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ก 

คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๑  โดย
ให้โรงเรียนใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้สอนในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ใช้ในทุกช้ันปี โดย
กำหนดให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ กำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วัดแค จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช  ๒๕๖๕  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา และออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการ
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียน
การสอน ในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจน เพื่อตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงระดับสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ข 

 การจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๕              
จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และทุกคน
ต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง วางแผนดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน 
ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

 
 

นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง 
                       ผู้จัดทำ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                  หน้า 
คำนำ                      ก 
สารบัญ                        ค     
ความนำ                      ๑ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์                  ๑ 
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง            ๖ 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา                        ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         ๑๔ 
เกณฑ์การจบการศึกษา                  ๑๕๙ 
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๑ 

ความนำ 
 

 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าเป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ
ประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดแคจึงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนาการ
ปรับปรุงหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สภาพในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนโดยทุกภาคส่วน 
 โรงเรียนวัดแค ได้ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้สมดังปรัชญาของโรงเรียน 
รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทิศทางหลักในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ทำให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมี
กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนวัดแค จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยว
ต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผนดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน 
ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดแค ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
 
วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   

 หลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน               
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและ           
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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๒ 

รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
หลักการ 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดแค ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 
 ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มี จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้              
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับดวามเป็นสากล 
 ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค                 
และมีคุณภาพ 
 ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา             
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งต้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้  
 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุม                
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
จุดหมาย 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดแค ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงป ระสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 
 ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕. มี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม             
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำป ระโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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๓ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
๑. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เป็นผู้นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
และการส่ือสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 

๒. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System  
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง 

๓. เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี               
ที่ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class standard) 

๔. เพื่อให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 โรงเรียนดี มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐาน เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี 
ครูดีมีมาตรฐาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้สู่สากลพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ 
๕. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๖. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 
เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. นักเรียนและบุคลากร  สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๓. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ที่เป็นสากล  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. ครูมีความเป็นมืออาชีพ  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
๕. โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๗. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 
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๔ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน      
ที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๕ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้ สึก และทัศนะของตนเองเพื่ อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร                    
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ                
ที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ                   
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความ
เป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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๕ 

๒. ซื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

๓. มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

๔. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๕. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๖. มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่การ
งานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

๗. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์           
สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 

๘. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 

บูรณาการ 
 โรงเรียนวัดแค ได้จัดให้มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง I Classroom และเพศวิถี
ศึกษาสอดแทรกในหลักสูตรของโรงเรียนดังนี้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ ห่วงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุก
อย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่
เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 

➢ ห่วงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น  ๆ อย่าง
รอบคอบ 

➢ ห่วงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ด้านการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่าง ๆ     ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล 
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๖ 

I Classroom 
          I Classroom คือ การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น (Research Skill) ได้ด้วยตนเอง 
เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียน (Collaborative 
Learning) ของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
เพศวิถีศึกษา   
 เพศวิถีศึกษา (Sexuality education) คือ วิชาการศึกษาที่ ว่าด้วยความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศที่
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับ การดูแลปฏิบัติรักษาตนเองในเรื่องสุขอนามัย การรู้และเข้าใจถึงพัฒนาการปล่ียน
แปลงของร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาตามวัย การสร้างสัมพันธ์ระหว่างวัยตลอดจนความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์ และการดูแลป้องกันลดความ
เส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทั้งนี้เพศวิถีศึกษาเป็นคำนิยามความหมายของคำว่า 
เพศ ในนัยหนึ่ง ซึ่ง “เพศ” มีความหมายตามลักษณะนัยสำคัญ 3 ความหมาย คือหมายถึง เพศสรีระ (Sex) เพศ
ภาวะ (Gender) และเพศวิถ ี(Sexuality) 
 
 
 
  

 การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน
พื้นฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กำหนดสำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติมได้
พิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษา จึง
จัดเวลาเรียนเพิ่มเติมให้เป็นเวลาสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นอาเซียนศึกษาและภาษาต่างประเทศซึ่งตรงกับจุดเน้น
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
ปีละ ๑๒๐ ช่ัวโมง นั้น เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ซึ่งในส่วนนี้ได้จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในระดับประถมศึกษา รวม ๖ ปี จำนวน ๖๐ 
ช่ัวโมง 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
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๗ 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน

ชีวิตในสังคม 
o ภูมิศาสตร์ 
o เศรษฐศาสตร์ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  

o อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 

o คอมพิวเตอร์ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

o หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

o ต้านทุจริตศกึษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

o กิจกรรมนกัเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนาร ี

- ชมรม ชุมนุม 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๐ 
๔๐ 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค 
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๘ 

 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน  (๘๔๐) 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ท๑๑๒๐๑ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ๔๐ 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๔๐ 
ส๑๑๒๐๑ ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี ๓๐ 

 กิจกรรมชุมนมุ ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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๙ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน  (๘๔๐) 
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๒๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ท๑๒๒๐๑ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ๔๐ 
ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๔๐ 
ส๑๒๒๐๑ ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี ๓๐ 

 กิจกรรมชุมนมุ ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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๑๐ 

 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน  (๘๔๐) 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ท๑๓๒๐๑ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ๔๐ 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๔๐ 
ส๑๓๒๐๑ ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี ๓๐ 

 กิจกรรมชุมนมุ ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
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๑๑ 

 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน  (๘๔๐) 
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔๐ 
ส๑๔๒๐๑ ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี ๓๐ 

 กิจกรรมชุมนมุ ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒ 

 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน  (๘๔๐) 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๔๐ 
ส๑๕๒๐๑ ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี ๓๐ 

 กิจกรรมชุมนมุ ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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๑๓ 

 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน  (๘๔๐) 
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ๑๖๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๔๐ 
ส๑๖๒๐๑ ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี ๓๐ 

 กิจกรรมชุมนมุ ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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๑๔ 

 
 
 

 
ทำไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  นอกจากนี้ยังช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ทำให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเช่ือม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้กำหนดสาระต่างๆไว้ 
ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
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๑๕ 

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของส่ิง
ต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น การ
นำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่าง
สันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากร

ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ าใจความเป็ นมาของชาติ ไทย วัฒ นธรรม  ภู มิ ปัญญ าไทย   มี ความรั ก                  
ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 
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๑๖ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่ อให้ เกิดการ
 สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
 ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

• ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย      
และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

• ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการทำงานกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และได้ฝึกหัดในการ
ตัดสินใจ 

• ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  ผู้เรียน
ได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

• ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

• ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็นประเทศไทย 

• ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำ
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

• ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 

คุณภาพผู้เรียน 
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๑๗ 

• ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การทำความเข้าใจ  ในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและ
ตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดำเนิน
ชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 
 
 
 
สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือโดยสังเขป 

พุทธประวัติหรือประวัติของศาสดา
ก่อให้เกิดศรัทธาและการประพฤติ
ปฏิบัติ 

บอกประวัติศาสดาของศาสนาพุทธและ
ศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ 

