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คำนำ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 27 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   

ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ  จุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรโรงเรียนบ้าน 
ตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ ประกอบด้วย ความสำคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี คำอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ 
และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามท่ีต้องการ 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมดำเนินการ ทางโรงเรียนจึง
ขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 
………..………………………………. 

 
   ด้วยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ได้จัดทำหลักสูตรของโรงเรียน พุทธศักราช 2563 โดยได้  
   ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้   
   และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ลงวันที่ 5 
มกราคม    2563 รวมทั้งประกาศ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ  วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ลงวันที่ 8 มกราคม 2563  หลักสูตรของโรงเรียนมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้  
          ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 
7    พฤษภาคม 2563  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่ 7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
                                                                  
              (นายอับดุลฮาเล็ม  มะละวา)                                      (นางรอยทรง  การีอูมา) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1. ความนำ 
 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  นอกจากนี้  ยังช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ทำให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย 
เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้กำหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข          
ในสังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก  

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของ  
สิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน  ส 1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส.3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน  ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ    

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและ
ธำรงความเป็นไทย 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์   
มาตรฐาน  ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผน

ที่และเครื่องมือทางภูมศิาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน  ส 5.2        เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
                             การสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  
                             และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3. คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

• ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย  
และเชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

• ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาให้เป็น          
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี            
มีความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการทำงานกับผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และได้ฝึกหัด     
ในการตัดสินใจ 

• ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ ผู้เรียน
ได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

• ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 

• มีความรู้เกี่ยวกกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวและชุมชน และสามารถปรับตัว
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

• ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็นประเทศไทย 

• ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก   
คำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

• ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

• ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การทำความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม    
การดำเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

• มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม          
ในจังหวัด ภาคและประเทศไทย สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัยพิบัติต่างๆ         
ในประเทศไทยและหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

• ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ              
กับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

• ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ 
เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม     
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวั ติศาสตร์และภูมิศาสตร์           
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

• ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์               
ในการดำเนินชีวิตและวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

• มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม         
ในภูมิภาคต่างๆของโลก ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยิน 

 
4.  โครงสร้างเวลาเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ระดบัมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา 
หน้าที่พลเมือง 
ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

 
120 
40 

 
80 

 

 
120 
40 

 
80 

 

 
120 
40 

 
80 

 

 
120 
40 

 
80 

 

 
120 
40 

 
80 

 

 
120 
40 

 
80 

 

 
160 
40 

 
120 

 

 
160 
40 

 
120 

 

 
160 
40 

 
120 

 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
เพ่ิมเติมตามความพร้อม      
และจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
ปีละไม่น้อยกว่า 200 

 ชั่วโมง 
-อิสลามศึกษา 
 40 ชั่วโมง 

-อิสลามศึกษา 
 40 ชั่วโมง 

-อิสลามศึกษา  
40 ชั่วโมง 
-ประวัติศาสตร์จังหวัด
สตูล 40 ชัว่โมง 
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5.  สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ทีต่นนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดา   
ที่ตนนับถือโดยสังเขป 

➢ พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู ้
  ปรินิพพาน  

2. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

3. บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   
ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา  
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

➢ โอวาท 3 
  ไม่ทำชั่ว 

o เบญจศีล 
       ทำความด ี

° เบญจธรรม 
° สังคหวัตถุ 4 
° กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และครอบครัว 
° มงคล 38 

- ทำตัวดี 
- ว่าง่าย- รับใช้พ่อแม่ 

           - ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ 
                 ปัญญา)      
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        

ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
      มาตา  มิตฺตํ  สเก ฆเร                                
มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 

4. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ    
ที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา       
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

➢  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  เล่นและทำงานอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด  

การถามและการเขียน 
 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 

 
1. บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

➢ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสน
สถาน 
  การพัฒนาทำความสะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

2. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
 

➢ ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
  วันมาฆบูชา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  

➢ การบูชาพระรัตนตรัย 
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สาระท่ี 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น  
− กตัญญูกตเวทแีละเคารพรับฟัง

คำแนะนำของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ 
และครู 

− รู้จักกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ  
การไหว้ผู้ใหญ่      

− ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของครอบครัวและ
โรงเรียน  

− มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน  

− มีเหตุผลและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

− มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจ 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก  
     ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน                  

2. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี
ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระทำนั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น เช่น 

 -    ความกตัญญูกตเวที 
  -   ความมีระเบียบวินัย 

        -    ความรับผิดชอบ    
        -    ความขยัน  
         -   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ

ช่วยเหลือผู้อื่น 
         -   ความซื่อสัตย์สุจริต     
         -  ความเมตตากรุณา  

  ผลของการกระทำความดี เช่น  
         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              -  ได้รับการชื่นชม ยกย่อง 
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สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์
ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

2. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกต่างของอำนาจ
ตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาท 
สิทธิหน้าที่ 

3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำ
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธานนักเรียน   

 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    

ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวัน 
   สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 

เช่น ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน  
   สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น   

มีผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพ่ือซื้อสินค้า
และบริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช้จ่าย 

3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ 
กระดาษ  เสื้อผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและ 
      สว่นรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและ

คุ้มค่า 
 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้อง

ทำงานอย่างสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและความสำคัญของ

การทำงาน 
   เหตุผลของการทำงาน 
   ผลของการทำงานประเภทต่างๆ ที่มีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
   การทำงานอย่างสุจริตทำให้สังคมสงบสุข 

 
 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา

ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
   ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏ

ในปฏิทิน  
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติใน

ปฏิทิน  
 ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เช้าวันนี้   

ตอนเย็น  



10 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของ
นักเรยีน เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน 
เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 

 ใช้คำบอกช่วงเวลา แสดงลำดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นได้      

3. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่ายๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างสั้นๆ 

 
 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของ
อดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและใกล้
ตัวเด็ก เช่นการใช้ควาย ไถนา รถไถนา  
เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของ  
สิ่งต่างๆ ตามกาลเวลา  

2. บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต                 
ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
เช่น การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง                 
การสูญเสียบุคคลในครอบครัว   
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของ

สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความสำคัญของ
สัญลักษณ์ท่ีสำคัญของชาติไทย ได้แก่  
ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

       (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป          
พระบรมฉายาลักษณ์) 

  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    
และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณ์อื่นๆ เช่น แผนที่ประเทศ
ไทย ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหาร
ไทยที่ต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มยำกุ้ง 
ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และม ี
ส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ 

2. บอกสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน        
ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด 
พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

  คุณค่าและความสำคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่งเรียนรู้ 

  
3. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น   ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น เช่น สิ่งของ สถานที่ ภาษาถ่ิน 
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เป็น        
สิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน และเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

  คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆ
เหล่านั้น 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเอง ตามธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นทีบ่้านและที่โรงเรียน 

2. ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ 
ทิศของสิ่งต่างๆ 

ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่ง
ต่างๆรอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย บ้านของเพ่ือนบ้าน 
ถนน ต้นไม้ ทุ่งนา ไร่ สวน ที่ราบ ภูเขา แหล่งน้ำ 
ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก) และ
ที่ตัง้ของสิ่งต่างๆ รอบตัว 

3. ใช้แผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
ในห้องเรียน 

แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน 

4. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 
เช่น กลางวัน กลางคืน ความร้อนของอากาศ 
ฝน-เมฆ-ลม 

 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
                       เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ

ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ภูมิอากาศที่มีผลต่อ
ลักษณะที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกาย 

2. สังเกตและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัว 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

3. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่
บ้านและห้องเรียน 

การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
บ้านและห้องเรียน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 11101   สังคมศึกษาฯ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                            เวลา 80  ชั่วโมง                                                                  
................................................................................................................................................................. 

 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติศาสนา ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน มีส่วนร่วม หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  การเป็นพุทธ
มามกะ การเป็นศาสนิกชนของศาสนา  การตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน ประโยชน์ในการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน  ความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่น  โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน  สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไ ม่
เกินตัว การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด เหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างประหยัด 
เหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นที่
บ้านและที่โรงเรียน ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆรอบตัว ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน แผนผัง 
ตำแหน่งต่างๆ ในห้องเรียน บอกสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังเกตและ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านและห้องเรียน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต  การสืบเสาะหาความรู้ การเปรียบเทียบ แยกแยะสิ่งต่างๆรอบๆตัว การ
อธิบาย ระบุ หรือยกตัวอย่าง การใช้แผนผังง่ายๆ การอภิปรายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ ชื่นชม เห็นคุณค่าของการทำความดี       
การสวดมนต์แผ่เมตตา เห็นประโยชน์ของการออมเงิน เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย         
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
ส 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4  
ส 1.2  ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3 
ส 2.1   ป.1/1, ป.1/2 
ส 2.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3 
ส 3.2  ป.1/1 
ส 5.1   ป.1/1,  ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ส 5.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      
 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                   
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           เวลา   80   ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ศาสนาของเรา 
-ประวัติความสำคัญ ศาสดาของศาสนา  
-หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

ส 1.1 
ป.1/1-ป.1/4 

20   

หน่วยที่ 2 ศาสนิกชนที่ดี 
-ประวัติสาวก 
-ชาดก 
-ศาสนิกชนตัวอย่าง 

ส 1.2 
ป.1/1-ป.1/3 

20   

หน่วยที่ 3 ครอบครัวของฉัน 
-ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  
-ค่านิยมท่ีดีงาม  
-ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ส 2.1 
ป.1/1-ป.1/2 

7   

หน่วยที่ 4 โรงเรียนของฉัน 
-บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

ส 2.2 
ป.1/1-ป.1/3 

7   

หน่วยที่ 5 ใช้จ่ายประหยัด 
-การใช้จ่ายเงิน 
-ประโยชน์ของการออม 
-โทษของการจ่ายเงินเกินตัว 
-การวางแผนการใช้จ่าย 

ส 3.1 
ป.1/1-ป.1/3 

7   

หน่วยที่ 5 สร้างงานสร้างอาชีพ 
-ประเภทและความสำคัญของการทำงาน 
-เหตุผลของการทำงาน 
-การทำงานอย่างสุจริต 

ส 3.2 
ป.1/1 

8   
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 6 เรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
-จำแนกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและที่โรงเรียน  
-ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่างๆรอบตัว 
-แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน 
-การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น 
กลางวัน กลางคาน ความร้อนของอากาศ ฝน เมฆ ลม 

ส 5.1 
ป.1/1-ป.1/5 
ส 5.2 
ป.1/1-ป.1/3 

9   

        ระหว่างปี 78 30 70 
ปลายปี 

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 11102   ประวัติศาสตร ์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                            เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  

.......................................................................................................................................................... 
 

ศึกษาวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์          
ในชีวิตประจำวัน  ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ความหมายและความสำคัญของ
สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย   สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจ       
ในท้องถิ่น                                                                                  
 โดยใช้การอธิบาย กระบวนการคิดวิเคราะห์   การสังเกต การเปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม  
การสำรวจตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามรถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้   
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
ส 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 4.2  ป.1/1, ป.1/2 
ส 4.3   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 
รวมทั้งสิ้น  8 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                       
รหัส/รายวิชา ส11102   ประวัติศาสตร์                                                 เวลา   40 ชั่วโมง/ปี 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบย่อย รวม  

หน่วยที่ 1   การนับช่วงเวลาและประวัติความ
เป็นมาของครอบครัว 
-  ชื่อวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏใน
ปฏิทิน 
-  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน 
-  วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวอย่างง่ายๆ 

 
 
ส 4.1 
ป.1/1 , 
ป.1/2 ,  
ป.1/3    

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 
หน่วยที่ 2    ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 
-  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ 
เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน 
-  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในครอบครัว 

 
 
ส 4.2 
ป.1/1 , 
ป.1/2    

 
 
 

9 

 
 
 

10 

 
 
 

5 

สอบระหว่างปี 1 10 
หน่วยที่ 3   ความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทย 
- ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทยที่เป็นความภาคภูมิใจ 

 
ส 4.3 
ป.1/1  

 
9 

 
10 

 
5 

หน่วยที่ 4   แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นสตูล 
- สิ่งทีเ่ป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
- คุณค่าและประโยชน์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส 4.3 
ป.1/2,  
ป.1/3    

 
10 

 
10 

 
5 

                       ระหว่างปี 39 40 30 70 
ปลายปี 

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 1 30 

                           รวม 40 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 1. บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชาติไทย  

2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออก
ผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 
  

➢ สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ  

o เหตุการณ์หลังประสูติ 
o แรกนาขวัญ 
o การศึกษา 
o การอภิเษกสมรส 
o เทวทูต 4 
o การออกผนวช 

3. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถื่อน) 
  สมเด็จพระญาณสังวร                    

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  

4. บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนา 
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

โอวาท 3 
 ไม่ทำชั่ว 
° เบญจศีล 

 ทำความดี 
° เบญจธรรม 
° หิริ-โอตตัปปะ 
° สังคหวัตถุ 4 
° ฆราวาสธรรม 4 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  
 

° กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  และ
โรงเรียน 

 มงคล 38 
- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง 
-ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
-  พุทธศาสนาสุภาษิต 
     -  นิ มิตตํ สาธุ รูปปานํ กตญฺญู กตเวทิตา 
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี 
     -  พฺรมฺมาติ มาตามิตโร  
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

5.ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา 

-  ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและบุคคล
ในครอบครัว และในโรงเรียน (ตามสาระในข้อ4) 
 

6.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

-  ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระและแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
-  ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
-  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่าง
มีสติ 
-ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม
และการเรียน 

7. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญ
ของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อ่ืนๆ 

-ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ  
◆   พระพุทธศาสนา 

o ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 

  ศาสนาอิสลาม 
o ศาสดา : มุฮัมมัด 
o คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    คริสต์ศาสนา 
o ศาสดา : พระเยซู 
o คัมภีร์ : ไบเบิล 

  ศาสนาฮินดู 
o ศาสดา : ไม่มีศาสดา 

คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ อุปนิษัท  
อารัณยกะ   

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ

ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง  
➢ การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 

2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม          
ที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การทำบุญตักบาตร 
 

 

สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 

 
 
 

1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

   ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าที่    
ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ เช่น โรงภาพยนต์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

    มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       
การทักทาย  การรับประทาน 

3. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

    การยอมรับความแตกต่างของคนใน
สังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นที่ แตกต่างกัน เช่น  

       -บุคคลย่อมมีความคิดที่มีเหตุผล  
       -การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตาม       
        ความเชื่อของบุคคล 
       -บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
       -ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อื่น 

ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  สีผิว ที่
แตกต่างกัน 

4. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
     -สิทธิแสดงความคิดเหน็ 

 -สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
 -สิทธิในทรัพย์สิน 

 
 
สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 

 
 

 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

2. ระบุผู้มีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

 ผู้มีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ 
ในโรงเรียน และชุมชน เช่น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
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สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 

 
 
 
 
 

 

1. ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

   ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น 
ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่
หลากหลายที่มีต่อราคา คุณค่าและประโยชน์
ของสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 

2. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

3. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง    วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง
อย่างง่ายๆ  

   รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสม 
และไม่เหมาะสม 

   รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและ           
ไม่เหมาะสม 

4. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
รายได้และการออม 
 
 
 

   ที่มาของรายได้ที่สุจริต 
   การใช้จ่ายที่เหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การนำเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   

การช่วยเหลือสาธารณกุศล 
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและ

บริการโดยวิธีต่างๆ 
   ความหมายและความสำคัญของการ

แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
   ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและ

บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน       
การช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดย
การใช้เงิน 

2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย  
ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการ
กำหนดราคาสินค้าและบริการ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย        
ทำให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต 
 คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้     
เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันสำคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณ์ได้ 

2. ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว        
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ใช้คำที่บอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ

ประเทศชาติ 
 

   บุคคลในท้องถิ่นท่ีทำคุณประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความม่ันคงของ
ท้องถิ่น และประเทศชาติ     ในอดีตท่ีควร
นำเป็นแบบอย่าง 

   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง                

ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน 
ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น  การสอบถาม
พ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น  การประกอบอาชีพ  
การแต่งกาย  การสื่อสาร ประเพณี ในชุมชนจาก
อดีต ถึงปัจจุบัน  

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 

2. อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทางด้านต่างๆ  

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย    
เช่น การทำความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่
มีต่อสังคมไทย 

   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน 

 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่

มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

2. ระบุตำแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏใน
แผนผัง  แผนที่ รูปถ่ายและลูกโลก 

 ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
ต่างๆที่ปรากฏในแผนที่  แผนผัง รูปถ่ายและ
ลูกโลก เช่น ภูเขา ที่ราบ แม่น้ำ ต้นไม้ ทะเล 

3. สังเกตและแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่
ทำให้เกิดปรากฏการณ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และ   
ดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ เช่น ข้างขึ้น 
ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
                       เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในการดำเนิน
ชีวิต 

2. จำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่
ใช้แล้วไม่หมดไป ที่ใช้แล้วหมดไป และ
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า 

 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
- ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อากาศ 

แสงอาทิตย์ 
- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน 

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 
- สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ำ ดิน 

ป่าไม้ สัตว์ป่า 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาล
กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 

 4. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อโรงเรียน 
การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 12101   สังคมศึกษาฯ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                            เวลา 80  ชั่วโมง                                                                  
.................................................................................................................................................................... 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ  ชื่อศาสนา ศาสดา ความหมายและความสำคัญ
ของหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนๆ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
และพิธีกรรมของศาสนา  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ของสังคม  ยอมรับและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  ระบุ
ทรัพยากรในท้องถิ่น  บอกที่มาของรายได้รายจ่าย  บันทึกรายรับรายจ่าย  สรุปผลดีของการออม   อธิบายการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  ใช้คำที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต / ปัจจุบัน  และ
อนาคต  สืบค้นและอธิบายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ชื่นชมบุคคลใน
ท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและธำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน ตำแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพ ของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย และลูกโลก สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก 
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ  อธิบายความสำคัญของ
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในการดำเนินชีวิต จำแนกประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อธิบายความสำคัญระหว่างฤดูกาลกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโรงเรียน มีส่วนร่วมในการรักษาและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการสรุปย่อ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ      
รักความเป็นไทย  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และ
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

 
รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
ส 1.1    ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4,ป. 2/5,ป. 2/6,ป. 2/7   
ส 1.2    ป. 2/1 , ป. 2/2   
ส 2.1    ป. 2/1,ป. 2/2 ,ป. 2/3,ป. 2/4  
ส 2.2    ป. 2/1 , ป. 2/2 
ส 3.1   ป. 2/1 , ป. 2/2, ป.2/3   
ส 3.2   ป. 2/1 , ป. 2/2   
ส 5.1   ป. 2/1 , ป. 2/2,ป.2/3    
ส 5.2   ป. 2/1,ป. 2/2, ป. 2/3,ป. 2/4 
 
รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชา พื้นฐาน                                                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                   
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           เวลา   80   ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ศาสนาในชุมชน 
-ความสำคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
-พุทธประวัติ หรือศาสดาที่นับถือ 
-พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
-ชาดก 
-ศาสนิกชนตัวอย่าง 

ส 1.1 
-  ป. 2/1 
-  ป. 2/2 
-  ป. 2/3 
-  ป. 2/5 

10   

หน่วยที่ 2 หลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา 
-พระรัตนตรัย 
-พุทธศาสนสุภาษิต 
-การฝึกสมาธิ 

ส 1.1 
-  ป. 2/4 
-  ป. 2/6 
-  ป. 2/7 

10   

หน่วยที่ 3 วันสำคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

ส 1.2 
-  ป. 2/1 

6   

หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี และพิธีกรรมทาง
ศาสนา  ฯลฯ 
-การเข้าร่วมพิธีกรรมในศาสนาที่ตนนับถือ 

ส 1.2 
-  ป. 2/2 

14   

หน่วยที่ 5 กฎ  กติกา  และระเบียบปฏิบัติในชุมชน 
-ข้อตกลง กฎกติกา ระเบียบหน้าที่ 
-กิริยามารยาทไทย 

ส 2.1 
-  ป. 2/1 
-  ป. 2/2 

3   

หน่วยที่ 6 สิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคล 
-ความแตกต่างของคนในสังคม 
-สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

ส 2.1 
-  ป. 2/3 
-  ป. 2/4 

3   

หน่วยที่ 7 ครอบครัวและชุมชน 
-ความสัมพันธ์ของตนเองในครอบครัวกับชุมชน 

ส 2.2 
-  ป. 2/1 

2   

หน่วยที่ 8 บทบาทผู้นำในชุมชน 
-บทบาทอำนาจของผู้นำในชุมชน 

ส 2.2 
-  ป. 2/2 

2   

หน่วยที่ 9 การผลิตสินค้าและการบริการในชุมชน 
-การนำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต 

ส 3.1 
-  ป. 2/1 

3   

หน่วยที่ 10 รายได้และรายจ่ายของครอบครัว 
-รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 

ส 3.1 - ป. 
2/2 
-  ป. 2/3 
-  ป. 2/4 

3   

 



29 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 11 การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในชุมชน 
-ความหมายและความสำคัญของสินค้า 
-ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

ส 3.2 
-  ป. 2/1 

3   

หน่วยที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายใน
ชุมชน 
-ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

ส 3.2 
-  ป. 2/2 

4   

หน่วยที่ 13 ธรรมชาติรอบบ้านและโรงเรียน 
-สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

ส 5.1 
-  ป. 2/1 

4   

หน่วยที่ 14 แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
อย่างง่าย 
-ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏ
ในแผนที่ แผนผัง รูปถ่ายและลูกโลก เช่น ภูเขา ที่ราบ 
แม่น้ำ ต้นไม้ ทะเล 

ส 5.1 
-  ป. 2/2 

5   

หน่วยที่ 15 ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์ 
-ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ทำ
ให้เกิดปรากฏการณ์ เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ 
 

ส 5.1 
-  ป. 2/3 

6   

                       ระหว่างป ี 78 30 70 
ปลายปี 

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 12102  ประวัติศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                            เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  
.................................................................................................................................................................. 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ลำดับเหตุการณ์      
ที่ เกิดขึ้นนครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต  
ประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน  ระบุบุคคล   ที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น หรือประเทศชาติยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้การอธิบาย  การสังเกต การเปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม การสำรวจตรวจสอบข้อมูล 
กระบวนการคิดวิเคราะห์   เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้             
มีความสามารถในการตัดสินใจ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน         
รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
 ส 4.1   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.2  ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.3  ป.2/1, ป.2/2 
 
รวมทั้งสิ้น  6  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาพื้นฐาน                                                                             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                     
รหัส/รายวิชา ส12102   ประวัติศาสตร์                                              เวลา   40 ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบ
ย่อย 

รวม  

หน่วยที่ 1     คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต 
-คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
-วันสำคัญท่ีปรากฏในปฏิทิน 

 
ส 4.1 
ป.2/1  

 
 

6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

หน่วยที ่2    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชีวิต
ตนเอง 
-วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือชีวิตตนเอง 

 
ส 4.1 
ป.2/2   

 
6 

  

หน่วยที่ 3   วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
-วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย 
-การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ 
-ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน   

 
ส 4.2 
ป.2/1 ,ป.
2/2    
 

 
 

7 

  

สอบระหว่างปี 1 10 

หน่วยที่ 4    บุคคลสำคัญในท้องถิ่น 
-บุคคลที่ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 
-ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

 
ส 4.3 
ป.2/1  

 
9 

   
 
 
 

 
หน่วยที่ 5  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
-ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย 
-คุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีต่อสังคมไทย 
-ภูมิปัญญาของคนไทยในจังหวัดสตูล 

 
ส 4.3 
ป.2/2    

 
 

10 

  

ระหว่างปี 39  30 70  
ปลายปี 

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 1 30 

  

                           รวม 40 100    
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.3 1. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐาน
สำคัญของวัฒนธรรมไทย 

  ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น  
การสวดมนต์  การทำบุญ ใส่บาตร การแสดง
ความเคารพ การใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา 
เช่น วัด  ภาพวาด พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรมไทย 

2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบำเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู ้
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

3. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

4. บอกความหมาย ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 

  ความสำคัญของพระไตรปิฎก  เช่น เป็นแหล่ง
อ้างอิงของหลักธรรมคำสอน   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

 5. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด  
 

-พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 
-โอวาท 3 
 ไม่ทำชั่ว 

° เบญจศีล 
 ทำความดี 

° เบญจธรรม 
° สติ-สัมปชัญญะ 
° สังคหวัตถุ 4 
° ฆราวาสธรรม 4 
° อัตถะ 3  (อัตตัตถะ, ปรัตถะ, อุภยัตถะ)  

 กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน,  สิ่งแวดล้อม 
มงคล 38 
- รู้จักให้ 
- พูดไพเราะ 
- อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ  ปัญญา) 
พุทธศาสนสุภาษิต 
       ททมาโน  ปิโย โหติ                            
           ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
       โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  
      เปล่งวาจาไพเราะให้สำเร็จประโยชน์ 

6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ 
ในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด 

- ฝึกสวดมนต์ ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา  
- รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
- รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
- ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ 
- ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน   
อย่างมีสติ  
- ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม 
และการเขียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

 7. บอกชื่อ ความสำคัญและปฏิบัติตน         
ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ            
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ 

 - ชื่อและความสำคัญของศาสนวัตถุ             
ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล  ในพระพุทธศาสนา   
ศาสนาอิสลาม   คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู    
- การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ   
ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอ่ืน ๆ 

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 

 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสน
สถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

➢ ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกข้ึนยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งสิ่งของแก่พระภิกษุ 
   มรรยาทในการสนทนา 
   การสำรวมกิริยามารยาท             

การแต่งกายท่ีเหมาะสมเมื่อ    
      อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  

ศาสนสถาน      
2. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  การจัดโต๊ะ

หมู่บูชา 
3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

➢ ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น   
พุทธมามกะ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 
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สาระท่ี 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 

 
1. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

    ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว              
เช่น การแสดงความเคารพและการเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ การกระทำกิจกรรมร่วมกัน        
ในครอบครัว 

   ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 
การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เกีย่วกับการดำเนินชีวิต ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

2. บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

    พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือนๆ               
ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย             
การทำความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้
ภาษา (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการ และ
ภาษาอ่ืนๆ ฯลฯ ) 

    สาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิต
ในปัจจุบันของนักเรียน และผู้อ่ืนแตกต่าง
กัน 

3. อธิบายความสำคัญขอวันหยุดราชการ
ที่สำคัญ    

    วันหยุดราชการที่สำคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี              
วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา   วันวิสาขบูชา          
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

-   วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น  วันสงกรานต์        
วันพืชมงคล 

 4. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

   บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน 

   ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 



36 
 

สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ

ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 

3. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น                  

       การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก 
       คณะกรรมการห้องเรียน  
- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น เลือก  

 ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ
นักเรียน  

 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น  การเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก อบต. อบจ. 
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    

ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. จำแนกความต้องการและความจำเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการดำรง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตที่ เรียกว่า
ปัจจัย 4 

   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ 
เป็นสินค้าที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต  

   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  
ที่สนองความต้องการของมนุษย์ 

   หลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

2. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จำเป็น
และเหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและ

เหมาะสม 
   วางแผนการนำเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
3.อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

   ความหมายของผูผ้ลิตและผู้บริโภค 
   ความหมายของสนิค้าและบริการ 
   ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความตอ้งการของ
มนุษย์ที่มีไม่จำกัด 
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ

ให้บริการแก่ประชาชน 
   สินค้าและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา

และให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข     
การบรรเทาสาธารณภัย 

2. บอกความสำคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความสำคัญของภาษีที่รัฐ
นำมาสร้างความเจริญและให้บริการแก่
ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา   ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 

   บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี 
3. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่
มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

   ความสำคัญและผลกระทบของการแข่งขันทาง
การค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

 
 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น 

พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป      
(ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  

 วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ.   
เป็น พ.ศ. 

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์      
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของ
นักเรียน  เป็นต้น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน

และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และ
แหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

และพัฒนาการของชุมชน 
  ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยี  

      การคมนาคม ความปลอดภัย  
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน

ทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทาง
สังคม 

2. สรุปลักษณะที่สำคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชนอื่นๆ ที่มีความเหมือนและความ
ต่างกับชุมชนของตนเอง 

3. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอ่ืนๆ  
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ

โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย 

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า     
อู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช   ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์ตามลำดับ 

2. อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน 
โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ภูมิพลอดลุยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

3. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี 
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน             
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช 

 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน

โรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ 
และรูปถ่าย เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย 
ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

2. วาดแผนผังเพ่ือแสดงตำแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน 

 ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ราชการ ตลาด 
โรงพยาบาล ไปรษณีย์ 
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สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์    
                       วิถกีารดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
                       เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
 สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
- สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
- สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

2. อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
การสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ และการประกอบอาชีพ 

 การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น การคมนาคม 
บ้านเรือน และการประกอบอาชีพในชุมชน 
การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจาก
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 
 

3. อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษโดย
มนุษย์ 

ความหมายและประเภทของมลพิษโดย
มนุษย์ 
สาเหตุของการเกิดมลพิษท่ีเกิดจากการ
กระทำของมนุษย์ 

4. อธิบายความแตกต่างของลักษณะ
เมืองและชนบท 

 ลักษณะของเมืองและชนบท เช่น          
สิ่งปลูกสร้าง การใช้ที่ดิน การประกอบอาชีพ 
 

5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคน
ในชุมชน 

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีผลต่อ     
การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน  
 
 

6. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อชุมชน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 13101   สังคมศึกษาฯ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                            เวลา 80  ชั่วโมง                                                                  
................................................................................................................................................................... 

 

ศึกษาความสำคัญของพุทธศาสนา องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา 
ภาษา ที่ใช้ในคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญของศาสนา และเรียนรู้ในท้ องถิ่นนักเรียน วันเข้า
สุนัต  วันสารทไทยการบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความรำลึกได้ ความรู้ตัว ชื่นชมการทำ
ความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม 
ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเอง บทบาทสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ สถานภาพ สิทธิของบุคคลที่
พึงได้รับการคุ้มครอง การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ของท้องถิ่น การสร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน ความสำคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ รายรับ – รายจ่าย ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการความสำคัญของธนาคาร ภาษีที่ เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวัน สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน ใช้แผนที่ แผนผังและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง วาดแผนผัง ตำแหน่ง ที่ตั้ง ของสถานที่สำคัญในบริเวณ โรงเรียนและชุมชน 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน อธิบายความหมายและ
ประเภทของมลพิษโดยมนุษย์ และสาเหตุการณ์เกิดมลพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ อธิบายลักษณะของ
เมืองและชนบท ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
 โดยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ ก ระบวนการทางสังคม   
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติ ในการ
ดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       
มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถ
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
 ส 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
 ส 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ส 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3                   
 ส 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 5.1  ป.3/1, ป.3/2 
 ส 5.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6   
รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รายวิชา พื้นฐาน                                                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                   
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           เวลา   80   ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม (%) 

หน่วยที่ 1  ความสำคัญของพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา 
-พุทธประวัติ 

ส 1.1  ป.3/1 
ส 1.1  ป.3/2   
 

6   

หน่วยที่ 2  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
-หลักธรรม 
-มงคลชีวิต 
-พระไตรปิฏก 
-พุทธศาสนาสุภาษิต 

ส 1.2  ป.3/1 
     
     

6   

หน่วยที่ 3 ประวัติพุทธสาวกและชาดก 
-ประวัติพุทธสาวก 
-ชาดก 

ส 1.2  ป.3/1 
ส 1.2  ป.3/2 
    

7   

หน่วยที่  4  หน้าที่ชาวพุทธ 
-หน้าที่ชาวพุทธ 
-มารยาทชาวพุทธ 
-ชาวพุทธตัวอย่าง 

ส 1.2  ป.3/1 
ส 1.2  ป.3/2 
ส 1.2  ป.3/3 
 

7   

หน่วยที่  5  การบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญา 
-การบริหาร 

ส 1.2  ป.3/1 
ส 1.2  ป.3/2 

7   

หน่วยที่ 6  วันสำคัญทางพุทธศาสนา 
  และศาสนพิธี 
-วันสำคัญทางพุทธและศาสนาอ่ืน 
ศาสนพิธี 

ส 1.2  ป.3/1 
ส 1.2  ป.3/2 
ส 1.2 ป.3/3 
 

7 
 
 

  

หน่วยที่ 7  ฉันเป็นเด็กดีของตำบล 
-พลเมืองดีของตำบล 
-สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ของ
ตนเองและผู้อื่น 
-ยอมรับความสามารถและเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อ่ืน 

