การกําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย 
• การกําหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 
  อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  
• บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ 
  ควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรร 
  ในทางเศรษฐกิจ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(8 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

10 

ม.4-6/2 ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคม 
ของประเทศ 

• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ในการ 
  ดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว 
• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค 
  เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
• ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา โดยการศึกษา 
  วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  ฉบับที่ผ่านมา 
• การพัฒนาประเทศที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมฉบับปัจจุบัน  

ม.4-6/3 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ 

• วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
• ความหมาย ความสําคัญและหลักการของระบบสหกรณ์ 

• ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 
• ความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา 
  เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 

เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.2 เข้าใจระบบ 

และสถาบันทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ   

ความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจ และความ

จําเป็นของการร่วมมือ

กันทางเศรษฐกิจใน

สังคมโลก 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค 

เลือกและตัดสินใจ

บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

มีจิตสํานึกและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมไทย  

และสิ่งแวดล้อม 

มีความรักท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ  มุ่งทํา

ประโยชน์และสร้าง 

สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

เลือกและตัดสินใจ
บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม มีความรัก
ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  มุ่งทํา
ประโยชน์และสร้าง 
สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

3 • นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา 

  เศรษฐกิจของประเทศ 

• บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของ 

  รัฐบาลในด้าน 

   - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   - การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
   - การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 
• รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ 

  งบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทาง 

  เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

• นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  และการใช้จ่าย 
   ของรัฐ 
• แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
• ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น  

  GDP, GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 

5 ตัวเลือก  
1 คําตอบ 

(8 ข้อ) 
 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

10 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี 
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย 

• วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค 

  โลกาภิวัตน์ของไทย 

• ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรี 

  ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

• ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ 

  ประเทศที่มีต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม  

  ภาคการค้าและบริการ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 

เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.2 เข้าใจระบบ 

และสถาบันทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ   

ความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจ และความ

จําเป็นของการร่วมมือ

กันทางเศรษฐกิจ 

ในสังคมโลก 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค 

เลือกและตัดสินใจบริโภค

ได้อย่างเหมาะสมมี

จิตสํานึกและมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย  และ

สิ่งแวดล้อม  

มีความรักท้องถิ่น 

และประเทศชาติ   

มุ่งทําประโยชน์ 

และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับ

สังคม 

เลือกและตัดสินใจบริโภค
ได้อย่างเหมาะสม มีความ
รักท้องถิ่นแลประเทศชาติ  
มุ่งทําประโยชน์และสร้าง
สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 • แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง 

  ประเทศ 

• บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

  ที่สําคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO,    

   NAFTA, EU, IMF, ADB, OPEC, FTA, APEC  

   ในระดับต่าง ๆ เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  

• ปัจจัยต่าง ๆ  ที่นําไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน  

  การขัดแยง้ และการประสานประโยชน์ 

  ทางเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ 

• ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นําไปสู่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 

• ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม 

  ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

• ปัจจัยต่าง ๆ ที่นําไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน  

  การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทาง 

  เศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้า 

  ระหว่างประเทศ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561  
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 เข้าใจความหมาย  

ความสําคัญของเวลา

และยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการ 

ทางประวัติศาสตร์ 

มาวิเคราะห์เหตุการณ์ 

ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญา

ไทยความภูมิใจในความ

เป็นไทยประวัติศาสตร์

ของชาติไทยยึดมั่นในวิถี

ชีวิต และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้เรื่อง 
ภูมิปัญญาไทยความ
ภูมิใจในความเป็นไทย
ประวัติศาสตร์ของชาติ
ไทยยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุข 

ม.4-6/1 ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ 

1 • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ 

  ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและ 

  ประวัติศาสตร์สากล 

• ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

  ของสังคมมนุษย์ทีม่ีปรากฏในหลักฐานทาง 

  ประวัติศาสตร์ (เชื่อมโยงกับมาตรฐาน ส 4.3) 

• ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง     

  ประวัติศาสตร์ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(4 ข้อ) 

4 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 
ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการ

ของมนุษยชาติจาก

อดีตจนถึงปัจจุบัน   

ในด้านความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง ตระหนักถึง

ความสําคัญและ

สามารถวิเคราะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญา

ไทยความภูมิใจในความ

เป็นไทยประวัติศาสตร์

ของชาติไทยยึดมั่นใน 

วิถีชีวิต และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุข 

 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญา

ไทยความภูมิใจในความ

เป็นไทยประวัติศาสตร์

ของชาติไทยยึดมั่นใน

วิถีชีวิต และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุข 

 

ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ
และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

4 • อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรม 

  ลุ่มแม่น้ําไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และ 

  อารยธรรมกรีก โรมัน 

• การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  

  และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 

• เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง   

  ของโลกในปัจจุบัน เช่น ระบอบศักดินา  

  สวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟู 

  ศิลปวิทยาการ  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์   

  การสํารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติ  

  อุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยมแนวคิดจักรวรรดิ 

  นิยม แนวคิดชาตินยิม 

• การขยาย การล่าอาณานคิม และผลกระทบ  

• ความร่วมมือ และความขัดแยง้ของมนษุยชาติใน 

  โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

• สถานการณ์สําคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ 

  ที่ 21 เช่น  

  - เหตุการณ์การระเบิดตึก World Trade  

    Centre (เวิลด์เทรด เซน็เตอร์) 11 กันยายน 2001 

  - การขาดแคลนทรัพยากร 

  - การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย 

• ความขัดแยง้ทางศาสนา 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(8 ข้อ) 
 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 
 

10 
 

ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพล
ของประเทศในยุโรปไปยังทวปีอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย 

ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 

ส 4.3 เข้าใจความ

เป็นมาของชาติไทย 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ไทย มีความรักความ

ภูมิใจและธํารงความ

เป็นไทย 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

ยึดมั่นในวิถีชีวิต  

และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์          

ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ยึดมั่นในวิถีชีวิต  

และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข 

ม.4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

1 • ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด 

  เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณ 

  ในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  

  ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยใน 

  ช่วงเวลาต่าง ๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป 

  การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส เลิกไพร่   

  การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาล 

  ที่ 5  แนวคิดประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6  

  จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

  สมัยรัชกาลที่ 7  บทบาทของสตรีไทย 

 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(4 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

6 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561  
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

5 

ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 เข้าใจลักษณะ
ของโลกทางกายภาพ  
และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของ
ธรรมชาติ  ใช้แผนที่
และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
สรุป และใช้ข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความรู้ความสามารถ      

ในการจัดการเรียนรู้ของ

ตนเอง ชี้นําตนเองได้และ

สามารถแสวงหาความรู้

จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ

ในสังคมได้ตลอดชีวิต 

มีความรู้ความสามารถ      
ในการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ  ในสังคมได้ 

ม.4-6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลและ 

  ข่าวสาร ภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและ 

  ภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคต่าง  ๆทั่วโลก 

5 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(6 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 
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ม.4-6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทําให้
เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ  
ของโลก 

• ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ 

  ทางธรรมชาติ ในประเทศไทยและ 

  ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

• การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ 

  ในส่วนต่าง ๆ ของโลก 

• การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

• คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐาน 

  ของข้อมูล 

ม.4-6/4 ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก 
ว่าเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์ 
และหรือธรรมชาติ 

• การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก 

  เช่น ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง 

  สภาพอากาศแปรปรวน 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2561 
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

5 

ภูมิศาสตร์ 

ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสํานึก 
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มีความรู้ความสามารถ      
ในการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง ชี้นําตนเองได้และ
สามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
ในสังคมได้ตลอดชีวิต 

มีความรู้ความสามารถ      
ในการจัดการเรียนรู้ 
ของตนเอง และสามารถ
แสวงหาความรู้จาก 
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในสังคมได้ 

ม.4-6/1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทยและโลก 

4 • สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง 

  กายภาพ ในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่มีต่อ   

  การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก 

• วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 

5 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(10 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 
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ม.4-6/2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทของ
องค์การและการประสานความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาทรัพยากร 

  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศและ   

  นอกประเทศ 

• บทบาทขององค์การและการประสาน 

  ความร่วมมือทั้งในประเทศและนอก 

  ประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ม.4-6/3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆของโลก 
 

• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

• การแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิตตาม 

  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 

  สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รวมทั้งสิ้น 29  90 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 

 