๒.ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

แบบอย่างข้อคิดในการดำเนินชีวิตใน
การทำความดีก่อให้เกิดศรัทธาและ
ปฏิบั ติตามสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง 

๑.ดึงแนวปฏิบัติและข้อคิดจากเรื่อง 
๒.เลือกแนวปฏิบัติตามได้เหมาะสมกับวัย 

๓. บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓  
ในพระพุทธ -ศาสนา หรือหลักธรรมของ
ศาสนา 
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

การยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา
ก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติ 
 

๑. บอกความหมายของพระรัตนตรัย 
๒. อธิบายความสำคัญของพระรัตนตรัย 
๓. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
๔. ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท ๓ 

๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่ เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ ตามที่กำหนด 

สติเป็นพื้นฐานของสมาธิส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
 

๑. สวดมนต์ และแผ่เมตตาตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถืออย่างมีสติ 
๒. บอกผลกระทบของการสวดมนต์และ
แผ่เมตตา 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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๑๘ 

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือ  ศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานเป็น
การส่งเสริมจิตสาธารณะของตนเอง 

๑.ทำความสะอาดวัด 
๒. เล่าถึงประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาวัด 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

การยอมรับหลักการของศาสนาที่ตนนับ
ถือเกิดจากความรู้ความเข้าใจ และความ
ศรัทธา 
 

๑. กล่าวคำประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ตนเองนับ
ถือ 
๒.บอกเหตุผลในการประกาศตนเป็นพุทธ
มามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่
ตนเองนับถือ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง 

การปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาเป็น
การดำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือไว้ 

ปฏิบัติตนตามพิธีกรรมที่กำหนด 
 

 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 

การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน   ทำให้ อยู่ ร่ วมกันอย่ างมี
ความสุข 

ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน   

๒. ยกตัวอย่างความ สามารถและความดี
ของตนเอง  ผู้อื่น  และบอกผลจากการ
กระทำนั้น 

การทำความดีทำให้ได้รับการช่ืนชมยก
ย่อง เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข 
 

ยกตัวย่างการทำความดีของตนเองหรือ
ผู้อื่นและบอกผลที่เกิดจากการทำความดี
ของตนเองและผู้อื่น 

 
มาตรฐาน  ส ๒.๒     เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง บทบาทและ
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   

๒.ระบุบทบาทสิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

อำนาจตามบทบาท สิทธิและหน้าที่ของตนเอง
ในครอบครัวและโรงเรียน 

เล่ าบท บาทหน้ าที่ ขอ งตน เอ งใน
ครอบครัวและโรงเรียน            

๓ .มี ส่ วนร่วมในการตั ด สิ น ใจและทำ
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัว
และโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย 

แสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมของครอบครัวและ
โรงเรียน 
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๑๙ 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ก า ร ใ ช้ สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร ใน ชี วิ ต 
ประจำวันควรเลือกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เลือกใช้สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒ . ย ก ตั วอ ย่ า งก าร ใ ช้ จ่ า ย เงิ น ใน
ชีวิ ตประจำวันที่ ไม่ เกิ นตั วและเห็ น
ประโยชน์ของการออม 
 

การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพต้องมีการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม 
 

๑ .ย ก ตั ว อ ย่ า งก า ร ใ ช้ จ่ า ย เงิ น ใน
ชีวิตประจำวันที่มีความเหมาะสม 
๒.บอกวิธีการออมและประโยชน์ของการ
ออม 

๓.ยกตั วอย่ างการใช้ ท รัพ ยากรใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 

การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำ วันอย่าง
ประหยัดส่งผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคต 

ยก ตั ว อ ย่ า งก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คน 
ต้องทำงานอย่างสุจริต 

การทำงานอ ย่ างสุ จ ริ ต ส่ งผลให้
ครอบครัวมีความสุขและสังคมสงบสุข 

อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้อง
ทำงานอย่างสุจริต 

 
สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.  บอกวัน เดือน ปี และ การนับ ช่วงเวลา
ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน 

เวลามีความสำคัญต่อการบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ 

ใช้ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี กับเหตุการณ์
สำคัญในชีวิต 

๒.เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิต ประจำวัน 
ตาม วัน เวลา ท่ีเกิดขึ้น 
 

เหตุการณ์ที่มีความสำคัญควรจดจำ
ตามวัน เวลาที่เกิดขึ้น 
 

๑. ใช้คำที่แสดงช่วงเวลา วันนี้ เดียวนี้  ปีนี้  
ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น บอกเล่า
เหตุการณ์ในชีวิต 
๒. ใช้วันเดือน ปี เรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิต 

๓.บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
 

การสืบค้นข้อมูลมีความสำคัญต่อ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
 

๑. ตั้งประเด็นคำถามตัวบุคคล หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ออกแบบเก็บข้อมูล 
๒. สืบค้นข้อมูลทางประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว 
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๒๐ 

มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑ .บ อ ก ค ว าม เป ล่ี ย น แป ล งขอ ง
สภาพแวดล้อมส่ิงของ เครื่องใช้ หรือ
การดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของ
พ่อแม่ ปู่ย่า  ตายาย 

ความเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดล้อม
และการดำเนินชีวิตสมัยของตนเองกับ
สมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  ตายาย 
 

๑.บอกส่ิงที่เปล่ียน แปลงจากสมัยของพ่อ
แม่ ปู่ย่า ตายาย กับสมัยของปัจจุบัน 
๒.บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
๓.บอกผลของการเปล่ียนแปลงที่มีต่อการ
ดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

๒.บอกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีตที่มี
ผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

เหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ของตนเองในปัจจุบัน 
 

๑.บอกเหตุ การณ์ สำคัญที่ เกิ ดขึ้ น ใน
ครอบครัว เช่นการย้ายบ้าน ย้ายโรงเรียน 
การสูญเสียบุคคลในครอบครัว 
๒.บอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ในอดีตของในครอบครัว 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายความหมายและความ สำคัญ
ของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

รักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 
 

๑.บอกความหมายและความ สำคัญของ
สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย 
๒.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องต่อสัญลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทย 

๒.บอกสถานที่สำคัญ ซึ่ งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรม ในชุมชน 

รัก ภาคภูมิใจ และหวงแหนวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
 

๑.บอกลักษณะแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
๒.เช่ือมโยงจากส่ิงของจากแหล่งวัฒนธรรม
สู่การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 

๓.ระบุ ส่ิงที่ตนรัก และภาคภู มิใจใน
ท้องถิ่น 

รักและภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น เลือกและแสดงวิธีการอนุรักษ์ส่ิงที่ผู้เรียน
รักและประทับใจในชุมชน 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. จำแนกส่ิงต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ส่ิ งรอบตั ว มีทั้ งส่ิ งที่ เกิ ดขึ้ น เอ งตาม
ธรรมชาติ และที่ มนุ ษ ย์ สร้ างขึ้ น  มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกัน 