ส2.2   ป.3/1 
ส2.2  ป.3/2 
ส2.2   ป.3/3 
 

 

2   

 
 
 
 
 



44 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม 

(%) 
หน่วยที่ 8  การบริหารงานในตำบล 
-โครงสร้างการบริหารตามกระบวนการประชาธิปไตยและ
สภาพบทบาท อำนาจหน้าที่ของบุคคลเกี่ยวกับการ
บริหาร 

ส2.2  ป.3/1 
ส2.2  ป.3/2 
ส2.2 ป.3/3 
 

2   

หน่วยที่ 9 ประชาธิปไตยในตำบล 
-การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในตำบล 

ส2.2  ป.3/1 
ส2.2  ป.3/2 
ส2.2 ป.3/3 

2   

หน่วยที่ 10  สิทธิเด็ก 
-สิทธิของเด็กที่ควรรู้ 

ส2.1  ป.3/1-3 
ส2.2  ป.3/1-3 

2   

หน่วยที่ 11  กฎหมายและกติกาของการอยู่ร่วมกัน 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัว 
-กติกาของการอยู่ร่วมกัน 

ส2.1  ป.3/1-3 
ส2.2  ป.3/1-3 

2   

หน่วยที่ 12  การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้และภาษี 
-การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวและโรงเรียน
อย่างมีคุณธรรม 
-ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

ส3.1  ป.3/1-3 
ส3.2  ป.3/1-3 
 

2   

หน่วยที่ 13  การกระจายรายได้ การวางแผน การใช้จ่าย
ของครอบครัวและธนาคาร 
-การกระจายรายได้และการวางแผนการใช้จ่ายของ
ครอบครัว 
-การกระจายรายได้ของตนเอง 
-หน้าที่ของธนาคาร 

ส2.1  ป.3/1-3 
ส2.2  ป.3/1-3 
 

2   

.หน่วยที่ 14  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ความหมายของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
-เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ส2.1  ป.3/1-3 
ส2.2  ป.3/1-3 
 

2   
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                       ระหว่างป ี 78 30 70 
ปลายปี 

(สรุปรายวิชา) 
การ

ทดสอบ 
2 30 

                           รวม 80 100 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม (%) 

หน่วยที่ 15 ระบบเศรษฐกิจและการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
-ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
-การผลิต  การซื้อขายแลกเปลี่ยนและการบริโภค
อย่างฉลาดและคุ้มค่า 

ส 2.1  ป.3/1-3 
ส 2.2  ป.3/1-3 
 

2   

หน่วยที่ 16 เข้าใจชุมชน 
-เข้าใจสรรพสิ่งของชุมชน 

ส 5.1   ป. 3/1-3 
ส 5.2   ป. 3/1 -5 

2   

หน่วยที่ 17  ธรรมชาติรอบชุมชน 
-ธรรมชาติและภูมิประเทศมีส่วนในการกำหนด
ชุมชน 

ส 5.1   ป. 3/1-2 
ส 5.2   ป. 3/1-2 
 

    2   

หน่วยที่ 18  สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในชุมชน 
-ชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท 
-ภาวะประชากรกบัสิ่งแวดล้อม 
-สังคมกับวัฒนธรรมในชุมชน 

ส 5.1   ป. 3/1-2 
ส 5.2   ป. 3/1-2 
 

2   

หน่วยที่ 19  สิ่งแวดล้อมในชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนชาวนา 
-สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 

ส 5.1   ป. 3/1-2 
ส 5.2   ป. 3/1-2 
 

2   

หน่วยที่ 20  แผนที่ชุมชน 
-แผนผังและแผนที่ 

ส 5.1   ป. 3/1-2 
ส 5.2   ป. 3/1-2 

3   

หน่วยที่ 21 สำรวจชุมชน 
-การวัดระยะทิศทางและเครื่องมือ 

ส 5.1   ป. 3/1 
ส 5.1   ป. 3/2 

4   

หน่วยที่ 22 การเฝ้าระวัง รักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ส 5.1 ป. 3/1 
ส 5.1 ป. 3/2 
ส 5.2 ป. 3/1ส 5.2 ป.
3/2 

5   
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 13102  ประวัติศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                            เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  
.................................................................................................................................................................... 

 
ศึกษาศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุ

หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนลักษณะที่
สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป วีรกรรม
ของบรรพบุราไทยทีม่ีส่วนปกป้อง 

โดยใช้การอธิบาย  อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง และสรุปความ   เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
ส 4.1  ป.3/1, ป.3/2 
ส 4.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 4.3  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 
รวมทั้งสิ้น  8  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชาพื้นฐาน                                                                              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                      
รหัส/รายวิชา ส13102   ประวัติศาสตร์                                               เวลา   40 ชั่วโมง/ปี                                           

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบ
ย่อย 

รวม  

หน่วยที่ 1   เวลาในปฏิทินและเรื่องราวใน
อดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบัน 
-การนับช่วงเวลาและการเปรียบเทียบการนับ 
วัน เดือน ปี ตามแบบสุริยคติและจันทรคติ 
-ช่วงเวลาตามแบบสุริยคติและจันทรคติที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต 

 
ส 4.1   
ป.3/1,ป.3/2 
 

 
 

6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2   การศึกษาประวัติชุมชน 
-การสืบค้นประวัติชุมชนของเรา 
-เรื่องราวในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ของ
อดีต ปัจจุบันและอนาคต 

 
ส 4.2   
ป.3/1,ป.3/2 
ป.3/3 

 
 

6 

  

หน่วยที่ 3  การตั้งถิ่นฐานและดำเนินชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชน 
-ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชน 
-การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในอดีต
และปัจจุบัน 

 
ส 4.2   
ป.3/1,ป.3/2 
ป.3/3 

 
 

7 

  

สอบระหว่างปี 1 10 
หน่วยที่  4  ความเป็นมาของชุมชนที่สำคัญ
ของไทย 
-ความเป็นมาของชุมชนสุโขทัยและชุมชน
อยุธยาที่สัมพันธ์ กับชาติไทยสัญลักษณ์และ
แสดงถึงความเป็นชาติไทย 

 
ส 4.3   
ป.3/1,ป.3/2, 
ป.3/3 
 

 
 

6  

หน่วยที่   5  บุคคลสำคัญของชาติไทย 
-พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาล
ปัจจุบัน 
-ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญของชาติไทย
ที่มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่น 
-ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญของท้องถิ่น
ในอดีตและปัจจุบัน 

 
 
ส 4.3   
ป.3/1,ป.3/2, 
ป.3/3 
 

 
 
 

6 
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หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบ
ย่อย 

รวม  

หน่วยที่  6   วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ในชุมชน 
-วัฒนธรรมในชุมชนของเรา 
-ภูมิปัญญาในชุมชนของเรา 

ส 4.2 
ป.3/1,ป.3/2, 
ป.3/3 
ส 4.3   
ป.3/1,ป.3/2, 
ป.3/3 

 
 
 

7 

   

                       ระหว่างปี 39  30 70 
ปลายปี 

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 1 30 

                           รวม 40 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4 1. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของศาสนิกชน 

- พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ  
- เป็นศูนย์รวมการทำความดี และพัฒนาจิตใจ  
เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม   
- เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน         
การทอดผ้าป่า การเวียนเทียน การทำบุญ)   
- เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม  เช่น การจัด
ประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชุมชน 
และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

 สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
 ตรัสรู้ 
 ประกาศธรรม  ได้แก่  
° โปรดชฎิล   
° โปรดพระเจ้าพิมพิสาร   
° พระอัครสาวก   

แสดงโอวาทปาฏิโมกข ์  
3. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก 
       สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

4.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบัติ
ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3  ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด 

พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา 4 
    พระพุทธ 
พุทธคุณ 3 
   พระธรรม 
หลักกรรม 
    พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    ศีล สมาธิ ปัญญา 
โอวาท 3 
 ไม่ทำชั่ว 

o เบญจศีล 
o ทุจริต 3 

  ทำความดี 
เบญจธรรม 
สุจริต  3 
พรหมวิหาร 4 
กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ   
มงคล 38 
-  เคารพ 
-  ถ่อมตน 
-  ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน 
  ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
   สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
     ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 

   โลโกปตฺถมฺภิกา  เมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ำจุนโลก 

 5. ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคล     
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 

 - ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชุมชน 

 6.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด 

 

 

 

   สวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิและ
ปัญญา 
- รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน        
อย่างมีสติ 
- ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตาเห็นรูป  หู
ฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่ง
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ที่มากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 
- ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด       
การถาม และการเขียน 

 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่าง
สมานฉันท์ 

 หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
- เบญจศลี – เบญจธรรม 
- ทุจริต 3 – สุจรติ 3 
- พรหมวิหาร 4 
- มงคล 38  
-  เคารพ  
- ถ่อมตน 
- ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน 
พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียงของหมู่
ให้เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 
- กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

 8.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

  ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ้า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซู 

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. อภิปรายความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน

การบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตน
นับถือ 
 

  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของ 
ศาสนสถาน    

  การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
   การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสม

ในโอกาสต่างๆ 
3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม

สวนะ 
 
สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
 
 
 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
 

    การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

    แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน  การพัฒนาชุมชน   

 
 

2. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
 

    การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
       -  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ 

  - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้
ตามหรือสมาชิก   

  - การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของการ
ทำงานเป็นกลุ่ม   

3. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    
พึงไดร้ับตามกฎหมาย 
  

   สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต 
สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิ  ที่จะ
ได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

4. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย             
ทีแ่ตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย             
ภาษา อาหาร  

5. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจำวัน 

   ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความ
ขัดแย้งในชีวิตประจำวัน 

   แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธ ี
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สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
 

1. อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 

 อำนาจอธิปไตย  
 ความสำคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

3. อธิบายความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

สังคมไทย 
 
สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

และบริการ 
   สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่

มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 
   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   
ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคา
สินคา้ การโฆษณา คุณภาพของสินค้า       

2. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

3. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร 
การใช้จ่าย 

 
 
 



54 
 

สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ

คนในชุมชน 
   อาชีพ  สินค้าและบริการต่างๆ ที่ผลิต       

ในชุมชน 
   การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  ด้าน

เศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ 
ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน 

   การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย               
การใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

 
2. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน 
 
 

   ความหมายและประเภทของเงิน 
   หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินสำคัญท่ีใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ระหว่างประเทศ 
 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ 

และสหัสวรรษ 
 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 

ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ

เพ่ือทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสาร
เช่น  หนังสือพิมพ์ 

2. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ทีแ่บ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยเช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ 

3. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ใน  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ที่แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐาน  

ชั้นรอง 
 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา         

ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 
 การจำแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น

หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 
 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทัยโดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้าน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญ      
สมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช                      
พระมหาธรรมราชาที่ 1                      
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

2. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยสุโขทัย 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับ           
การยกย่องเป็นมรดก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.
4 

1.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการ
ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์  ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

2.  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ 
พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ   

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 
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ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

 3. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ สมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ 

   คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึง 
      ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า 
      แก่การอนุรักษ์ 

 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในจังหวัดของตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
 

2. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่
สำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย 

แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด   
ของตน 

3. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญใน
จังหวัด 

ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานที่สำคัญในจังหวัด 

 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
                      วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพที่

ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด  

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผล ต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด  

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง  

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใน จังหวัดและ
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้ง    
ถิ่นฐาน การย้ายถิ่น 

3. นำเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 14101   สังคมศึกษาฯ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                            เวลา 80  ชั่วโมง                                                                  
.................................................................................................................................................................... 

 

ศึกษาพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการ
ทำความดี และพัฒนาจิตใจ  เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์  ศึกษาหลักธรรม  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การ
ทอดกฐิน การทอดผ้าป่า  การเวียนเทียน การทำบุญ)  เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม  เช่น การจัดประเพณี
ท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน  สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน)   ตรัสรู้  
ประกาศธรรม  ได้แก่  โปรดชฎิล  โปรดพระเจ้าพิมพิสาร  พระอัครสาวก  แสดงโอวาทปาฏิโมกข์    พระอุรุ
เวลกัสสปะ  กุฏิทูสกชาดก  มหาอุกกุสชาดก  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระรัตนตรัย  ศรัทธา 4  พระพุทธ  พุทธคุณ 3  พระธรรม  หลักกรรม  
พระสงฆ์  ไตรสิกขา   ศีล สมาธิ ปัญญา  โอวาท 3  ไม่ทำชั่ว  เบญจศีล  ทุจริต 3  ทำความดี  เบญจธรรม  
สุจริต  3  พรหมวิหาร 4  กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ  มงคล 38  เคารพ  ถ่อมคน  ทำความดีให้พร้อมไว้
ก่อน  ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา)  พุทธศาสนสุภาษิต  สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี  ความพร้อมเพรียง
ของหมู่ให้เกิดสุข  โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา   เมตตาธรรม  ค้ำจุนโลก  ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชุมชน  สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิและปัญญา  รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา    
ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  อย่างมีสติ  ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตาเห็นรูป  หูฟังเสียง  
จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  
การถาม และการเขียน  หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  (เบญจศีล – เบญจธรรม  ทุจริต 3 – 
สุจริต 3  พรหมวิหาร 4  มงคล 38   เคารพ   ถ่อมตน  ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน  พุทธศาสนสุภาษิต :   
ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก   กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ)  ประวัติศาสดา  
พระพุทธเจ้า  มุฮัมมัด  พระเยซู  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของ ศาสนสถาน  การแสดงความเคารพต่อ  
ศาสนสถาน   การบำรุงรักษาศาสนสถาน  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ  การยืน การเดิน  และการนั่ง
ที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ  การอาราธนาศีล  การอาราธนาธรรม  การอาราธนาพระปริตร  ระเบียบพิธีและ
การปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ   

ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง  แนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและโบราณสถาน           
การพัฒนาชุมชน  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ  บทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้ตามหรือสมาชิก  การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  และประโยชน์ของการ
ทำงานเป็นกลุ่ม  สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการ
พัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม  วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน  เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร 
ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง  ระหว่างการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย  ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย   
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ศึกษาสินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อ ราคาสินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า  สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค  สินค้าและบริการที่มี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย  อาชีพ สินค้าและบริการต่างๆ 
ที่ผลิต  ในชุมชน  การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  ด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย 
การกู้หนี้ยืมสิน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน  ความหมายและประเภ ท
ของเงิน  หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ  สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ 

สืบค้นและอธิบายข้อมูลและลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสตูล ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่
สำคัญ อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดสตูล  วิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดสตูล อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่น นำเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดสตูล  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการแสวงหาความรู้  การสรุปย่อ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข  เป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  เห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม   รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
ส 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8  
ส 1.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5  
ส 2.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 3.2  ป.4/1, ป.4/2  
ส 5.1    ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 5.2    ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
 

รวมทั้งหมด 30  ตัวชี้วัด 



59 
 

โครงสร้างรายวิชา 
   

รายวิชา พื้นฐาน                                                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                   
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           เวลา   80   ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ศูนย์รวมจิตใจชาวไทย 
-ความสำคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ส 1.1  ป.4/1 2   

หน่วยที่ 2 ตรัสรู้  บรรลุธรรม  ประกาศศาสนา 
-พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 

ส 1.1 ป.4/2 4  

หน่วยที่ 3 แบบอย่างการดำเนินชีวิต 
-พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง 

ส 1.1 ป.4/3 5  

หน่วยที่ 4 พระรัตนตรัย  การปฏิบัติตน  หลักธรรม
ศาสนา 
-พระรัตนตรัย หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

ส 1.1 ป.4/4 
ส 1.1 ป.4/7 

5   

หน่วยที่ 5  ชื่นชมกับการทำความดี 
-ตัวอย่างการทำความดีของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน 

ส 1.1 ป.4/5 3   

หน่วยที่ 6  สวดมนต์  แผ่เมตตา  พัฒนาจิตใจ 
-การสวดมนต์ การบริหารจิต 

ส 1.1 ป.4/6 5   

หน่วยที่ 7 ศาสนาอ่ืน ๆ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 
- หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

ส 1.1 ป.4/7 
ส 1.1 ป.4/8 
 

5   

หน่วยที่ 8 ศาสนสถาน 
-ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนสถาน 
-การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