แยกแยะส่ิงต่างๆ รอบตัวที่ เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

๒. ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ส่ิงที่อยู่รอบตัวเรามีความสัมพันธ์ กันโดย ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะทิศ
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๒๑ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
ทิศของส่ิงต่างๆ มีระยะ ทิศ เป็นหลักสำคัญในการบอก

ความสัมพันธ์ 
ของส่ิงต่างๆ รอบตัว 

๓. ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงตำแหน่ง
ของส่ิงต่างๆ ในห้องเรียน 

ทิศหลักทั้ง ๔  ทิศ ช่วยให้รู้จักที่ตั้งของ
ส่ิงต่าง ๆ 

บอกทิศหลักและที่ตั้งของส่ิงต่างๆ 

๔. สังเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 

แผนผังเป็นเครื่องมือที่ย่อส่ิงต่างๆ ลงมา
อย่างได้ สัดส่วน รู้วิธี ใช้แผนผัง ระบุ
ตำแหน่งของส่ิงต่างๆ โดยใช้แผนผังบอก
ทิศหลักทั้ง ๔ 

วาดแผนผังง่าย ๆ  ในการแสดงตำแหน่ง
ของส่ิงต่างๆในห้องเรียน 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. บอกส่ิงต่างๆ ที่เกิดตามธรรมชาติที่
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เกิดเองตาม
ธรรมชาติมีผลต่อตนเอง ครอบครัว และ
ท้องถิ่นในเรื่องของความเป็นอยู่ อาชีพ 
และอื่น ๆ 

บอกส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดตามธรรมชาติที่ส่งผล 
ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

๒ . สั ง เก ต แ ล ะ เป รี ย บ เที ย บ ก า ร
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
เพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมีการเปล่ียน 
แปลงตลอดเวลามนุษย์ต้องรู้เท่าทันและ
ปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม 

สังเกตและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ของ สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 

๓. มีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมที่
บ้านและช้ันเรียน 

การจัดส่ิงแวดล้อมที่บ้าน และช้ันเรียนให้
เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการหยิบใช้  

มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบส่ิงแวดล้อม
ที่บ้านและช้ันเรียน 
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๒๒ 

 
 
 
 
สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธ-ศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

วิถีชีวิตของศาสนิกชนเป็นผลจากการยึด
ม่ันตามหลักธรรมของศาสนา 

อธิบายวิถีชีวิตของชาวพุทธหรือศาสนา
อื่นที่ตนนับถือได้ 

๒.สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึง
การออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

การรู้พุทธประวัติหรือประวัติศาสดา
ก่อให้เกิดศรัทธาและการประพฤติปฏิบัติ 
 

๑.เรียงลำดับเหตุการณ์พุทธประวัติ  
๒.วิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิตของ
พระพุทธเจ้า 
๓.บอกเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน 

๓.ช่ืนชมและบอกแบบอย่าง 
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด 

แบบอย่างและข้อคิดในการปฏิบัติตนที่ดี
ก่อให้เกิดความศรัทธาและปฏิบัติตาม 
สามารถ 
ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง 
 

๑. บอกข้อคิดคุณธรรมแบบอย่างในการ
ดำเนินชีวิตจากเรื่องที่กำหนดไว้ 
๒ . เลื อ ก แน วปฏิ บั ติ ต าม ได้ อย่ า ง
เหมาะสมกับวัย 

๔.บอกความหมายความสำคัญ และ
เค ารพ พ ระรั ต น ต รั ย  ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

การยึ ด ม่ันในหลักธรรมของศาสนา
ก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติ 

๑.บอกความหมายและความสำคัญของ
พระรัตนตรัย 
๒.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท ๓ และ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

๕.ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

การทำความดี ตามหลักธรรมของศาสนา 
ส่งผลให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข 

อธิบายผลที่เกิดจากการกระทำความดี 

๖.เห็นคุณค่าและสวดมนต์  
แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กำหนด 

สติเป็นพื้นฐานของสมาธิ ส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตและการอยู่ร่วมกันอย่าสันติสุข 
 

๑.บอกวิธีการพัฒนาจิตตามหลักศาสนา
พุทธและศาสนาอื่นตามที่กำหนดได้ 
๒.สวดมนต์แผ่เมตตาตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือ 

๗.บอกช่ือศาสนา ศาสดาและความสำคัญ 
ของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่นๆ 

การรู้หลักสำคัญของคัมภีร์ก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา 
 

๑.บอกศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
๒.อธิบายความสำคัญของคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
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๒๓ 

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง  

การเป็นศาสนิกชนที่ดีส่งผลต่อการธำรง
รักษาศาสนาที่ตนนับถือ 
 

๑.บอกวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและ
ถูกต้องต่อสาวกของศาสนาได้ 
๒.ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและถูกต้องต่อ
สาวกของศาสนาที่ตนนับถือ 

๒.ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามที่ กำหนดได้
ถูกต้อง 
 

การปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนา
เป็นการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือไว้ 
 

๑.แนวทางการปฏิบัติตนในศาสนาพิธี   
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาได้
ถูกต้อง 
๒.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแนวทางที่
กำหนด 

 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ปฏิบั ติตนตามข้อตกลง กติ กา กฎ 
ระเบี ยบ  และหน้ าที่ ที่ ต้ องปฏิ บั ติ ใน
ชีวิตประจำวัน 

การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา  กฎ 
ระเบียบในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

แสดงบทบาทสมมติ การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กติกา  กฎ ระเบียบในการ
ดำเนินชีวิต ประจำวัน 

๒.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย มารยาทไทยเป็นประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ควรธำรงรักษา 
 

ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยเกี่ยวกับการ
ทำความเคารพ การยืน การเดิน การนั่ง 
การพูด การทักทาย และการแต่งกาย 

๓.แสดงพฤติกรรมในการยอม รับความคิด 
ความเช่ือ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

บุ คคลมี ความแตกต่ างกั น ใน เรื่ อ ง 
ความคิด ความเช่ือ และการปฏิบัติตน 
 

แสดงพฤติกรรมการยอมรับความคิด 
ความเช่ือ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

๔. เคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น 

สิทธิ เสรีภาพ ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

เคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น 

 
มาตรฐาน  ส ๒.๒     เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายความสัมพันธ์ ของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
 

อธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน 
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๒๔ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๒.ระบุผู้มีบทบาท อำนาจ ในการตัดสินใจใน
โรงเรียนและชุมชน 

บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของบุคคลใน
โรงเรียนและชุมชน 

บอกบทบาท อำนาจ หน้าที่ของบุคคลใน
โรงเรียนและชุมชน 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑     เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 การผลิตสินค้าและบริการ ต้องรู้จักใช้
ท รั พ ย าก รอ ย่ างคุ้ ม ค่ าแ ละ รั ก ษ า
ส่ิงแวดล้อม 

ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

๒. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

รายได้ของครอบครัวต้องมาจากการ
ประกอบอาชีพที่ สุจริตและการรู้จักใช้
จ่ายอย่างเหมาะสม 