ส 1.2 ป.4/1 4   

หน่วยที่ 8 การปฏิบัติตน  ศาสนิกชนที่ดี 
-การปฏิบัติในศาสนพิธี 
-พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา 

ส 1.2 ป.4/2 
ส 1.2 ป.4/3 

7   

 หน่วยที่ 9 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
-การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน 
-แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 

ส 2.1 ป.4/1 
ส 2.1 ป.4/2 

3   

หน่วยที่ 9 สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก 
-สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก 

ส 2.1 ป.4/3 2   
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 10 วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
-วัฒนธรรมในภาคต่างๆของไทยที่แตกต่างกัน 
-ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งใน
ชีวิตประจำวัน 
-แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

ส 2.1 ป.4/4 
ส 2.1 ป.4/5 

3   

หน่วยที่ 11อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญ  บทบาทของ
ชาวไทย 
-อำนาจอธิปไตย 
-ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
-บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 

ส 2.2 ป.4/1 
ส 2.2 ป.4/2 

4  

หน่วยที่ 12 สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
-ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

ส 2.2 ป.4/3 3  

หน่วยที่ 13 รู้ไว้ใช่ว่า  การเลือกสินค้าและบริการ 
-สินคา้และบริการที่มีอยู่อย่างหลากหลายในตลาด 
-ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสินค้าและบริการ 
-หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

ส 3.1 ป.4/1 
ส 3.1 ป.4/2 

3   

หน่วยที1่4 เศรษฐกิจพอเพียง 
-หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
-การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 

ส 3.1 ป.4/3 3   

หน่วยที่ 15 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน 
-อาชีพ สินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตในชุมชน 

ส 3.2 ป.4/1 3   

หน่วยที่ 16 เงิน  เงิน  เงิน 
-ความหมายและประเภทของเงิน 
-หน้าที่เบื้องต้นของเงิน 
-สกุลเงินสำคัญ 

ส 3.2 ป.4/2 4   

หน่วยที่ 17 แผนที่จังหวัดสตูล 
-ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสตูล 
-แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดสตูล 
-ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญในจังหวัดสตูล 

ส 5.1 ป.4/1 
ส 5.1 ป.4/2 
ส 5.1 ป.4/3 

5   
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที ่18 สภาพแวดล้อมจังหวัดสตูล 
-สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด 
-การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง 
-การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

ส 5.2 ป.4/1 
ส 5.2 ป.4/2 
ส 5.2 ป.4/3 

5   

                       ระหว่างปี 78 30 70 
ปลายปี 

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 14102  ประวัติศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                            เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  

....................................................................................................... 
 

ศึกษาความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ  การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และ
สหัสวรรษเพ่ือทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  หนังสือพิมพ์  เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์  ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยเช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์  ที่แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง  ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตน  การจำแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง   

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการ
ปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชา ที่ 1  (พระยาลิไทยโดยสังเขป)  ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย 
เช่นภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก   เครื่องสังคโลก  คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่
สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

โดยใช้การอธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง สรุปความ การสำรวจ ตรวจสอบ 
สืบค้นข้อมูล  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข  เป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ  และภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
ส 4.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 4.2  ป.4/1 , ป.4/2  
ส 4.3  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
 
รวมทั้งสิ้น  8  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                       
รหัส/รายวิชา ส14102   ประวัติศาสตร์                                               เวลา   40 ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม(%) 

หน่วยที่  1  การนับช่วงเวลา...อาศัยหลัก 
-ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษและการใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และ
สหัสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  
หนงัสือพิมพ์ 
-เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่
แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 
-ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเช่น
สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

ส 4.1 ป.4/1 
ส 4.1 ป.4/2 

10 10 40 

หน่วยที่  2  น่าสนใจ...หลักฐานการค้นคว้า  
ความเป็นมาของสตูล 
-ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ที่
แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง 
-ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา         ความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตน 
-การจำแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้น
และหลักฐานชั้นรอง 

ส 4.1 ป.4/3 10  

หน่วยที่  3  การตั้งถิ่นฐานพัฒนาการของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคหลังประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทย 
-หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 
หน้าที่เบื้องต้น 
-หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์    
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

ส 4.2 ป.4/1 
ส 4.2 ป.4/2 

10  
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม(%) 

-พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 
หน่วยที่  4  อาณาจักรรุ่งเรือง...เมืองสุโขทัย 
-อาณาจักรรุ่งเรือง...เมืองสุโขทัย 
-ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยและภูมิปัญญาไทยที่
ควรแก่การอนุรักษ์ 

ส 4.3 ป.4/1 
ส 4.3 ป.4/2 
ส 4.3 ป.4/3 

8  

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ  1  
70 

ภาระงาน/ชิ้นงาน  1  
รวม  30  100 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.5 1. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย 

มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากระพุทธศาสนา 
- มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน  
โบราณวัตถุ  สถาปัตยกรรม 
-มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมคำสั่งสอน 
ความเชื่อ และคุณธรรมต่างๆ  
  การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชาติไทย 
-พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวนา 
4  (กาย ศีล จิต ปัญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) และอริยสัจสี่  

-พัฒนาจิตใจ เช่น หลักโอวาท 3  
(ละความชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์) และการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 

2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญ   
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีกำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์) 
  พุทธกิจสำคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา ญาตัตถ
จริยา และพุทธัตถจริยา   

3. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด 
 
 

  พระโสณโกฬิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

 4. อธิบายองค์ประกอบ และความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ   

➢ องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
   พระวินัยปิฎก 
   พระอภิธรรมปิฎก 

➢ ความสำคัญของพระไตรปิฎก 
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สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่าง

เรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง 
  การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด          

มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ  

2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนด และ
อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันสำคัญทางศาสนา        

3. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์                 

ผู้ที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

 
สาระท่ี 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 

 
 

1. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  
 

  สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ   
  หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย     

   คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน มีความรับผิดชอบ เสียสละ   

2. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   เหตุการณ์ที่ละเมดิสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ

ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

   วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 

    คุณคา่ของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

   ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน     

ของตน 
   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชุมชน 
 
 
สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 

 
 
 

1. อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และ
ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น 
อบต. อบจ. เทศบาล  และการปกครอง
พิเศษ เช่น พัทยา  กทม. 

 อำนาจหน้าที่และความสำคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

 บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก อบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.  ผู้ว่าราชการ 
กทม. 

3. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต

ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
   ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ 
   พฤติกรรมของผู้บริโภค 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน 

2. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรม    
ต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน เช่นการประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือลดความสูญเสียทุก
ประเภท การใช้ภิปัญญาท้องถ่น 

   ตัวอย่างการผลติสินค้าและบริการในชุมชน เชน่ 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท๊อป   

3. อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์ 

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
   ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ

ธนาคาร 
   บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

2. จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบ
และในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การ
เสียดอกเบี้ย  การลงทุน การซื้อของอุปโภค
เพ่ิมขึ้นที่นำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้

หลักฐานที่หลากหลาย 
 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้  อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

 การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการ 
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่าง    
ง่ายๆ การจัดนิทรรศการ  

2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ    เพ่ือ
ตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น มีเหตุการณ์
ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่นเพ่ือตอบคำถามดังกล่าว เช่น 
เอกสาร เรื่องเล่า ตำนานท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลที่พบเพื่อตอบคำถามได้อย่าง 
มีเหตุผล 

3. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ           
ที่สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ในท้องถิ่น ข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจาก

เอกสารต่างๆ เป็นต้น 
 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริง
กับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 
 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

 
 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

และธนบุรีโดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

2. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง      
ของอาณาจักรอยุธยา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย

และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนาและความ
เชื่อ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร  

2. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะ สาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการ
ด้านการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจ โดยสังเขป 

   ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา 
เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์ 

4. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ     
 สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
 

  มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน     
   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  

เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  
   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา

อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  
   พระราชประวัติ และผลงานของ 
     พระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป  
  ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  

เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 
 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคตนเอง 
 

2. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญใน
ภูมิภาคของตน 

ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรพัยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์    
                       วิถกีารดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
                       เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพที่

มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของ
ตน  

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาคของตน 

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต
ในภูมิภาคของตน  

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
 

3. นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 
และเสนอแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

ผลจากการรักษาและการทำลาย
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ของตน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 15101   สังคมศึกษาฯ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                            เวลา 80  ชั่วโมง                                                                  

....................................................................................................... 
 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
พระไตรปิฎก พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท 3 หลักธรรมของศาสนาพุทธ หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ
ศาสนพิธี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  บทบาท สถานภาพ สิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองดี วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในชุมชน อธิบายปัจจัยการ
ผลิตสินค้าและบริการ ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
และประโยชน์ของสหกรณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อธิบายบทบาทหน้าที่ของธนาคาร ผลดีและ
ผลเสียของการยืมเงิน  สืบค้นและอธิบายข้อมูลในภูมิภาคของตน ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต นำเสนอผลจากการรักษาและการทำลายสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น การอภิปราย คิดหาเหตุและผล การสำรวจ
ตรวจสอบข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ การยกตัวอย่าง กระบวนการกลุ่ม หรือกระบวนการอ่ืนๆ       
ที่ เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้ มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  เพ่ือให้รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
ส 1.1  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7 
ส 1.2  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 2.1  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
ส 2.2  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 3.1  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 3.2  ป.5/1,ป.5/2 
ส 5.1 ป.5/1,ป.5/2 
ส 5.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
 

รวมทั้งหมด  27 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รายวิชา พื้นฐาน                                                                            ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5                   
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           เวลา   80   ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/  

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธ
ประวัติ 
-มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา 
-การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชาติไทย 
-พุทธประวัติ พุทธสาวก 

ส1.1 
ป.5/1  
ป.5/2 
ป.5/3 

 

10   

หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางศาสนา 
-พระไตรปิฎก หรือหลักธรรมที่ตนนับถือ 
-พระรัตนตรัย ไตรสิกขา 
-โอวาท 3 
-พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1 
ป.5/4 
ป.5/5 

10  

หน่วยที่ 3 การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 
-สวดมนต์ไหว้พระ  
-การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

ส 1.1 
ป.5/6 
ป.5/7 

10  

หน่วยที่ 4 พิธีกรรม ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนา 
-การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย 
-การมีส่วนร่วมในพิธีกรรม 
-ประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมหรือกิจกรรมวันสำคัญ
ของศาสนา 
-มารยาทของศาสนิกชน 

ส1.2 
ป.5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 

10   

หนว่ยที่ 5 บทบาทสิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย 
-สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของพลเมืองดี 
-คุณลักษณะของพลเมืองดี 
-แนวทางการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 
-คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 
-การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

ส 2.1 
ป 5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 
ป 5/4 
 
 

6   
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 6 การเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 
-โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น 
-บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ส 2.2 
ป.5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 

7   

หน่วยที่ 7 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
-ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต 
-เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
-หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
-การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
-สหกรณ์ในโรงเรียน 
-บทบาทหน้าที่ของธนาคาร 
-ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงิน 

ส 3.1  
  ป.5/1 
  ป.5/2 
  ป.5/3 
ส 3.2 
  ป.5/1 
  ป.5/2 
 
 

8  

หน่วยที่ 8 ภูมิภาคของเรา 
-ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 
-ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรละ
สถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน 

ส 5.1 
  ป.5/1 
  ป.5/2 
 

8  

หน่วยที่ 9 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
-สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของประชากรใน
ภูมิภาคของตน 
-อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถี
การดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
-แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

ส 5.2  
  ป.5/1 
  ป.5/2 
  ป.5/3 
 

9   

                       ระหว่างปี 78 30 70 
ปลายปี 

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 15102  ประวัติศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                            เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  
.................................................................................................................................................................... 

 
ศึกษาการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ประวัติความ

เป็นมาของตนเอง เวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นับ
ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป ประเภท
หลักฐานที่ใช้ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพ่ือตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสังเขป   พัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา ประวัติ ผลงานและภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยธนบุรีและอยุธยาที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย คิดหาเหตุและผล สำรวจตรวจสอบข้อมูล กระบวนการ
สืบค้น การสังเกต การเปรียบเทียบ การยกตัวอย่าง การบวนการกลุ่ม หรือกระบวนการอ่ืน ๆที่เหมาะสมเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่า รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด (รายปี) 
ส 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 4.2  ป.5/1, ป.5/2 
ส 4.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4      
 
รวมทั้งสิ้น  9 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 รายวิชาพื้นฐาน                                                                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                      
รหัส/รายวิชา ส15102   ประวัติศาสตร์                                                   เวลา   40 ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบ
ย่อย 

รวม  

หน่วยที่ 1  การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
ตนเองและครอบครัว 
-วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างง่ายๆ 
-แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น 
-การตั้งคำถามทางแระวัติศาสตร์เกี่ยวกับความ
เป็นมาของท้องถิ่น 
-ตัวอย่างข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
-การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นด้วยวิธีการต่างๆ 

 
 
 
ส 4.1 
ป 5/1 
ป 5/2 
ป 5/3 
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หน่วยที่ 2  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน
ที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
-การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดน
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
-อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและ
คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 
ส 4.2 
ป.5/1 
ป 5/2 
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หน่วยที่ 3 อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
-พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
-ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 

 
ส 4.3 
ป.5/1 
ป.5/2 
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หน่วยที่ 4   บุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทย 
-ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ สมัย
อยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ 
-ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี 

ส 4.3 
ป.5./3 
ป.5/4 
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                       ระหว่างปี 39  30 70 

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 30 
  

                           รวม 40 100   
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 1. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ-  ศาสนา
ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  หรือ
ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ 
เช่น  เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรมไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจ  เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก ในการพัฒนา
ชาติไทย   

2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึง
สังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 

  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน 4 

3. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่า และ            ศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ 

    ปรมานุชิตชิโนรส 
 4. วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพ       พระ

รัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่กำหนด 

พระรัตนตรัย 
ศรัทธา 4 
    พระพุทธ 
พุทธกิจ 5 
  พระธรรม 
อริยสัจ 4 
หลักกรรม 
  พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
โอวาท 3 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ไม่ทำชั่ว 
 เบญจศีล 
 อบายมุข 6 
 อกุศลมูล 3 
 ทำความดี 
เบญจธรรม 
 กุศลมูล 3 
 พละ 4 
 คารวะ 6 
 กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 
 มงคล 38 
-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 
  ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
พุทธศาสนสุภาษิต 
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  
คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
ยถาวาที  ตถาการี   
พูดเช่นไร  ทำเช่นนั้น 

 5. ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศ
ตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชวีิต 

   ตัวอย่างการกระทำความดีของบุคคลใน
ประเทศ  
   

 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 

   สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา 
   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและ
ปัญญา 
    รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 
    ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน
อย่างมีสติ 
    ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึกเม่ือตาเห็นรูป หู
ฟังเสียง จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส 
สิ่งที่มากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 
   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  การ
ถาม และการเขียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         

ที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด 

หลักธรรม : อริยสัจ 4  หลักกรรม 
โอวาท 3 :  เบญจศีล – เบญจธรรม  อบายมุข 6  
อกุศลมูล 3 กุศลมูล 3 

8. อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนา
อ่ืนๆ โดยสังเขป 

-หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ  
◆ พระพุทธศาสนา: อริยสัจ 4  โอวาท 3  

ฯลฯ 
◆ ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม   
◆ คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  10 ประการ 

-ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ 
9. อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

- พระพุทธศาสนา 
o ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา  

อุปสมบท 
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 

เช่น ทำบุญพิธีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
o ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด  การถือ

ศีลอด การบำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 
o คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป  

ศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท  ฯลฯ 
o ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธีบูชา

เทวดา 
 

 
สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ป.6 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ 

ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
 

2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน เพ่ือประโยชน์ต่อศาสนา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 
ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรม             
ในวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนด        
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเขา้ร่วมในศาสนพิธี/
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

 4. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
° ขั้นเตรียมการ 
° ขั้นพิธีการ 

 
สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่น 

-  กฎหมายจราจร   
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
-  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. 

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม
ถูกกาลเทศะ 

   ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เช่น  

การแสดงความเคารพ การยืน  การเดิน 
การนั่ง การนอน การรับของส่งของ            
การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยา
อาการ  การทักทาย  การสนทนา  การใช้
คำพูด 

4.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม

คนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

 5. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

    ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ เช่น 
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  

      แหล่งข่าวต่างๆ สถานการณ์จริง  
    ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   

เหตุการณ์ต่างๆ  
    หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร

จากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 
 
สาระท่ี 2    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 

 
 

1. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

 บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล 

2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย 
ในท้องถิ่นและประเทศ 
 

3. อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระทำผิด
การเลือกตั้ง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความ

รับผิดชอบ 
   บทบาทของผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ   เช่น                

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลง
มือทำกิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความผิดพลาด
และการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
2. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 
ที่รู้เท่าทัน 

   คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันที่

มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
3. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

   ความหมาย และความจำเป็นของทรัพยากร 
   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
  วิธีการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด 
   วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิค

และวิธีการใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม                   
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 

ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 

ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
อย่างสังเขป เช่นการแลก                  
เปลี่ยนสินค้าและบริการรายได้และรายจ่าย 
การออมกับธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วย
เศรษฐกิจ 

   ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงาน

ในประเทศไทย 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

2. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายความสำคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ 

 ความหมายและความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของ
ภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น  

 2. นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
นำมาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น    
พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 4 หรือ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รัชกาลที่ 5 กฎหมายสำคัญ ฯลฯ  
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) 

 สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง 

 การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น 
การเล่าเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน
รายงาน   

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายพัฒนาการของไทย

สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

2. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความ

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 
  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยโดยสังเขป 

  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ภาษา ศาสนา  การปกครอง 

2. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป    
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

และการปกครองของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัย
ปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 
   ผลงานของบุคคลสำคัญทางด้านต่างๆ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น  ศิลปกรรม  
วรรณกรรม 

3. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคล
สำคัญด้านต่างๆสมัย
รัตนโกสินทร์ 
4. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ
สมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ 
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนที่ 
รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจาก
ดาวเทียม 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่ายทาง
อากาศ และภาพจากดาวเทียม) ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศไทย 
 

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติ ใน
ประเทศไทย เพ่ือเตรียมพร้อม รับมือ 
ภัยพิบัต ิ

 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง กายภาพ
กับภัยพิบัติในประเทศไทย 
เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย  สึนามิ ภัยแล้ง 
ดินถล่ม และโคลนถล่ม 
 การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



87 
 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
                       เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 

 
 
 
 
 
 

 

1. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย  

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม) ในประเทศไทย 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง  

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศ
ไทย 
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) ของประเทศ
ไทยในอดีตกับปัจจุบัน 

3. นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและทำลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางใน
การจดัการที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

ผลจากการรักษาและการทำลายสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 
แนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนโดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่า 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 16101   สังคมศึกษาฯ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                            เวลา 80  ชั่วโมง                                                                  

....................................................................................................... 
 

ศึกษาประวัติ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ หรือความสำคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ     
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 
ความสำคัญของพระรัตนตรัย ไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด   การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา   คุณของพระรัตนตรัย 
ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา  วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี และพิธีกรรม
ของศาสนาอ่ืนๆ   ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถาน  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  ประโยชน์
ของการเข้าร่วมใน  ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด   ขั้นตอนการแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ของครอบครัวและชุมชน   การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม   
มารยาทไทย คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ  บทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย  บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ  บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน  วิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยด้วยเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม)  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
กับภัยพิบัติของประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุษย์กับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย แนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่า 

โดยใช้การอธิบาย  อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง สรุปความ การสำรวจ ตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถื อ     
ได้อย่างเหมาะสม มีมรรยาท แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงออกถึงมารยาทไทยได้
เหมาะสม  ถูกกาลเทศะ   เห็นคุณค่า ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา  เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต        
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
ส 1.1  ป.6/1 ,ป.6/2 , ป.6/3 ,ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 ,ป.6/7 , ป.6/8 ,ป.6/9  
ส 1.2  ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3 ,ป.6/4   
ส 2.1   ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3 ,ป.6/4 , ป.6/5  
ส 2.2  ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3  
ส 3.1  ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3   
ส 3.2  ป.6/1, ป.6/2   
ส 5.1  ป.6/1, ป.6/2  
ส 5.2  ป.6/1 ,ป.6/2, ป.6/3   
 
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รายวิชา พื้นฐาน                                                                            ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6                   
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           เวลา   80   ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/  

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ประวัติและ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืน 
-ความสำคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
-พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
-หลักธรรมในพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
-ตัวอย่างการทำความดีของบุคคลในประเทศ 
-การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
-การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
-หลักธรรมสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 
-ศาสนพิธีและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

ส 1.1    
ป.6/1 , ป.6/2 
ป.6/3 , ป.6/4  
ป.6/5 , ป.6/6 
ป.6/7, ป.6/8 ,ป.
6/9 

25   

หน่วยที่ 2 การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในวัด 
-มารยาทของศาสนิกชน 
-ระเบียบพิธีการในการทำบุญงานอวมงคล 
-การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี 
-การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

ส 1.2 
  ป.6/1,  ป.6/2  
  ป.6/3 , ป.6/4   

15  

หน่วยที่ 3 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
-ความหมาย ประเภทของวัฒนธรรมและแนวทางการ
ธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 
-มารยาทไทยและมารยาทสังคม 
-ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ
ในสังคมไทย 
-หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ 

ส 2.1 
  ป.6/1, ป.6/2 ,  
  ป.6/3 ,ป.6/4 , 
  ป.6/5 

6  

หน่วยที่ 4 การเมืองการปกครองระดับประเทศ 
-บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
-การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

ส 2.2 
   ป.6/1,ป.6/2 ,       
ป.6/3 

4  
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค 
-บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ 
-คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
-หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-การวางแผนการใช้ทรัพยากร 
-ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และ
รัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
-การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพ่ือประสานประโยชน์ใน
ท้องถิ่น 

ส 3.1 
ป.6/1 , ป.6/2 ,  
ป.6/3 
ส 3.2 
ป.6/1 , ป.6/2    

8   

หน่วยที่ 6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย 

ส 5.1 
ป.6/1  

4  

หน่วยที่ 7 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
-ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัย
พิบัติของประเทศไทย 
-การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

ส 5.1 
ป.6/2                   

5  

หน่วยที ่8 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
-สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 
  ป.6/1                   

4  

หน่วยที่ 9 ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 
-การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย 
-ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ีมีต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบัน 

ส 5.2 
  ป.6/2                   

3  

หน่วยที่ 10 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
-ผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
-แนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

ส 5.2 
  ป.6/3                  

4   
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

     
                       ระหว่างปี 78 30 70 

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 16102  ประวัติศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                           เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  

.............................................................................................................................................................. 
ศึกษาความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ   

ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต  สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน   ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน  พัฒนาการของไทย สมัย
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์  ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่
น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ประวัติศาสตร์เมืองสตูล มรดกทางวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญของ
จังหวัดสตูล 

โดยใช้การอธิบาย  อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง สรุปความ  การสืบเสาะหาความรู้       
การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสาร        
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รายปี) 
ส 4.1  ป.6/1 , ป.6/2    
ส 4.2  ป.6/1 ,ป.6/2    
ส 4.3  ป.6/1 ,ป.6/2 , ป.6/3 ,ป.6/4  
 
รวมทั้งสิ้น  8 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                     
รหัส/รายวิชา ส16102   ประวัติศาสตร์                                                  เวลา   40 ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบย่อย รวม  

หน่วยที่ 1 
วิธีการทางประวัติศาสตร์  
-ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ 
-หลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจ
เรื่องราวสำคัญในอดีต 

 
 
ส4.1 
ป6/1 , ป6/2    

 
 
 

10 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
-สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
เพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 
-ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 

 
ส4.2 
ป6/1 ,ป6/2    

 
 

9 

  

หน่วยที่ 3  
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 
 -พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
- ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
 
ส4.3 
ป6/1 ,ป6/2  
 

 
 
 

10 

  

หน่วยที่ 4  
ภูมิปัญญาไทย 
-ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัย
รัตนโกสินทร์ 
-ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ 

ส4.3 
ป6/3,ป6/4 
 

 
9 

  

                       ระหว่างปี 39  30 70 

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 30 
  

                           รวม 40 100   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย 

  การสังคายนา 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 

2. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ     
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้ง
การพัฒนาตนและครอบครัว 

➢ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเป็น 

  ศาสนาประจำชาติ 
  สถาบันหลักของสังคมไทย       
  สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และครอบคลุม
สังคมไทย 
  การพัฒนาตนและครอบครัว 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
        -  ประสูติเทวทูต 4 
        -  การแสวงหาความรู ้
        -  การบำเพ็ญทุกรกิริยา 

4. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

➢ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  พระมหากัสสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวิสาขา 
➢ ชาดก 
  อัมพชาดก 
  ติตติรชาดก 

5.  อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด เห็น
คุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

➢ พระรัตนตรัย , พุทธคุณ 9 ,อริยสัจ 4 
  ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
         - ขันธ์ 5 
         -  ธาตุ 4 
  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
         - หลักกรรม 
         - ความหมายและคุณค่า 
         - อบายมุข 6 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

     นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
         - สุข 2 (กายิก, เจตสิก) 
         - คิหิสุข 
  มงคล 38 
 - ไม่คบคนพาล 
       - คบบัณฑิต 
       - บูชาผู้ควรบูชา 
พุทธศาสนสุภาษิต 
➢ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
      ไตรสิกขา 
      กรรมฐาน 2 
      ปธาน 4 
      โกศล 3 
       มงคล 38 
          - ไม่คบคนพาล 
          - คบบัณฑิต 
          - บชูาผู้ควรบูชา 
➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
➢ ยํ เว เสวติ ตาทิโส   
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 
➢ อตฺตนา โจทยตฺตานํ 
จงเตือนตน ด้วยตน 
➢ นิสมฺม กรณ ํเสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี 
➢ ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้ 

 6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพ่ือการ
เรียนรู้และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่า
แท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – 
โทษ  และทางออก หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

➢ โยนิโสมนสิการ 
   วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
   วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 
 
 

 7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนับถือตามท่ี
กำหนด 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา การฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชีวิตประจำวัน 
 

 8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดำรงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

   หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5) 
    
 

 9. วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคน
ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ  มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนและวิถีการดำเนินชีวิตแตกต่างกันตาม
หลักความเชื่อและคำสอน ของศาสนาที่ตน    
นับถือ 

 10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 11. วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็น
แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และ
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

 ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงาน
ด้านศาสนสัมพันธ์ 

 
 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบำเพ็ญประโยชน์ และการบำรุงรักษาวัด 

2. อธิบายจริยาวัตรของสาวกเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง 

 การเข้าพบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  การ

ไหว้  การกราบ  การเคารพพระรัตนตรัย  
การฟังเจริญพระพุทธมนต์  การฟังสวดพระ
อภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา 

3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีกำหนด 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตามหลัก
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน นับถื 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่9  
การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา 
คำอาราธนาต่างๆ   

5. อธิบายประวัติ ความสำคัญ และ ปฏิบัติ
ตนในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด ได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ 
วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   วันเทโว
โรหณะ 

 ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา    
วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 

 
สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครอง

สิทธิของบุคคล 
    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
      -  กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
      -  กฎหมายการศึกษา 
      -  กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
      -  กฎหมายลิขสิทธิ์   
   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

2. ระบุความสามารถของตนเอง                  
ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

   บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ 
เช่น เคารพกติกาสังคม  
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์ 

3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

    ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  เฉียงใต้ 
   วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจ
ผิดต่อกัน 

4.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ  วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตนเองและผู้อื่น 
 

ตนเองและผู้อื่น 
 ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 

 
สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  

โครงสร้าง และสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป   

หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน 

 การแบ่งอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ
อธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 

 
สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายความหมายและความสำคัญ

ของเศรษฐศาสตร์ 
   ความหมายและความสำคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
   ความหมายของคำว่าทรัพยากรมีจำกัดกับ  
ความต้องการมีไม่จำกัด ความขาดแคลน          
การเลือกและค่าเสียโอกาส 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ

บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความสำคัญของการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   หลักการในการบริโภคท่ีดี 
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของ
คนในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว 

3. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดำริ 
   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการดำรงชีวิต 
   ความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ

แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง 
 

   ความหมาย ประเภท และความสำคัญของ
สถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
   บทบาทหน้าที่และความสำคัญของธนาคาร
กลาง 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และสถาบันการเงิน 

2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ 
 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอ
แนวทางแก้ไข 

3. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด 
อุปสงค์และอุปทาน 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 อุปทาน 
4. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
 

  ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
   กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาพอสังเขป 
   ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ละประเภท 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ 
   ความสำคัญของเวลา และช่วงเวลาสำหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 
   ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบันและอนาคต 
  ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย        ที่
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้
ศึกษาประวัติศาสตร์ 

   ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
   วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง  
การเทียบ 
    ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย 

3. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

   ความหมายและความสำคญัของประวัติศาสตร์    
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน 
    ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัย
สุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง  ( 
เชื่อมโยงกับ มฐ.ส 4.3) เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก
สมัยสุโขทัย เป็นต้น 
    นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราว
ของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใด
ก็ได้  (สมัยก่อนประวัติศาสตร์   สมัยก่อนสุโขทัย  สมัย
สุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร์ ) 
และเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย 
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 
   รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย
ตามพรลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น 
   รัฐไทย ในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น 
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (ปัจจัยภายในและ ปัจจัย
ภายนอก) 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ใน
ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   วัฒนธรรมสมัยสโุขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีสำคัญ ศิลปกรรมไทย 
   วัฒนธรรมสมัยสโุขทัย เช่น ภาษาไทย 

2. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ในด้านต่างๆ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ

และการเมอืงของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มี
ผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 
  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

2. ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นแหล่ง
มรดกโลกในประเทศต่างๆ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
วรรณกรรม ประเพณีสำคัญ ศิลปกรรมไทย 
   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 
 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  
   ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 

 
 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล   

   ที่ตั้ง ขนาด และอณาเขตทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 

2.  อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์(ละติจูดและ
ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 

   พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) 
   เส้นแบ่งเวลา 
   การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 

3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

   สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน
ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  โอเชียเนีย 
 

 
 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                      วิถีการ ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
                      เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง 
การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย   

4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนียที่ยั่งยืน 

แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  21101   สังคมศึกษาฯ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                    เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ศึกษาวิเคราะห์บทบาท    หน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ การ เคารพสิทธิ  เสรีภาพ
ของตนเองและผู้อ่ืน  หลักการ  เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันโยสังเขป  บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ความคล้ายคลึง
และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน  ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง  กฎหมายการศึกษา  กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
 ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับเป้าหมาย  ความหมาย  ความสำคัญ   
การบริโภค  เข้าใจเรื่องระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักนำทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีคุณธรรม  รู้ความหมาย  ประเภทและความสำคัญของสถาบันการเงิน  การหา
รายได้  รายจ่าย  การออม  การลงทุน  บทบาทหน้าที่  หลักการ  วิธีการเลือกบริโภค  เข้าใจเรื่องอุปสงค์  
อุปทาน    กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ    กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา   เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  2.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   
ส  2.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ส  3.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ส  3.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
 
รวมทั้งสิน้  14  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รายวิชา   พื้นฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 1) 
รหัสวิชา  ส 21101    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เวลา  80  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1  วิถีประชาธิปไตย 
1.1 กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
1.2 กฎหมายการศึกษา 
1.3 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
1.4 กฎหมายลิขสิทธิ์ 
1.5 รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองของ
ไทย 
1.6 บทบาท สิทธิ หน้าที่ของเยาวชนต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

ส  2.1      ม.1/1     
ม.1/2 

              ม.1/4 
ส  2.2       ม.1/1    

ม.1/2 
              ม.1/3 

13 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยที่ 2 สังคมและวัฒนธรรม 
          2.1 วัฒนธรรมไทยและประเทศ เพ่ือนบ้านใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2.2 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส  2.1     ม.1/3 7 5 

หน่วยที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
          3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
          3.2 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 
          3.3 ความหมาย หลักการ ความเป็นมาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส  3.1      ม.1/1         
              ม.1/2 
              ม.1/3 
 

8 5 

หน่วยที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
           4.1 สถาบันการเงิน 
           4.2 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ 
           4.3 กฎของอุปสงค์ อุปทาน 
           4.4 ความหมาย ความสำคัญของ  
                ทรัพย์สินทางปัญญา 
           4.5 กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สิน 
                ทางปัญญา 