ทำบัญชีรับจ่ายของครอบครัว 

๓.บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง การทำบัญชีรับ-จ่ายช่วยให้เกิดการรู้จัก
การใช้จ่ายอย่างเหมาะสม   

ทำบัญชีรับ จ่ายของตนเอง 

๔.สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
รายได้และการออม 

การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการ
ออมเป็นการบริหารจัดการเพื่ อการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
รายได้และการออม 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 

การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยใช้เงิน
และไม่ใช้เงินมีความสำคัญและจำเป็นต่อ
การดำเนินชีวิต 

อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ
โดยวิธีต่าง ๆ 

๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย 

ผู้ซื้อกับผู้ขายมีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดราคาสินค้าและบริการ 

บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
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๒๕ 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน  และอนาคต 
 

ช่วงเวลาของอดีต ปัจจุบัน  และ
อนาคตมีผลต่อการดำเนินชีวิต   
 

๑. บอกเวลาที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
๒. ระบุวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน 

๒.ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญ
ต่อการเรียนรู้เหตุการณ์ในอดีต 
 

๑.ระบุหลักฐานและเหตุ การณ์ที่ เกิดขึ้น ใน
ครอบครัวในอดีต ปัจจุบันและ อนาคตที่ทำให้
เข้าใจการเปล่ียนแปลงชีวิตในแต่ช่วงเวลา 
๒ ระดมความคิด สร้าง และนำเสนอ Time line 
ในการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัวในแต่ละช่วง เวลา 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 

๑.สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 

ชุมชนเปล่ียนไปวิถีชีวิตเปล่ียน
ตาม 
 

๑.สืบค้นการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของ
คนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
๒.ระบุสาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

๒. อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

ชุมชนเปล่ียนไปวิถีชีวิตเปล่ียน
ตาม 

วิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยมีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติ 

คนดีของท้องถิ่นเป็นบุคคลที่ทำ
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ แ ผ่ น ดิ น
ประเทศชาติ สมควรได้รับการยก
ย่อง 

๑.บอกลักษณะของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น 
 ๒.อธิบายคุณประโยชน์และผลงานของบุคคลใน
ท้องถิ่น 

๒.ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภู มิปัญญาไทยที่ภาคภู มิ ใจและควร
อนุรักษ์ไว้ 

หน้าของคนทุกคน 
 

๑.บอกลักษณะของวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทยที่ควรอนุรักษ์  
๒.เลือกวิธีการดูแล รักษาวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๒๖ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. ระบุส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

ส่ิงที่ปรากฏระหว่างโรงเรียนและบ้านเป็น
ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

ระบุส่ิงที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างที่ปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 

๒. ระบุตำแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏใน
แผนผัง แผนที่ รูปถ่าย และลูกโลก 

ความสัมพันธ์ของตำแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพ ของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏในลูกโลก 
แผนที ่แผนผังและภาพถ่าย 

ระบุที่ตั้ งทางภูมิศาสตร์ของส่ิงต่างๆ ที่
ปรากฏในลูกโลก แผนที่  แผนผังและ
ภาพถ่าย 

๓. สังเกตและแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ 

โลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้เกิด
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์  
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. อธิบายความสำคัญของส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมมี
ความสำคัญและจำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในการดำรงชีวิต 

อธิบายความสำคัญและคุณค่ าของ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม 

๒. จำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่า 

การเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต้อง
แยกแยะและเลือกใช้อย่างเหมาะสม 
 

๑.แยกแยะทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไป
และที่ใช้แล้วหมด 
๒.เสนอแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

ฤดูกาลมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ 

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

๔. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 

วิธีการฟื้นฟู  ปรับปรุง ส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 

ให้ความร่วมมือในการฟื้นฟู ปรับปรุง
สภาพ แวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
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๒๗ 

 
 
สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑ .อ ธิ บ า ย ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นผลมา
จากความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับ
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

๑.ระบุวัฒนธรรมไทย 
๒. อธิบายความ สัมพันธ์ของพุทธศาสนากับ
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญ
เพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติ
ของศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

พุทธประวัติช่วยให้เห็นถึงความมุ่งม่ันใน
ความเพี ยรพยายามเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายของชีวิต 

๑. อธิบายพุทธประวัติตามที่กำหนด 
๒. วิเคราะห์แนวปฏิบัติของศาสนา 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่กำหนด 

แบบอย่างของความดีก่อให้เกิดศรัทธา
และปฏิบัติตาม 
 

๑. จำแนกแบบแผนการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากเรื่องที่กำหนดได้ 
๒. เลือกแบบแผนการดำเนินชีวิตไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมะสม 

๔. บอกความหมาย ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ  

พระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนามี
ความสำคัญในการอ้างอิงของหลักธรรม
คำสอน 

๑. บอกความหมายของพระไตรปิฎกหรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
๒. อธิบายความสำคัญหรือคัมภีร์ได้ 

๕.แสดงความเคารพ พระรัตนตรัย 
และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  

การยึดม่ันในหลักธรรม ส่งผลต่อความ
สงบของชี วิ ต ใน ก ารปฏิ บั ติ ต น ใน
ชีวิตประจำวัน 

นำหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือไปเป็น
แนวทาง 

๖.เห็นคุณค่าและสวดมนต์           แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

สติเป็นพื้นฐานของสมาธิ ส่งผลต่อการ
พัฒนาจิต และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

๑.สวดมนต์แผ่เมตตาอย่างมีสติ 
๒.อธิบายความสำคัญหรือคัมภีร์ได้ 

๗.บอกช่ือ ความสำคัญและปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสน
สถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อื่นๆ 

การเป็นศาสนิกชนที่ ดี ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
 

๑.บอกช่ือศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ
ศาสนาบุคคลได้ 
๒.ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
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๒๘ 

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 

การเป็นศาสนิกชนที่ดีเป็นการธำรงไว้ซึ่ง
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 

๑.บอกแนวทางปฏิบัติตนต่อสาวก 
๒.ปฏิบัติตนต่อสาวกได้อย่างเหมาะสม 

๒.เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา
ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 

การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักศาสนาเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่ ง
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 

๑.อธิบายประโยชน์ของการปฏิบัติตนในศา
สนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา
ที่กำหนดให้ 
๒.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม 

๓.แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

การยอมรับหลักการศาสนาที่ตนนับถือ 
เกิดจากการความรู้  ความเข้าใจและ
ความศรัทธา 
 

๑.กล่าวคำประกาศตนเป็นพุทธมามกะ/ 
แสดงตนเป็นศาสนิกชน 
ที่ตนนับถือ 
๒.อธิบายถึงบทบาทของชาวพุทธที่ดี 

 
สาระที่  ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น 

ก ารป ฏิ บั ติ ต น ต ามป ระ เพ ณี แล ะ
วัฒนธรรมทั้ งของครอบครัวและของ
ท้องถิ่นทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

๒.บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตน เอง และ ผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ในกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

วัฒนธรรมที่หลากหลายส่งผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่น 

บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง 
และ ผู้ อื่ นที่ อ ยู่ ในก ระแสวัฒ น ธรรมที่
หลากหลาย 

๓ .อ ธิ บ า ย ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง
วันหยุดราชการที่สำคัญ    

วันหยุดราชการเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม   

อธิบายความสำคัญของวันหยุดราชการที่
สำคัญ เกี่ยวกับชาติ ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม     

๔.ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

บุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็น
แบบอย่างแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 
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๒๙ 

มาตรฐาน  ส  ๒.๒     เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน ต่อ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนใน
การมี ส่วนร่วมในกิ จกรรมต่ าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

๒ . วิ เค ร าะห์ ค ว าม แ ต ก ต่ า งขอ ง
กระบวนการ การตัดสินใจในช้ันเรียน
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

ความแตกต่างระหว่างการเลือกตัวแทน
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 

วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการ 
การตั ดสินใจในช้ันเรียน  โรงเรียนและ 
ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการ
เลือกตัวแทนออกเสียง 

๓.ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลง ในช้ัน
เรียนโรงเรียน และชุมชนที่ เป็นผลจาก
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียน 
และชุมชน 

ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน
โรงเรียน และชุมชนที่ เป็ นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.จำแนกความต้องการและความจำเป็น
ในการใช้ สิน ค้ าและบริ ก ารในการ
ดำรงชีวิต 

สินค้าและบริการมีทั้งความต้องการและ
ความจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ 

จำแนกความต้องการและความจำเป็นใน
การใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต 

๒.วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง การวิเคราะห์บัญชีการใช้จ่ายประจำวัน
เป็นการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

วิเคราะห์บัญชีรายรับ-จ่ายเงินประจำวัน
ในรอบเดือนของตนเอง 

๓.อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมี
ผลต่อ การผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ 

ทรัพยากรที่ ใช้ ในการผลิตมีจำกัดแต่
ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด จึง
จำเป็นต้องเลือกใช้เฉพาะส่ิงที่ มีความ
จำเป็น 

อธิบายทรัพยากรที่ มีอยู่จำกัดมีผลต่อ 
การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

 
มาตรฐาน ส  ๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

สินค้าและบริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน
ภาครัฐต้ องจัดหาและให้บริการแก่
ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  

บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 
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๓๐ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๒.บอกความสำคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

ประชาชนมีหน้าที่ เสียภาษี ให้รัฐเพื่อ
นำมาพัฒนา และให้บริการแก่ประชาชน 

นำเสนอ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี 

๓.อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่
มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

การแข่งขันทางการค้ามีผลกระทบทำให้
ราคาสินค้าลดลง 

อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มี
ผลทำให้ราคาสินค้า 

 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิต ประจำวัน 

ชีวิตประจำวันสัมพันธ์กับศักราช 
 

๑.ระบุความหมายและที่มาของศักราชที่
ปรากฏในปฏิทิน  
๒.ใช้ศักราชในการบันทึ กเหตุการณ์
สำคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตน เอ งและ
ครอบครัว 

๒.แสดงลำดับเหตุ การณ์ สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการ หลักฐานแหล่งข้อมูล  
มีความสำคัญต่อการเรียนรู ้
ประวัติศาสตร์ 
  

๑.สืบค้นข้อมูลโดยการตั้งประเด็นตัว
บุคคล หลักฐานที่เกี่ยวข้อง วิธีการเก็บ
ข้อมูล เช่น รูปภาพ แผนผัง โรงเรียน 
แผนที่ ชุมชน ห้องสมุด โรงเรียน แหล่ง
โบราณคดีประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นได้   
๒.แสดงลำดับเหตุ การณ์ สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐาน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน 

พัฒนาการของชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัยการ
ตั้งถิ่นฐาน 
 
 
 

๑.อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ ทางสังคม
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน 
๒.ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนและพัฒนาการของชุมชน 

๒ .ส รุ ป ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส ำ คั ญ ข อ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

วัฒนธรรมคือเอกลักษณ์ของชุมชน 
 

บอกลักษณะของขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิด
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคม 
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๓๑ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๓.เปรียบเทียบความเหมือนความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ตนเองกับชุมชน
อื่นๆ  

วัฒนธรรมคือเอกลักษณ์ของชุมชน 
 

ระบุความเหมือนความต่างทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ตนเองกับชุมชนใกล้เคียงได้ 
เช่น อาหาร ภาษา  การแต่งกาย  

 
มาตรฐาน ส ๔.๓    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก ความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็น
ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

การ เรี ย น รู้ พ ระราชก รณี ยกิ จ ขอ ง
พระมหากษัตริย์ไทยกับการสร้างชาติไทย
ในอดีตก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็น
คุณค่าของความเป็นชาติไทย 
 

๑.ระบุพระนามพระมหา-กษัตริย์ที่
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา 
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 
๒.อธิบ ายพระราชกรณี ยกิ จของ
พระมหากษัตริย์ที่สถาปนาอาณาจักร
สุ โ ข ทั ย  อ ยุ ธ ย า  ธ น บุ รี  แ ล ะ
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป 

๒.อธิบายพระราชประวัติและ 
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ใน
รัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป 

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ใน
รัชกาลปัจจุบันก่อให้เกิดคุณ ประโยชน์ต่อ
คนในชาติ การแสดงออกถึงความรักความ
กตัญญูต่อพระองค์ท่าน 
เป็นส่ิงที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ 

๑.เล่าพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติ์ 
๒.ยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญ
ที่เด็กภาคภูมิใจ 

๓ เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ 

วีรกรรมการป้องกันชาติของ            วีระ
บุรุษ 
 

ระบุวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ  เช่น  ท้าวเทพ
สตรี  ท้าวศรีสุนทร  ชาวบ้านบางระจัน 
พระยาพิชัยดาบหัก พระนเรศวร และ
พระเจ้าตากสินมหาราช 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย เพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะทิศทาง 

วิธีการใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายใน
การหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อธิบายวิธีการใช้และแผนที่ แผนผังและ
ภาพถ่าย ในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓๒ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๒. วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้ งของ
สถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

การเขียนแผนผังที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่จะช่วยในการค้นหาสถานที่
ต่างๆ และรวดเร็ว 

เขียนแผนผังที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ งของ
สถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์        
วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได ้
๑. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 

การเปล่ียนแปลงภาพแวดล้อม 
ในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 

๑.เปรียบเทียบสภาพแวดล้อม 
ในชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
๒.สืบค้นข้อมูลสภาพแวดล้อม 
ในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 

๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และการประกอบ
อาชีพ 

สภาพทางภู มิศาสตร์และทรัพยากร 
ธรรมชาติ มี ความสัมพั น ธ์ กั บความ
ต้องการพื้นฐานและการประกอบอาชีพ
ของมนุษย์ 

เขียนอธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติในการสนองความ
ต้องการพื้ นฐานของมนุษย์ และการ
ประกอบอาชีพ 

๓. อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ มลพิษและการเกิดมลพิษเป็นผลจากการ
กระทำของมนุษย์ 