ส  3.2    ม.1/1       
ม.1/2        
ม.1/3        
ม.1/4 

 

12 10 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  21102   สังคมศึกษาฯ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ  การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อศาสนาอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ  เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเซียเนีย วิเคราะห์ 
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และสืบค้นที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
อธิบายพิกัดภมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด)  เส้นแบ่งเวลา การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก วิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคม สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ แหล่งประมง การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  สืบค้น อภิปราย 
วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  กระบวนการ
ปฏิบัติ    เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม         
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง   
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 
 
รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  1.1 ม1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10 
ส  1.2    ม1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
ส  5.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ส  5.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   ม.1/4 
 
รวมทั้งสิ้น   22  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รายวิชา   พื้นฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา  ส 21101    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เวลา  80  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 5  ศาสนาในประเทศไทย 
5.1 การเผยแผ่ศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
5.2 ความสำคัญของศาสนาต่อสังคมไทย         
5.3 พุทธสาวก พุทธสาวิกา                            
5.4 หลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
5.5 การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นๆ            

ส  1.1 ม1/1  ม.
1/2  ม.1/3  
ม.1/4  ม
1/5  ม.1/6  
ม.1/7  ม.
1/8  ม.1/9  
ม.1/10 

10   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยที่ 6  ศาสนพิธีและการปฏิบัติตน                
           6.1 มารยาทในการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์                         

 6.2 พิธีกรรมและศาสนพิธี             
6.3 ประวัติและความสำคัญของวันสำคัญในศาสนา
ที่ตนนับถือ 

ส  1.2      ม1/1        
              ม.1/2         
               ม.1/3       
               ม.1/4       
               ม.1/5 

12  

หน่วยที่ 7  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
          7.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป  
          เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย                    
          7.2 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
          7.3 พิกัดภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลา วัน เวลา ของโลก                 
          7.4 ภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปออสเตรเลียและ

โอเชียเนีย 
          7.5 ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
          7.6 ปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ผลต่อการ 
          เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรและสิ่งแวดล้อม 
          7.7 ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม 
          ทางกายภาพกับมนุษย์ 
          7.8 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ส  5.1   ม.1/1   
           ม.1/2        

ม.1/3   
 

15  

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 20 40 

 ภาระงาน 2 20 
 รวม 40 100 100 

 



109 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  21103  ประวัติศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ตัวอย่างการใช้เวลา(ทั้งสุริยคติและ
จันทรคติ)  ช่วงเวลา (เช่น ทศตวรรษ  ศตวรรษ  สหัสวรรษ) และยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย
(สมัยก่อนประวัติศาสตร์  สมัยประวัติศาสตร์)  ศึกษาที่มาของศักราช  ตัวอย่างการใช้ศักราช  และวิธีการเทียบ
ศักราชตามระบบต่างๆที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย  โดยใช้ทักษะของการสังเกต  การสำรวจ  การ
คำนวณ  การเปรียบเทียบ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และ
ความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต 
 ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของประวัติศาสตร์  และวิธีการทางประวัติศาสตร์  นำวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ ในท้องถิ่นตนเอง(สมัยใดก็ได้เช่นสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์  สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร์ )  ตัวอย่างการ
วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  ทั้งหลักฐานชั้นต้น  และหลักฐานชั้นรอง  โดยใช้ทักษะ
การวิเคราะห์  การตีความ  การแยกแยะ  การวินิจฉัย  การสร้างความรู้ใหม่  การให้เหคุผลการสำรวจ   
การรวบรวมข้อมูล  ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ในการดำเนินชีวิต  สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเอง(ความรู้ใหม่ที่ตนสืบค้นได้)และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยโดยสังเขป  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และ
สมัยประวัติศาสตร์ไทย  เกี่ยวกับรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย  เช่น  ฟูนัน  ศรีวิชัย  ตามพรลิงค์   
ทวารวดี  รัฐไทยในดินแดนไทยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 18  เช่น  ละโว้  หริภุญชัย  นครศรีธรรมราช   
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการแสวงหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเวลา  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ  ความใจความเป็นมาของชาติไทย  รัฐโบราณ
และรัฐไทยในดินแดนไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
   

รหัสตัวช้ีวัด  (รายภาค) 
ส  4.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ส  4.3   ม.1/1  
  
รวมทั้งสิ้น  4  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชา   พื้นฐาน           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 1) 
รหัสวิชา  ส 21102    ประวัติศาสตร์                                      เวลา  20  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 
1.1 การนับเวลาและการแบ่งช่วงเวลา 
1.2 การเทียบศักราช 
1.3 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร 
     ประวัติศาสตร์ไทย 

หน่วยที่  2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2.1 ความหมาย  ความสำคัญและขั้นตอน

วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2.2 ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 2.3  การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นที่ตน 

อาศัยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ส  4.1 ม.1/1  
           ม.1/2                
           ม.1/3 
 

5 
 
 
 
 

5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยที่ 3  อาณาจักรโบราณสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 
             3.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทย 
             3.2 รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย   
                  ตามพรลิงค์ ทวารวดี 
             3.3 รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น ล้านนา   
                  นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ 
 

ส  4.3   ม.1/1   8  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  21104 ประวัติศาสตร์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2                    เวลา  20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

           ศึกษาพัฒนาการของรัฐไทยในสมัยสุโขทัยในด้านต่างๆเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  พัฒนาการด้านการเมือง   การปกครอง  เศรษฐกิจ  
สังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  รวมทั้งความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ได้แก่ภาษา  วรรณกรรม  ศิลปกรรม  การชลประทาน  เครื่องสังคโลก  ประวัติและ
ผลงานของบุคคลสำคัญ  อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  โดยใช้
ทักษะการรวบรวมหลักฐาน  การตรวจสอบข้อเท็จจริง  การวิเคราะห์  การวิพากษ์ข้อมูล  การตีความ  การให้
เหตุผล  การสังเคราะห์  การนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชนชาติไทย   
เห็นแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้องชาติด้วยความเสียสละ  เกิดความรัก ความ
ภูมิใจในชาติ  วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
            ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รวมทั้งพัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  และความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมประชาชาติเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้  ศึกษาข้อมูลความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการ
ยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน  โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ ข้อมูล  กระบวนการ
แสวงหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  และวิธีการทางประวัติศาสตร์  ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่
มีความเปลี่ยนแปลงจาดอดีตจนถึงปัจจุบัน  และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย  เข้าใจและอยู่ร่วมกันในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเวลา  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  รัฐโบราณและ
รัฐไทยในดินแดนไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งม่ันในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  4.2  ม.1/1  ม.1/2         
ส  4.3  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3     
 
รวมทั้งสิ้น  5  ตัวชี้วัด 



112 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 
รายวิชา   พื้นฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา  ส 21102    ประวัติศาสตร์                               เวลา  20  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 4  อาณาจักรสุโขทัย 
               4.1 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
               4.2 การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
               4.3 เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
               4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
               4.5 ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 

ส  4.3   ม.1/1  ม.
1/2  ม.1/3      

12 20  
 
 
 
 

 
หน่วยที่ 5  พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
               5.1 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ 
               5.2 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน

ดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทย 

ส  4.2  ม.1/1  ม.
1/2         

7 10 

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 20 

 ภาระงาน 2 20 
 รวม 40 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระมาตรฐานการเรยีนรู้ 

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือน
บ้าน   

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือน
บ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ 
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

3. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเป็น 
   รากฐานของวัฒนธรรม 
   เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 

4. อภิปรายความสำคัญของพระพุทธ 
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ            
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

   ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี
กำหนด 
 

   สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
การผจญมาร 
การตรัสรู้ 
การสั่งสอน 

6. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 
 

   พระสารีบุตร 
   พระโมคคัลลานะ 
   นางขุชชุตตรา 
   พระเจ้าพิมพิสาร 
   มิตตวินทุกชาดก 
   ราโชวาทชาดก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของ

พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  
   โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวินัย
ปิฎก  พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 

8. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไป
พัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
 
 
 

พระรัตนตรัย 
   ธรรมคณุ 6 
อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
ขันธ์ 5 
 -   อายตนะ 
   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักกรรม 
-   สมบัติ 4              
-    วิบัติ 4 
อกุศลกรรมบถ 10 
อบายมุข 6 
   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
สุข 2  (สามสิ,  นิรามสิ) 
   มรรค (ธรรมที่ควรเจรญิ) 

o บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
o ดรุณธรรม 6 
o กุลจิรฏัฐิติธรรม 4 
o กุศลกรรมบถ 10  
o สติปัฏฐาน , 
o  มงคล 38 

- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความช่ัว 
-  เว้นจากการดื่มน้ำเมา 
พุทธศาสนสุภาษิต 
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลยฺาณํ ปาปการี จ ปาปกํ  
      ทำดีได้ดี ทำช่ัว   ได้ชั่ว 
   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย   การสัง่สมบุญนำสุขมาให้ 
   ปูชโก  ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏวินฺทนํ      
       ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ                   
       ผู้ไหว้เขาย่อมไดร้ับการไหว้ตอบ 

 9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธคีิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   รู้และเขา้ใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ 
   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดำรงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ 8.) 

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 

การเป็นลูกท่ีดี ตามหลักทิศเบื้องหน้า  
ในทิศ 6 

2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกขนที่ดี
ตามท่ีกำหนด 
 
 

มรรยาทของศาสนิกชน 
-การต้อนรับ(ปฏิสันถาร) 
-มรรยาทของผู้เป็นแขก 
-ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ การ
ยืน การให้ที่นั่ง การเดินสวน การสนทนา การ
รับสิ่งของ  
-การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล 
งานอวมงคล 

3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง 

-การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
-การทำบุญตักบาตร 
-การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและ
สิ่งของต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ 
-การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
-การถวายผ้าอาบน้ำฝน 
-การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน 
-การกรวดน้ำ ,การทอดกฐิน,การทอดผ้าป่า 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

4.อธิบายคำสอนที่เกี่ยวน้องกับวันสำคัญ
ทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

หลักธรรมเบื้องต้นที่เก่ียวเนื่องในวันมาฆบูชา 
วิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
ธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม
สวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโว
โรหนะ 

5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี 
พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ 
เพ่ือนำไปสู่การยอมรับและความเข้าใจของ
กันและกัน 

ศาสนพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ 

 
สาระท่ี 2  หน้าทีพ่ลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
 
 

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เช่น 
       -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์    
       -  กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
       -  กฎหมายเพ่งเก่ียวกับครอบครัวและ
มรดก เช่น การหมั้น การสมรส การรับรอง
บุตร  การรับบุตรบุญธรรม  และมรดก 
  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
       - กฎหมายเกีย่วกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
       - กฎหมายแรงงาน 

2. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  

   บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครวั 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองการปกครอง 

4.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญใน
การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

 
สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรา

กฎหมาย 
 

กระบวนการในการตรากฎหมาย  
ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ตรากฎหมาย 

2. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน 

เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ
ระบอบ  การปกครองของไทย 
หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 

 
สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและ

การออม 
   ความหมายและความสำคัญของการลงทุน
และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 
ภาคครัวเรือน 
   ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
ดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 
   ปัญหาของการลงทนุและการออมใน
สังคมไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 

และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ 
 

   ความหมาย  ความสำคัญ และหลักการผลิต
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   สำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามกีาร
ผลิตอะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร มีปัญหา
ด้านใดบ้าง 
   มีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ      
การผลิตสินค้าและบริการ 
   นำหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 
และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น 
   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    
ผู้บริโภค 
   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   การดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 
   แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 

 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ    ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   

2. ยกตัวอย่างที่สะทอ้นให้เห็น 
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน 
และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  
ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น  
น้ำมัน  ป่าไม้  ทองคำ  ถ่านหิน  แร่ เป็นต้น 

4. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า                การแข่งขันทางการคา้ในประเทศและ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ 
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

ต่างประเทศ 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน  

ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ 
    วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ   
อย่างงา่ยๆ เช่น การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  เป็นต้น 
   ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่น
ของตนเอง หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) 
   ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ต่างๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี ( เชื่อมโยงกับ 
มฐ. ส 4.3 ) เช่น ข้อความบางตอน ในพระราช
พงศาวดารอยุธยา / จดหมายเหตุชาวต่างชาติ  
   การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น 
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  
   ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์ 
 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
3. เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
และธนบุรีในด้านต่างๆ 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจักรอยุธยา 
   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาใน
ด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ
การ     กู้เอกราช 
   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา เช่น การควบคุมกำลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 
   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้     
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 
   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
3. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญา
ดังกล่าว   ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  
  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)  

2. ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 

  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลก
ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติที่มี
ส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย เช่น 
-สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
-พระสุริโยทัย 
-พระนเรศวรมหาราช 
-พระนารายณ์มหาราช 
-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
-พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช(ด้วง) 
-สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ 
(บุญมา) 

 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้
เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา 
 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ รูป
ถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้น 
ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา 

2. อธิบายมาตราส่วน ทิศและ
สัญลักษณ์ 

การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศและ
สัญลักษณ์ในแผนที่ 

3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
                       เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 

ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ 
แหล่งประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 

ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาท่ียั่งยืน 

แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  22101   สังคมศึกษาฯ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                    เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและ
ประเทศชาติ  การปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  ศึกษา วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  อธิบายความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
 ศึกษา อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย  วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมัยปัจจุบัน วิเคราะห์  ความหมาย ความสำคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม  ปัจจัย
การผลิตสินค้าและบริการ  หลักการและเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การรักษาและคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค อภิปราย  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  หลักการ
และผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย วิเคราะห์ การกระจายของ
ทรัพยากรและการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ 
       เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม  และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  2.1 ม2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   
ส  2.2    ม.2/1  ม.2/2   
ส  3.1    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
ส 3.2     ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
  
รวมทั้งสิ้น  14  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รายวิชา   พื้นฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 1) 
รหัสวิชา  ส 22101    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       เวลา  80  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1  วิถีประชาธิปไตย 
1.1 กฎหมายความสามารถของผู้เยาว์ 
1.2 กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
1.3 กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว 
1.4 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
1.5 กฎหมายแรงงาน                          
1.6 บทบาท สิทธิ หน้าที่ของพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
1.7 สถาบันทางสังคม 
1.8 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ส  2.1  ม.2/1 
          ม.2/2     
          ม.2/3 
          ม.2/4   
 

10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยที่ 2  กฎหมายที่สำคัญของประเทศ                
          2.1 กระบวนการในการตรากฎหมาย                                                   

2.2 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงในระบอบการ
ปกครองของไทย 

ส  2.2    ม.
2/1    
            ม.
2/2   
 

7  

หน่วยที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
          3.1 ความหมาย ความสำคัญของการลงทุนและการ

ออม  
          3.2 ความหมาย ความสำคัญของการผลิตสินค้าและ

บริการ 
          3.3 การผลิตสินค้าในท้องถิ่น                         
          3.4 หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
          3.5 การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ผู้บริโภค 
          3.6 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ส  3.1    ม.
2/1  
ม.
2/2  
ม.
2/3  
ม.
2/4 

 
 
 

10  

หน่วยที่ 4  ระบบเศรษฐกิจ      
4.1  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ         
4.2 หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกันและ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
1.3 การกระจายของทรัพยากรในโลกที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ส 3.2  ม.2/1  
ม.2/2            
ม.2/3  
ม.2/4 

 

10   
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  22102   สังคมศึกษาฯ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                    เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสุขแก่โลกและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก   ตลอดจนวิธีการ
ดำเนินชีวิตของศาสนิกชน  และศาสนาอ่ืนๆ 
  วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม อธิบาย สืบค้น การแปลความหมาย   
มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
แหล่งประมง การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา   
        เพ่ือให้การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีค่านิยมที่ดีงาม  มีจิตศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ  ศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือเป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิต  มุ่งม่ันในการทำความดีและนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  1.1    ม.2/1 ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11 
ส  1.2    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4  ม.2/5 
ส  5.1   ม.2/1  ม.2/2  ม2/3 
ส  5.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
 
รวมทั้งสิ้น   23  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

 
รายวิชา   พื้นฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา  ส 22102    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       เวลา  80  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที ่5  ศาสนาในประเทศไทย 
        5.1 การเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ 