อธิบายเกี่ยวกับผลจากการกระทำของ
มนุษย์ที่ทำให้เกิดมลพิษ 

๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมือง
และชนบท 

ลักษณะที่แตกต่างกันของเมืองและชนบท
และชนบท 

อธิบายความแตกต่างของเมือง 

๕. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

รณ รงค์ เกี่ ย วกั บ ก ารรั ก ษ าสภ าพ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

๖. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน เขียนอธิบายการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 
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๓๓ 

 
 
 
สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได ้
๑.อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

วิธีชีวิตของศาสนิกชนเป็นผลจาก
การยึ ด ม่ั นตามห ลักธรรมของ
ศาสนาและศูนย์รวมจิตใจ 
 

๑. อธิบายความสำคัญของพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
๒. แสดงความคิดเห็นในประเด็นศาสนาเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

๒.สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

การรู้ ป ระวัติ พุ ทธประวั ติ หรื อ
ประวัติศาสดาก่อให้เกิดศรัทธาและ
การประพฤติปฏิบัติ 

๑. อธิบายพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือ 
๒. วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการเผยแผ่ศาสนา 

๓.เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กำหนด 

แบบอย่างการดำเนิน ชีวิตและ
ข้อคิดที่ดี ก่อให้เกิดการศรัทธาและ
ปฏิบัติตาม 
 

๑. ดึงข้อคิด/แบบอย่างการดำเนินชีวิตจากเรื่องที่
กำหนดให้ 
๒. นำเสนอแบบแผนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
กับตน 

๔.แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติ
ตามไตรสิกขาและหลักธรรม โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

การยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา 
ก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติ 
 
 

๑. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
๒. บอกความรู้สึก / ภาวะจิตขณะปฏิบัติกิจกรรม 

๕.ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 

หลักศาสนามีอิทธิพลต่อการทำ
ความดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข  
 

๑.บอกความดีของตนเองและผู้อื่น 
๒.จำแนกความดีและผลของการทำดี 

๖.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ กำหนด 

สติเป็นพื้นฐานของสมาธิ ส่งผลต่อ
การพัฒนาจิตและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 
 

๑. อธิบายเหตุผลในการสวดมนต์  
แผ่เมตตา หรือพัฒนาจิต 
๒. ปฏิบัติได้เหมาะสม ถูกต้อง 

๗.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่าง
สมานฉันท ์

การเป็นศาสนิกชนที่ดีส่งผลต่อการ
อยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 
 

๑.อธิบายการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ 
๒. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

๘.อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

ศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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๓๔ 

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมใน
การบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ 

การมีส่วนร่วมของศาสนิกชนในการ
บำรุงรักษาศาสนสถานส่งผลต่อการธำรง
รักษาไว้ซึ่งศาสนาที่ตนนับถือ 

๑.อธิบายความสำคัญของการมีส่วนร่วม 
๒.บำรุงรักษาศาสนสถาน 

๒.มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กำหนด 

การเป็นศาสนิกชนที่ดีส่งผลต่อการธำรง
รักษาไว้ซึ่งศาสนาที่ตนนับถือ 

๑.บอกมรรยาทของศาสนิกชน 
๒.ปฏิบัติตนตามมรรยาทที่กำหนด 

๓.ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและ
วันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง 

การปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาเป็น
การธำรงรักษาศาสนาที่ตนเองนับถือไว้ 
 

๑.บอกแนวทางการปฏิบัติตามแนวทาง
ของศาสนาที่กำหนด 
๒.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแนวทางที่
กำหนด 

 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑ .ปฏิ บั ติ ตน เป็ นพลเมื อ งดี ตามวิ ถี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 

พลเมืองที่ดีย่อมมีบทบาทในการเข้าร่วม
กิจกรรมประชาธิปไตย และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 

ปฏิ บั ติ ต น เป็ น พ ลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 

๒.ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตาม ที่
ดี 

การปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่
ดีทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

๓.วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึง
ได้รับตามกฎหมาย 

เด็กทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่พึงจะได้รับ
ตามกฎหมาย และมีส่วนร่วม ในการ
ปกป้องคุ้มครองตามบทบัญญั ติของ
กฎหมาย 

วิเคราะห์ สิทธิพื้นฐานที่ เด็กทุกคนพึง
ได้รับตามกฎหมาย 

๔.อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนของวิถีการ
ดำเนินชีวิตซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภาค 

อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มคนในท้องถิ่น 

๕.เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขในชีวิตประจำวัน 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทุกคนจะต้อง
ใช้วิธีการประนีประนอมกัน 

เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในชีวิตประจำวัน 
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๓๕ 

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายอำนาจอธิปไตยและความ 
สำคัญของระบอบประชาธิปไตย 

อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย   

อธิบายอำนาจอธิปไตยและความ สำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 

๒.อธิบายบทบาท หน้าที่ของ 
พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

อธิบายบทบาท หน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

๓. อธิบายความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตาม 
ระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ความสำคัญของสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ในสังคมไทย  
 

อธิบายความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก 
ซื้อสินค้าและบริการ 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลภาพ 

ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ 

๒ .บ อ ก สิ ท ธิ พื้ น ฐ า น แ ล ะ รั ก ษ า
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

สิทธิพื้นฐานและการรักษาผล ประโยชน์
ของตนเองในฐานะผู้บริโภคที่ก่อให้เกิด
การดำรง ชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

๓.อธิบายหลักการของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพี ยงเป็ น
แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน
อย่างมีดุลยภาพ 

อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้  
๑.อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน 

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนส่งผลให้เกิด
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ  

อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคน
ในชุมชน 

๒.อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน 
 

 เงินมีหน้าที่ ในการซื้อขายแลกเปล่ียน
สินค้าและบริการในสังคมโลก 

อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน 

 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๓๖ 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑   เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ  
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

ช่วงเวลามีความสำคัญต่อการบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

๑.บอกความหมายและนับช่วงเวลา เป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษได้ 
๒ ใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษที่
ปรากฏในหนังพิมพ์ 

๒.อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติ โดยสังเขป 

ช่วงเวลามีความสำคัญต่อการบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

๑.บอกเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทาง
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ 
๒.บอก เกณ ฑ์ ก ารแบ่ งช่ วงสมั ย ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

๓.แยกแยะประเภทหลักฐานที่ ใช้ ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

หลักฐานเป็นตั วบ่ งช้ี เหตุ การณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

๑ .ระบุ ป ระ เภ ทของห ลั กฐาน ทาง
ประวัติศาสตร ์
๒.วิ เคราะห์ได้ว่าหลักฐานช้ันต้น และ
หลักฐานช้ันรองมีความสำคัญอย่างไรใน
การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบ ายการตั้ งห ลั กแห ล่งและ
พั ฒ น าก ารขอ งมนุ ษ ย์ ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 

หลักฐานเป็นข้อมูลบ่งบอกพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ 
 

ระบุปัจจัยและลักษณะการตั้งหลักแหล่ง
และพัฒ นาการของมนุษย์ ยุ คก่ อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ได้ 

๒ .ย ก ตั ว อ ย่ า งห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ 

หลักฐานเป็นข้อมูลบ่งบอกพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ 
 

ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติ 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธำรงความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 

อาณาจักรสุโขทัย 
 

๑.เล่าประวัติความเป็นมาของชาติไทยใน
สมัยสุโขทัยได้  
๒.วิเคราะห์การพัฒนาการทางการเมือง
การปกครอง และเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย 
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๓๗ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๒.บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยสุโขทัย 

อาณาจักรสุโขทัย 
 

๑.ระบุช่ือบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย 
๒. อธิบายเกี่ยวกับประวัติและวิเคราะห์
ผลงานที่เป็นคุณ ประโยชน์ต่อสังคม 

๓.อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่
การอนุรักษ์ 

อาณาจักรสุโขทัย 
 

๑.ระบุภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย 
๒.วิเคราะห์คุณค่าของภูมิปัญญาในสมัย
สุโขทัย 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได ้
๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของจังหวัดตนเองด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

ภาพถ่าย  แผนที่จังหวัดช่วยให้รู้ลักษณะ
ทางกายภาพของจังหวัด 
 

ระบุ ลักษณะสำคัญทางกายภาพ ของ
จังหวัดตนเองโดยใช้แผนที่  ภาพถ่าย 

๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่
สำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูป
ถ่าย 

แผนที่ ทรัพยากรช่วยให้ เรารู้ แหล่ ง
ทรัพยากรและส่ิงต่าง ๆ ในจังหวัด 
 

ระบุตำแหน่ งระยะทาง และทิศของ
ทรัพยากรในจังหวัดของตนเองจากแผนที่
ประเทศไทย 

๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญใน
จังหวัด 

ทุกสรรพส่ิงในโลกมีความจำเป็น ต้อง
พึ่งพากัน 
 

ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในจังหวัด 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได ้
๑. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนมีผล
ต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด  เช่น  
ลักษณะบ้าน  อาหาร 

อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ชุมชนที่ส่งผลต่อ 
การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

๒ . อ ธิ บ า ย ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลงนั้น 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม 
ในจังหวัดจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ด้านอื่ น  ๆ ด้วย  เช่น  การตั้ งถิ่นฐาน      
การย้ายถิ่น 

อธิบายการเปล่ียนแปลงสภาพ 
แวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงนั้น โดยใช้แผนผังนำเสนอ 

๓. นำเสนอแนวทางการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 

วิ ธี ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ส่ิ งแ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 
 

รณรงค์การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ในจังหวัดของตนเอง 
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๓๘ 

 
 
 
สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย 

วิธีชีวิตของศาสนิกชน วัฒนธรรม และ
หลักการพัฒนาชาติไทยเป็นผลจากการ
ยึดม่ันตามหลักธรรมของศาสนา 

อธิบายความสำคัญของศาสนา
ที่ตนนับถือ 

๒.สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
จนถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

การรู้พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือก่อให้ เกิดศรัทธาและการ
ประพฤติปฏิบัติ 
 

๑. เล่าเรื่องพุทธประวัติได้ 
๒. อภิปรายแสดงความคิดเห็น
แนวปฏิบัติของศาสนาในด้าน
ความถูกต้อง และทำประโยชน์
ตนและผู้อื่น 

๓.เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด 

แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
ของบุคคลที่ดีก่อให้ เกิดศรัทธาและ
ปฏิบัติ 
 

๑ .ระบุ ข้ อ คิ ด /คุ ณ ธรรม /
แบบอย่างการดำเนินชีวิตจาก
เรื่องที่กำหนดให้ 
๒.เลือกแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้ 

๔.อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของ
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ   

พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาเป็น
หลักในการประพฤติตนตามหลักธรรม 

อธิบายองค์ประกอบและความ 
สำคัญของพระไตรปิฎกหรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๕.แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติ 
ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด  

การยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา
ก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติ 
 

๑.แสดงความเคารพตามที่
กำหนด 
๒.ปฏิบัติตามหลักธรรม 

๖.เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

สติเป็นพื้นฐานของสมาธิส่งผลดีต่อการ
พัฒนาจิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 

สวดมนต์แผ่เมตตา นั่งสมาธิได้
อย่างมีสติ 

๗.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ ตนนับ
ถือเพื่อการพัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อม 

การเป็นศาสนิกชนที่ดี ส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อม 

๑.บอกแนวทางการปฏิบัติตน 
๒.ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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๓๙ 

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
อย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 

พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาซึ่ งควรปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเรียบง่าย 

จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
อย่างถูกต้อง เรียบง่าย 

๒.ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด และ
อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
แนวทางของศาสนาเป็นการธำรงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือไว้ 
 

๑.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามที่กำหนด 
๒.บอกประโยชน์ของการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๓.มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
ตามที่กำหนด 

การเป็นศาสนิกชกที่ดีส่งผลต่อการธำรง
รักษาศาสนาที่ตนนับถือวัฒนธรรมอันดี
งาม 

ปฏิบัติตนตามมารยาทของศา-สนิก
ชนที่ดี ตามโอกาสอย่างเหมาะสม 

 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข  

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑ .ยก ตั วอ ย่ า งและปฏิ บั ติ ต น ต าม
สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  

การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่   ทำให้การ
ด ำ เนิ น กิ จ ก ร รม เป็ น ไป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  
บทบาท   สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ ใน
ฐานะพลเมืองดี 

๒.เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครอง 
ตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น
จากการละเมิดสิทธิเด็ก เป็นหน้าที่ของ
ทุกคน 

เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครอง ตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

๓.เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทย 

วัฒนธรรมไทยเป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่
ดีงามในสังคมไทย 

เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทย 

๔.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

ภู มิปัญญาท้องถิ่นเป็ นมรดกที่ควร
อนุรักษ์และเผยแพร่แก่ชนรุ่นหลัง 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

 
มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และ
ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

อำนาจหน้าที่และความสำคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

อธิบายโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และ
ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔๐ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๒.ระบุบทบาท หน้าที่  และวิธีการเข้า
ดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

บทบาท หน้าที่  และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

ระบุบทบาท หน้าที่  และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.วิเคราะห์ประโยชน์ที่ ชุมชนจะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ในชุมชนที่พึงได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ การผลิตสินค้าและบริการมีปัจจัยหลาย

ด้านในการตัดสินใจเลือกผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 

๒.ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ในครอบครัว โรงเรียน  และชุมชน 

การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันเป็น
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ออกแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษ ฐกิ จพอ เพี ย งขอ งค รอบ ครั ว 
โรงเรียนและชุมชน 

๓.อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์ 

สหกรณ์มีหลักการสำคัญและประโยชน์
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของ
สหกรณ์ 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายบทบาทหน้าที่ เบื้ องต้นของ
ธนาคาร 

ธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินเพื่อ
บริการรับฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงิน 