เพ่ือนบ้าน 
        5.2 ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
        5.3 พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา          
        5.4 หลักธรรมคำสอน   พระไตรปิฎก   
        5.5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา  
        5.6 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนนับถือ 

ส  1.1  ม.2/1 
ม.2/2  ม.2/3  
ม.2/4  ม.2/5   
ม.2/6  ม.2/7  
ม.2/8  
 ม.2/9   
ม.2/10   
ม.2/11 
 

10   

หน่วยที่ 6 การปฏิบัติตนและศาสนพิธี                 
        6.1 การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักศาสนาที่ตน

นับถือ                                               
        6.2 มารยาทชาวพุทธที่ปฏิบัติต่อพระภิกษุ 
              การปฏิบัติตนในศาสนพิธีและวันสำคัญ      
                   

ส  1.2   ม2/1  
ม.2/2  ม.2/3   
ม.2/4  ม.2/5 
 

7  

หน่วยที่ 7  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
      7.1 ทีต่ั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปยุโรปและ 
           แอฟริกา 
      7.2 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
      7.3 มาตราส่วน ทิศและสัญลักษณ์ในแผนที่ 
      7.4 ภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรปและ  
           แอฟริกา 
 

ส  5.1   ม.2/1  
ม.2/2 
 

10  

หน่วยที่ 8  ทวีปยุโรปและแอฟริกา 
      8.1 ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ  
            สังคมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
      8.2 ปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ส่งผลต่อ 
           การเปลี่ยนแปลงโครงประชากร สิ่งแวดล้อม  
           เศรษฐกิจ สังคมและงัฒนธรรม 
       8.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรป และแอฟริกา 

ส 5.2 ม.2/1   
ม.2/2          
ม.2/3  ม.2/4 
 

10   
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

       8.4 แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ 
            ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   
   % รวม % 

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 20 40 
ภาระงาน 2 20  
รวม 40 100 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  22103   ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                    เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกติ 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
               ศึกษา  วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ ต่าง ๆ อย่างง่าย 
เช่น การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำ หรือผู้ เกี่ยวข้อง  สาเหตุ ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน  ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆตัวอย่างการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่  ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐานสมัยอยุธยา 
         ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  ต่างๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี เช่น ข้อความบางตอน ในพระ
ราชพงศาวดารอยุธยา / จดหมายเหตุชาวต่างชาติ   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์
สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
              ศึกษาการแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความทางประวัติศาสตร์เห็นความสำคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  วิธีการทางประวัติศาสตร์และการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
  
รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  4.1   ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3 
 
รวมทั้งสิ้น  3  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 
รายวิชา   พื้นฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 1) 
รหัสวิชา  ส 22102    ประวัติศาสตร์                               เวลา  20  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
1.1 วธิีประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 
1.2 ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
1.3 ความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

หน่วยที่  2 การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆใน
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
2.2 การตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดง
เหตุการณ์สคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 
 2.3  การแยกแยะข้อมูลกับความคิดเห็น
2.4    2.4  ความสำคัญของการวิเคราะห์
ข้อมูล และการตีความทางประวัติศาสตร์ 

ส  4.1   ม.2/1      
ม.2/2     
ม.2/3 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  22104    ประวัติศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2                    เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

ศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
           ศึกษาที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศในภูมิภาค
เอเชีย และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 
 ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการ
ปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงของความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และการกู้เอกราช 
 ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  การกู้     
เอกราช  และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี  ศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ผลงานของบุคคลสำคัญและ
ต่างชาติที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ใน
สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา 
เปรียบเทียบ  ผลงานและเห็นคุณค่า นำมาใช้เป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวัน 
  
รหัสตัวช้ีวัด  (รายภาค) 
ส  4.2   ม.2/1  ม.2/2 
ส  4.3   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
  
รวมทั้งสิ้น  5  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชา   พื้นฐาน       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา  ส 22102    ประวัติศาสตร์                             เวลา  20  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 3  ภูมิภาคเอเชีย                  
               3.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์        
               3.2 พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
               3.3 ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
               3.4 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มี
ต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

ส  4.2  ม.2/1   
ม.2/2 

10   
 
 
 
 

 

หน่วยที่ 4  อาณาจักรอยุธยา                                    
           4.1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
           4.2 ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความเจริญรุ่งเรื่องของ

อาณาจักรอยุธยา             
           4.3 พัฒนาการของอยุธยาด้านการเมือง 

การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

           4.4 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1, 2และ
การกู้เอกราช 

           4.5 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา 

           4.6 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
ธนบุรี 

           4.7 ผลงานของบุคคลสำคัญของไทย 

ส  4.3   ม.2/1   
ม.2/2   
 ม.2/3 

 

15  

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 20 

 ภาระงาน 2 20 
 รวม 40 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรม     และความสงบสุขแก่โลก 

   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข
ให้แก่โลก 

3. อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในสาระการเรียนรู้ 
ข้อ 6) 

4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่
กำหนด 

   ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ
เช่น  
o ปางมารวิชัย 
o ปางปฐมเทศนา 
o ปางลีลา 
o ปางประจำวันเกิด 

   สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
 ปฐมเทศนา 
 โอวาทปาฏิโมกข์ 

5. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามที่กำหนด 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 
 นันทิวิสาลชาดก 
 สุวัณณหังสชาดก 

 

 

 

 



133 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 6. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบ
อริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

พระรัตนตรัย 
   สังฆคุณ 9 
อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมทีค่วรรู้) 
ขันธ์ 5 
-ไตรลักษณ์ 
   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักกรรม 
-วัฏฏะ 3 
-ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา  มานะ    ทิฎฐิ) 
   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)อัตถะ 3 
   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
มรรคมีองค์ 8 
ปัญญา 3 
สัปปุริสธรรม 7 
บุญกิริยาวัตถุ 10 
อุบาสกธรรม 7 
มงคล 38 
- มีศิลปวิทยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 
พุทธศาสนสุภาษิต 
   อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย  ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
   ธมฺมจารี  สุขํ เสติ                                   

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปมาโท มจฺจุโน ปทํ                             

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
   สุสฺสูส ํลภเต ปญฺญํ      ผู้ฟังด้วยดีย่อม
ได้ปัญญา 
   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

  7. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการทำงานและการมีครอบครัว 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระการ
เรียนรู้ ข้อ 6.) 
 

8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้
และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาว
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจัย หรือ การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

เหตุปัจจัย 
 

9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก     
สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ไปใช้ใน 
 ชีวิตประจำวัน 

10. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการ
ดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 

วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 

 

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 

 
1. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

 

หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระ
ธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม 
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่
บ้าน  
การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูดกับ
พระภิกษุตามฐานะ 

 2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนา ตามที่กำหนด 

การเปน็ศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ในทิศ 6 
ของพระพุทธศาสนา 

 3.  ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
 

การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ใน
มหาปรินิพพานสูตร 

 4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 
 

พิธีทำบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมทีต้ั่ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน  
ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระพุทธ 
การถวายไทยธรรม   การกรวดน้ำ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5.  อธิบายประวัติวันสำคัญทางศาสนา

ตามท่ีกำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย   
  วันวิสาขบูชา  (วันสำคัญสากล) 
  วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 
หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรมเทศนา  
การแต่งกายในการประกอบ ศาสนพิธีที่วัด  
การงดเว้นอบายมุข    
การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและ
เทศกาลสำคัญ 

6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ          
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           
ที่ตนนับถือ 
 

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

 
สาระท่ี 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. อธิบายความแตกต่างของการกระทำ

ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 
  ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา  
และโทษ 
   ลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่ง   
และโทษ 
   ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา 
เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    
   ตัวอย่างการทำความผิดทางแพ่ง เช่น   
การทำผิดสัญญา  การทำละเมิด  

2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

    ความหมาย และความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
    การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยตาม
วาระและโอกาสที่เหมาะสม  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

   ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ไทยที่เหมาะสม        
 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

 4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง 

   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  
ความเชื่อ 
   สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 
   แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 

 5. เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

   ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เห็น
คุณค่าในตนเอง  รุ้จักมองโลกในแง่ดี  สร้าง
ทักษะทางอารมณ์  รู้จักบริโภคด้วยปัญญา  
เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ    
ปรับปรงุตนเองและสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  

 
สาระท่ี 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ 

ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน 
 

 ระบอบการปกครอง แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบเผด็จการ การ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 
เกณฑ์การตัดสินใจ 

2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการปกครอง
ของไทย กับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  

3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน
มาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม    และ
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
 อำนาจหน้าที่ของรัฐบาล 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ความจำเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

4. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    ความหมายและประเภทของตลาด 

   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และ
อุปทาน 
   ความหมายและความสำคัญของกลไกราคา
และการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
   หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
และบริการ 

2. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ในระดับต่างๆ  
   หลักการสำคัญของระบบสหกรณ์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน

ระบบเศรษฐกิจ 
   บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ  
   บทบาทและกจิกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่
เอกชนไม่ดำเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 
-บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาประเทศ  ของรัฐ
ในระดับต่างๆ   
-บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา
เพ่ือการแจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจใน
สังคมไทย 

2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

3. อภิปรายบทบาทความสำคัญของ          
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ   

   บทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   

4. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ  
เงินเฟ้อ  เงินฝืด  
 

   ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงิน
เฟ้อ   เงินฝืด 

5. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา 
 

   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่
เกิดข้ึนในท้องถิ่นตนเอง 
   นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และท้องถิ่นของตน 
   วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ
ของโลก (ยกเว้นเอเชีย)  ที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป 
  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป 
  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  สงคราม
เย็น  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 

2. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง  ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 
   การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
ของไทย 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
   บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและ
ความมั่นคงของชาติ 
   พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามช่วงสมัยต่างๆ 
   เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี 
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การทำ
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 การ
ปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดย
วิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผลของเหตุการณ์
ต่างๆ 
   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
   บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง    
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
3.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่ 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
การเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

2. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
                       เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่ง
ประมง การกระจายของภาษาและศาสนาใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ

และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ท่ียั่งยืน 

แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ที่ยั่งยืน 

5. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศที่มี
ผลต่อการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  23101   สังคมศึกษาฯ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  มีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุ
ของปัญหาทางสังคม และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง  และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน  วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของ
ไทยกับประเทศอ่ืนๆ  วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 
 อธิบายความหมาย ประเภทของตลาด  กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  สำรวจ  วิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์   ศึกษา  อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  อภิ ปราย
บทบาทและความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ   
เงินฟืด   ศึกษา วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน  และวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีค่านิยมที่ดีงาม มีจิตศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการดำเนิน
ชีวิต  มุ่งม่ันในการทำความดีและนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  2.1    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
ส  2.2    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 
ส  3.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
 
รวมทั้งสิ้น  12  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชา   พื้นฐาน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) 
รหัสวิชา  ส 23101    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                        เวลา  80  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1  พลเมืองดีตามวิถีสังคมประชาธิปไตย 
1.1 การกระทำความผิดทางอาญาและโทษ 
1.2 การกระทำความผิดทางแพ่งและโทษ 
1.3 ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 
1.4 ความสำคัญและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

และภูมิปัญญาไทย 
1.5 ปัจจัยที่ก่อเกิดความขัดแย้งทางการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ 
1.6 สาเหตุของปัญหาทางสังคม เช่น การทุจริต ยา

เสพติด 

ส  2.1      ม.2/1     
ม.2/2     

             ม.2/3     
ม.2/4   

 

10 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยที่ 2  การเมืองการปกครองของไทย             
   2.1 ระบอบการปกครองแบบต่างๆ                                                     
   2.2 ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของการ

ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ 
   2.3 การเลือกตั้ง                                    
   2.4 อำนาจหน้าที่ของรัฐบาล 

ส  2.2   ม.3/1         
ม.3/2       
ม.3/3       
ม.3/4 

 

8 10 

หน่วยที่ 3  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
   3.1 ความหมาย และประเภทของตลาด            
   3.2 ความหมาย และตัวอย่างของอุปสงค์ อุปทาน      
   3.3 ความหมายและความสำคัญของกลไกราคา

และการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
   3.4 ปัญหาของท้องถิ่นและการแก้ไขตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.5 หลักการของสหกรณ์ 
   3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเศรษฐกิจ

พอเพียงกับระบบของสหกรณ์ 

ส  3.1   ม.3/1        
ม.3/2       
ม.3/3   

 

10 10 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  23102   สังคมศึกษาฯ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2                    เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสุขแก่โลกและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกตลอดจนวิธีการ
ดำเนินชีวิตของศาสนิกชนและศาสนาอื่นๆ 
 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
โดยการเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง การกระจายของภาษาและศาสนา วิเคราะห์ปั จจัย
ทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  
 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและระบบความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการทัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

เพ่ือให้การเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีวิจารณญาณรู้เท่าทันสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติรักท้องถิ่น
และสามารถนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  1.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม./37  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10 
ส  1.2    ม.3/1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7 
ส  5.1    ม.3/1  ม.3/2 
ส  5.2    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
 
รวมทั้งสิ้น  25  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชา   พื้นฐาน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา  ส 23101    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                        เวลา  80  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 4  ศาสนาในประเทศไทย                 
4.1 การเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ                  
4.2 ความสำคัญของพุทธศาสนา             
4.3 พุทธประวัติ  
4.4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
4.5 คำศัพท์ทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต 
4.6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

ส  1.1 ม.3/1  ม.
3/2   ม.3/3  
ม.3/4  ม.
3/5  ม.3/6  
ม./37  ม.
3/8  ม.3/9   

           ม.3/10 
 

10 5  
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

 

หน่วยที่ 5  การปฏิบัติตนตามในศาสนพิธี                  
   5.1 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธี                                                  
   5.2 วันสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทาง

ศาสนา                                
   5.3 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ                                
   5.4 การปลูกจิตสำนึกในด้านการบำรุงรักษาวัด 

ส  1.2    ม.3/1   
            ม.3/2         

ม.3/3        
ม.3/4  ม.
3/5  ม.3/6  
ม.3/7 

 

8 5 

หน่วยที่ 6 เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ 
   5.1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะ

กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และ
อเมริกาใต้ 

   5.2 ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 
และอเมริกาใต้     

ส  5.1    ม.3/1          
            ม.3/2 
 

15 10 

หน่วยที่ 7  ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริการใต้ 
       7.1 ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต้      
 7.2 สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน 

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
      7.3 ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
      7.4 ปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

      7.5 ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม

ส 5.1   ม.3/1        
          ม.3/2        
ส  5.2   ม.3/1        

ม.3/2       
ม.3/3       
ม.3/4 

 

16 10 
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดข้ึนในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

      7.6 แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ที่ยั่งยืน 

      7.7 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
      7.8 ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 20 40 
ภาระงาน 2 20 
รวม 80 100 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  23103     ประวัติศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 1                    เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ศึกษาขั้นตอนทางวิธีการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลและ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์อย่างมีเหตุผลตามขั้นตอนทางวิธีการทางประวัติศาสตร์  นำวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ท้องถิ่นของตน   
            ศึกษาที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆของโลก ( ยกเว้นเอเชีย ) ที่มีผลต่อการพัฒนา
โดยสังเขปรวมทั้งวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ของภูมิภาคต่างๆของ
โลก( ยกเว้นเอเชีย ) โดยสังเขป และอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผล ต่อการพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี 20  สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 
2  สงครามเย็น  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
             เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ด้วยการศึกษาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษยชาติและภูมิภาคต่างๆของโลกที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
  
รหัสตัวช้ีวัด  (รายภาค) 
ส  4.1   ม.3/1   ม.3/2 
ส  4.2    ม.3/1   ม.3/2 
 
รวมทั้งสิ้น   4  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชา   พื้นฐาน                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนที่ 1) 
รหัสวิชา  ส 23102    ประวัติศาสตร์                                              เวลา  20  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1  วิธีการทางประวัติศาสตร์     
1.1 ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์                        
1.2 วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์                          
1.3 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษา
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

 

ส  4.3   ม.1/1          
           ม.1/2             
           ม.1/3      

7   
 
 
 
 

60 

หน่วยที่  2 ภูมิภาคต่างๆ ของโลก               
2.1 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิ
ต่างๆของโลก                  
2.2 พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก  

               2.3  อิทธิพลอารยธรรมตะวันตกที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

               2.4 สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2  
สงครามเย็นและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ส  4.2    ม.3/1           
            ม.3/2 
 

15  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส  23104      ประวัติศาสตร์                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2                    เวลา  20   ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 

            วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ในด้านการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์
จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ 
           ศึกษาพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ด้านการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
ชาติไทยเรื่องการทำสนธิสัญญาเบาริงในสมัยรัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเข้าร่วม
สงครามครั้งที่ 1 และ 2 โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยและผลของเหตุการณ์ต่างๆ  
           ศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และบทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถงึปัจจุบันในสังคมโลก 
           เพ่ือให้การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเข้าใจและสามารถรู้เท่าทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  รู้จักตนเอง  ภูมิใจในความเป็นไทย  รักชาติ  รักท้องถิ่น  ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีค่านิยมที่ดีงามและเป็น
พลเมืองดีของประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด (รายภาค) 
ส  4.3 ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4 
 
รวมทั้งสิ้น   4  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รายวิชา   พื้นฐาน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา  ส 23102    ประวัติศาสตร์                        เวลา  20  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 3  รัตนโกสินทร์                   
               3.1 การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น
ราชธานีของไทย 
               3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์    
               3.3 พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ ด้านการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
               3.4 เหตุการณ์สำคัญของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น การทำสนธิสัญญาเบาริง สมัย
รัชกาลที่ 4  การปฏิรูปประเทศ สมัยรัชกาลที่ 5 
               3.5 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ 
               3.6 บทบาทของไทยตั้งแต่การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน 

ส  4.3 ม.3/1          
          ม.3/2           
          ม.3/3   
          ม.3/4 
 

15   
 
 
 
 

 

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 20  
ภาระงาน 2 20  

รวม 40 100  
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6. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 

 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพในทุกรายวิชา
และทุกชั้นปีได้นั้นจะต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ที่ได้เรียน ผู้เรียนต้องได้เรียนสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งในส่วนกว้างและลึก 
 หลักการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย  โดยเน้นแนวคิดที่สำคัญๆ  ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนได้  เป็นแนวคิด  ความรู้ที่คงทน  ยั่งยืนมากกว่าที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหา  ข้อ เท็จจริงที่
มากมายกระจัดกระจาย  แต่ไม่เป็นแก่นสาร 

2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ  โดยบูรณาการตั้งแต่หลักสูตร หัวข้อที่จะเรียนเชื่อมโยง
เหตุการณ์ พัฒนาการต่างๆ  ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเข้าด้วยกัน  บูรณาการความรู้  ทักษะ
ค่านิยมและจริยธรรม  ลงสู่การปฏิบัติจริง  ด้วยการใช้แหล่งความรู้  สื่อและเทคโนโลยีต่างๆและสัมพันธ์กับ
วิชาต่างๆ 

3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา  ค่านิยม  จริยธรรม  จัดหัวข้อหน่วยการเรียนที่สะท้อน
ค่านิยม  จริยธรรม  ปทัสถานในสังคม  การนำไปใช้จริงในการดำเนินชีวิต  ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดอย่ างมี
วิจารณญาณ  ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ  ยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน  และรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม 

4. จัดการเรียนการสอนที่ท้าทาย  คาดหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ทั้งในส่วนตนและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม  ให้ผู้เรียนใช้วิธีการสืบเสาะ  จัดการกับการเรียนรู้ของตนเอง ใส่ใจและเคารพในความคิด
ของผู้เรียน 

5. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดตัดสินใจสร้างสรรค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  จัดการตัวเองได้  มีวินัยในตนเองทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต  เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นจริง  
เพ่ือใหผู้้เรียนนำความรู้  ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง 

ครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้  ถึงแม้ว่า  
ผู้เรียนจะมีความแตกต่างกันทางด้านปัจเจกบุคคลแต่ก็สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในระดับ
เดียวกันแต่อาจจะตา่งกันในเรื่องระยะเวลา 
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7. การวัดและประเมินผล 
 

เนื่องจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม  ศาสนา  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
กระบวนการคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู้  มีการทำโครงงาน  
เป็นผู้ผลิตผลงาน  มีการทำงานกลุ่มและจัดทำแฟ้มสะสมงานด้วย 

ในการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เน้นความสามารถและคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้เรียน  
จะต้องใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น 

1. การทดสอบ   เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบการเรียนรู้  ความคิด  ความก้าวหน้ าในสาระการ
เรียนรู้  มีเครื่องมือวัดหลายแบบ  เช่นแบบเลือกตอบ  แบบเขียนตอบ  แบบบรรยาย  แบบเติมคำสั้นๆ แบบ
ถูกผิด  แบบจับคู่  เป็นต้น   
          2.การสังเกต  เป็นการประเมินพฤติกรรม  อารมณ์  การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  ความสัมพันธ์ใน
ระหว่างการทำงานกลุ่ม  ความร่วมมือในการทำงาน  ความอดทน  วิธีการแก้ปัญหา  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆในระหว่างการเรียนการสอน  ซึ่งผู้สอนสามารถสังเกตได้ตลอดเวลา 

3. การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาซักถามพูดคุยเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ไม่อาจพบเห็นอย่างชัดเจน  ในสิ่งที่
นักเรียนประพฤติปฏิบัติในการทำงาน   โครงงาน  การทำงานกลุ่ม  กิจวัตรประจำวัน  ผู้ให้ข้อมูลอาจเป็น
นักเรียนเอง  เพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย 
          4. การประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินการกระทำ  การปฏิบัติงาน  เพ่ือประเมินการสร้างผลงาน
ชิ้นงานให้สำเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถของผู้เรียนให้ปรากฏในงานที่สร้างขึ้น  
การประเมินภาคปฏิบัติจะต้องจัดทำเครื่องมือประเมิน  โดยผู้สอนจัดทำประเด็นการประเมิน  และองค์ประกอบ
การประเมินและเครื่องมือประกอบการประเมินด้วย 
 5. การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นการประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน  การบูรณาการ
ความรู้  ประสบการณ์  ความพยายาม  ความรู้สึก  ความคิดเห็นของนักเรียน  การรวบรวมผลงาน  
 การคัดเลือกผลงาน การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน  รวมทั้งการประเมินผลงาน 
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8.  สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ 
 

 การเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องมีชีวิตชีวา  มีสีสันของการทำกิจกรรมต่างๆ  ทั้งใน
และนอกห้องเรียน  เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน  อาจมีตั้งแต่ของง่ายๆ  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ไปจนถึง
อุปกรณ์การสื่อสารเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  บุคคล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  นอกจากนั้น  การให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  ก็ถือเป็นสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญด้วย 
 ห้องเรียน  ประกอบด้วยสื่อ  อุปกรณ์การเรียนต่างๆ  มีลูกโลก  แผนที่ให้ผู้เรียนสัมผัสจับต้องได้   
มีแหล่งความรู้  เอกสารหลักฐาน  ของจริง  ของจำลอง  มีสื่อประกอบคอมพิวเตอร์   สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย  ซอฟแวร์  เพื่อการสืบค้นข้อมูล  และสื่อต่างๆท่ีใช้เพื่อการเรียนรู้สิ่งที่เป็นไปตามสภาพที่เป็นจริง 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้  ได้แก่   

1. สามารถสนองมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายของโรงเรียนได้ 
2. สาระในสื่อเหล่านั้นสะทอ้นให้เห็นการให้ผู้เรียนได้เข้าใจ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา ส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ   
4. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
5. เนื้อหาสาระถูกต้อง  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
6. ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครู เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะและความสามารถของผู้เรียน 
7. ให้สาระทั้งในแนวลึกและกว้างขวาง 
8. จัดเตรียมให้ครูเห็นแนวทางการนำไปใช้สอน  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
9. เอ้ือต่อการให้ครูออกแบบการสอนที่สนองรูปแบบการเรียนที่หลากหลายของผู้เรียน 
10. เอ้ือต่อการให้ครูได้ออกแบบการสอนที่บูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ 
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คำอภิธานศัพท ์
 
กตัญญูกตเวที  ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น 2 ข้อ 1 กตัญญูรู้คุณท่าน 2 กตเวที
ตอบสนองหรือสนองคุณท่าน ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขตแยกได้เป็น 2 ระดับ คือ 2.1 กตัญญูกตเวที
ต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว  2.2 กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์
หรือมีคุณความดี เกื้อกูลแก่ส่วนรวม 
 
กรรมฐาน ที่ตั้งแห่งการงาน. อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝึกอบรมจิต มี 2 ประเภท 
คือ สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ วิปัสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปัญญา 
 
ฆราวาสธรรม 4 ธรรมสำหรับฆราวาส ธรรมสำหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ 4 ประการ 
ได้แก่ 1.สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง 2.ทมะ คือการฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย 
ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 3.ขันติ 
คือความอดทน ตั้งหน้าทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย 
ไม่ท้อถอย 4.จาคะ คือ เสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะ
รับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับ
แคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว 
 
เบญจธรรม ธรรม 5 ประการ ความดี 5 อย่าง ที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามลำดับข้อ ดังนี้ 
1.เมตตากรุณา 2.สัมมาอาชีวะ 3.กามสังวร (สำรวมในกาม) 4.สัจจะ 5.สติสัมปชัญญะ  
 
บรรทัดฐาน ข้อตกลงของสังคมที่กำหนดให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช้บรรทัดฐาน
ของสังคม (social norms) เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้ ซึ่งแยกออกเป็น 

ก. วิถีประชา (folkways) ได่แก่ แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่สังคมยอมรับ และได้ประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการดำเนินชีวิต และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จะไม่มี
กฎเกณฑ์เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 

ข. กฎศีลธรรม หรือจารีต (mores) เป็นมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มีการกำหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่เข้มขึ้น ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน อาจมีการลงโทษ แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการเขีนยไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็ตาม เช่น การลวนลามสตรีในชนบท ต้องลงโทษด้วยการเสียผี 

ค. กฎหมาย (law) เป็นมาตรฐานความประพฤติที่รัฐกำหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติ และกำหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน 

 
ภัยพิบัติ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย์จนชุมชนหรือสังคมท่ีเผชิญปัญหาไม่อาจรบัมือ เช่น ดินถล่ม สึนามิ ไฟป่า ฯลฯ 
 
แหล่งภูมิศาสตร์ หมายความว่า พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภูมิภาค และท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล 
ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำน้ำ เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนทำนองเดียวกันด้วย 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
ที่ 032/2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 

 
................................................................................................ 

 
 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคำสั่ง
ให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑   สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องทำการปรับปรุงหลักสูตร
ของตนเองใหม่  เพ่ือให้การดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
พุทธศักราช 2563 ดังนี้ 
     1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      1.1 นางรอยทรง  การีอูมา                      ประธานกรรมการ 
      1.2 นายนรา  มะเย็ง                                     กรรมการ 
      1.3 ว่าที่ ร.ต.ประสาร  อุดมผล                         กรรมการ 
      1.4 นายซอฟวาน  ลิบูละ                 กรรมการ 
      1.5 ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์                                กรรมการและเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
      2.1 นางสาวฮาลีเม๊าะ  สนิ                               ประธานกรรมการ 
      2.2 นางฮายาตี  สมารา                                        กรรมการ 
      2.3 นางจินดา  วรรณเพ็ชร                                กรรมการ 
      2.4 นางพิระดา  ตง                                 กรรมการ 
      2.5 นางสาวสุนิสา  ถิ่นนุย้                                    กรรมการ 
      2.6 นายนรา  มะเย็ง     กรรมการ 
      2.7 นายอัสดี  ยิงทา     กรรมการ 
      2.8 นางสาวซากีรา เจะเฮ็ง    กรรมการ 
      2.9 นางวาฮีดา  ลาเต๊ะ    กรรมการ 
      2.10 นางกรุณา  อิดดือเระ                                                                    กรรมการและเลขานุการ    
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  3. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประกอบด้วย 
      3.1 นางสาวสุกัญญา  โอ๊ะหลำ                            ประธานกรรมการ 
      3.2 นายซอฟวาน  ลิบูละ                           กรรมการ 

 3.3 นางสาวคอรีเยาะห์  กาโสะ                            กรรมการ 
                         3.4 นางสาวฮาซือเมาะ  เจ๊ะโอ๊ะห์                        กรรมการ 
                         3.5 นางสาวกูมาซือนา  แวหะยี                         กรรมการ 
     3.6 นางสาวฮาดีบะห์  โตะลากอ                             กรรมการและเลขานุการ  

   4. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 
      4.1 นางพนิดา  ใบหวัง                                     ประธานกรรมการ 
      4.2 นางสาวรุซนานี  โดตะเซะ                                 กรรมการ 
      4.3 นางฟิรฮานา  หะนิมะ                           กรรมการ 
      4.4 นางสาวรสสุคนธ์  อัศวภูมิ                             กรรมการ 
      4.5 นางสาวไลลา  ดะดุนะ                                 กรรมการ 
      4.6 นางสาวพิรดาว  หวังจิ                               กรรมการ 
      4.7 นางสาวฮีดายู  บินมามุ    กรรมการ 
      4.8 นางซูซานา  ยิงทา    กรรมการ 
      4.9 นางสาวนูรีตา  มูซอ    กรรมการ 
      4.10 นางสาวมานีเร๊าะ  โดะมะแซ   กรรมการ 
      4.11 นางสาวอานีซะห์  ยายอ                               กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง   ประกอบด้วย 
      5.1 นางสาวสรียานี  อาบู                                  ประธานกรรมการ 
      5.2 นางฟาตีเมาะ  ยามามะลี                               กรรมการ 
      5.3  นายอัมราน  การีอุมา                              กรรมการ 
      5.4 นางซารูวา    มูสะอะรง                              กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ประกอบด้วย 
      6.1 ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์                             ประธานกรรมการ 
      6.2 ว่าที่ ร.ต.ประสาร  อดุมผล                            กรรมการ 
      6.3 นายมะรอยี  อดุลยศาสน์                              กรรมการ 
      6.4 นายอับดุลราซัค  ดือรานิง                             กรรมการและเลขานุการ 

 7. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
      7.1 นางสาวยามีละห์  ดะแซสาเมาะ                        ประธานกรรมการ 
      7.2 นายสุไฮมี  คามิ                                   กรรมการ 
      7.3 นางรอมือล๊ะ  ยะโต๊ะ                                     กรรมการและเลขานุการ 
 8. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ประกอบด้วย 
      8.1 นางอาซีย๊ะ  เจ๊ะอาแดร์                               ประธานกรรมการ 
      8.2 นางสาวฮานีบะห์  เจ๊ะเล๊าะ                            กรรมการ 
      8.3 นายอนันต เละเต็งโซะ    กรรมการ 
      8.4 นางซูไบด๊ะ  ดาโอ๊ะมารียอ                              กรรมการและเลขานุการ 
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 9. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย 
      9.1 นางอาซีเย๊าะ  สะอิ                             ประธานกรรมการ 
      9.2 นางมัสกะ สงสุรินทร์                                 กรรมการ 
      9.3 นางสาวสูไวบะห สาแม    กรรมการ 
      9.4 นายมาหะมะกอรี  นาแว                               กรรมการ 
      9.5 นางสาวอาตีกะห์  หะยีปูเตะ                           กรรมการและเลขานุการ 
 10. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา   ประกอบด้วย 
     10.1 นายมูหามะ  อาแว    ประธานกรรมการ 
  10.2 นายไซนัลอาบีดิง  มะเต๊ะ   กรรมการ 
  10.3 นางสาวสะอีด๊ะ  ดาโต๊ะ    กรรมการ 
  10.4 นางซาอีด๊ะ  อีแต    กรรมการ 
  10.5 นายมะหะมะซอและ  สือรี   กรรมการ 
  10.6 นายอับดุลนาเซ  มะอีลา    กรรมการ 
  10.7 นายบุรฮัน  อาแด    กรรมการ 
  10.8 นางสาวนุรฮายาตี  เจ๊ะโกะ   กรรมการ 
  10.9 นางสาวสุรานา  แดงเครา   กรรมการ 
  10.10 นายซูเฟียน  มีเร๊ะ    กรรมการ 
  10.11 นายเตาฟิต  เจ๊ะนา    กรรมการ 
  10.12 นางสาวต่วนมัรยัม มะเต๊ะ   กรรมการ 
  10.13 นายมะ  เลาะแม    กรรมการ 
  10.14 นางสาวการ์มี  กอระ    กรรมการและเลขานุการ 
  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มความสามารถ 
เพ่ือให้การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

    สั่ง ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                                                          
                                                                                 (นางรอยทรง  การีอูมา) 
                                                                        ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
 