อธิบายบทบาทหน้ าที่ เบื้ องต้ นของ
ธนาคาร 

๒.จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม การกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบมี
ผลดีและผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ 

จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 

 
สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑   เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร นักเรียนทำอะไรได้ 
๑.สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่หลากหลาย 

วิธีการทางประวัติ ศาสตร์เป็นวิธีการ
เรียนรู้อารยธรรม วิถี ชีวิตของคนใน

๑.ตั้งประเด็น เลือกตัวบุคคล หลักฐาน 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในท้องถิ่น 
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๔๑ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร นักเรียนทำอะไรได้ 
อดีตโดยอาศั ยการศึกษาหลักฐาน 
วิ ธี ก า ร  แ ล ะ แ ห ล่ งข้ อ มู ล ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

๒.สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่หลากหลาย 

๒.รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
ตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการ
เรียนรู้อารยธรรม วิถี ชีวิตของคนใน
อดีตโดยอาศั ยการศึกษาหลักฐาน 
วิ ธี ก า ร  แ ล ะ แ ห ล่ งข้ อ มู ล ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

๑ .รู้ จั ก แห ล่ งข้ อ มู ลห ลั ก ฐาน ท าง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
๒.รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างเพื่อตอบ
คำถามทางประวัติศาสตร์ได้ 

๓.อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น 

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการ
เรียนรู้ อารยธรรม วิถีชีวิตของคนใน
อดีตโดยอาศั ยการศึกษาหลักฐาน 
วิ ธี ก า ร แ ล ะ แ ห ล่ งข้ อ มู ล ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

๑.ระบุ ข้ อ มู ลห ลักฐานทางประวัติ - 
ศาสตร์ที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริงได้ 
๒.ให้เหตุผลกับข้อมูลทางประวัติ ศาสตร์
ทีพบเห็น 
๓.เล่า/เขียนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา
ของท้องถิ่นได้ 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

การเผยแผ่อารยธรรมอินเดียและจีน
ส่งผลต่อสังคม วัฒนธรรมไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

๑.บอกลักษณะของอารยธรรมอินเดีย
และจีน 
๒.การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและ
จีนสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
๒.อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

๒.อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 

การเผยแผ่วัฒนธรรมตะวันตกส่งผลต่อ
สังคมไทยปัจจุบัน 
 

อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายพัฒนาการของอาณา จักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 

อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
 

๑.เล่าเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรี 
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๔๒ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
 ๒.เปรียบเทียบความแตกต่างของการสถาปนา

อาณาจักรอยุธยากับธนบุรี 
๒ .อ ธิ บ า ยปั จ จั ย ที่ ส่ งเส ริ ม ค ว า ม
เจริญ รุ่ งเรืองทางเศรษฐกิ จและการ
ปกครองของอาณาจักรอยุธยา 

อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักร
อยุธยา 

๓.บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สำคั ญ สมั ยอยุ ธยาและธน บุ รี ที่ น่ า
ภาคภูมิใจ 

คนดีศรีอยุธยาและธนบุรี 
 

๑ .อ ธิ บ า ย เกี่ ย ว กั บ ผ ล งาน ส ำคั ญ ข อ ง
พระมหากษัตริย์ในอาณา จักรอยุธยาและธนบุรี
ได้ 
๒.วิเคราะห์ผลงานของพระมหากษัตริย์ในสมัย
อยุธยาที่ส่งผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

๔.อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

อนุรักษ์ภู มิปัญญาสมัยอยุธยา
และธนบุรี 
 

๑.ระบุภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและ
ธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์
ไว้ 
๒.อธิบายถึงวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

แผนที่ประเทศไทยและลูกโลกบอก
ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

ระบุตำแหน่งทางภู มิศาสตร์  ละติจูด 
ลองติจูด ระยะ ทิศทาง  ภูมิภาคของ
ตนเอง 

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญใน
ภูมิภาคของตน 

การศึกษาลักษณะภูมิลักษณ์สามารถ
ศึกษาได้จากแผนที ่
 

ระบุ ลักษณะภู มิ ลักษ ณ์ ที่ สำคั ญใน
ภูมิภาคของตนเองในแผนที่โครงร่าง 

๓.อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพ กับลักษณะทางสังคมในภูมิภาค
ของตนเอง 

สภาพทางภูมิศาสตร์มีความ สัมพันธ์
กับทรัพยากร อาชีพ การดำรงชีวิตและ
การกระจายของประชากรในภูมิภาค
ของตนเอง 

อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพ กับ ลักษณะทางสังคมใน
ภูมิภาคของตนเอง 
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๔๓ 

มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการ
ย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน 

การตั้ งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ป ระช าก ร ใน ภู มิ ภ าคขึ้ น อ ยู่ กั บ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค 

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตใน
ภูมิภาคของตน 

อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติมี
ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ตและการสร้ างสรรค์
วัฒนธรรม ในภูมิภาค 

อธิบายอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ มี ผลต่ อวิถี ชี วิตและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค 

๓. นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและทำลายส่ิงแวดล้อม 
และ เสน อ แน วทางใน ก ารจั ด ก าร
ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

การรั กษ าและการท ำลายสภ าพ 
แวดล้อมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของ
ประชากร 
 

อนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม 
ในภูมิภาค 
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๔๔ 

 
 
 
สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได ้
๑ . วิ เค ร า ะห์ ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา
ประจำชาติหรือความ สำคัญของศาสนา
ที่ตนนับถือ 

พระพุทธศาสนาในฐานะของศาสนา
ประจำชาติและศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ 
 

๑.วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นศาสนาประจำชาติและความ สำคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
๒ .ส รุ ป /เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม ส ำคั ญ ขอ ง
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ
และความ สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

๒.สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

พุทธประวัติและประวัติศาสดาตามที่
ก่อให้เกิด ศรัธทราและปฏิบัติ 
 

๑.บอกพุทธประวัติจนถึงสังเวชนีย-สถาน และ
ประวัติศาสดาอื่นๆ ตามที่กำหนด 
๒.สรุปพุทธประวัติและประวัติศาสดาอื่นๆ ตามที่
กำหนด 

๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด 

แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

๑.วิเคราะห์คุณค่า แบบอย่างการดำเนินชีวิต และ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 
๒.นำแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดที่ได้จาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

๔. วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระ
รัตนตรัย  ปฏิบั ติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ 
ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

พระรัตนตรัยมีความสำคัญ การแสดง
ความเคารพพระรัตนตรัยเป็นการเข้าถึง
พระพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์  
พร้อมกับปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ 

แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตนตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

หลักศาสนามีอิทธิพลต่อการดำเนนิชีวติ
ที่ดีของบุคคลในประเทศ 
 

๑.บอกหลักธรรมและแนวการดำเนินชีวิตของ
บุคคลที่ทำความดีในประเทศ 
๒.บอกหลักธรรมที่นักเรียนยึดเป็นหลักเพื่อการ
ดำเนินชีวิต 

๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา
และบริหารจิต  เจริญปัญญา  มีสติที่
เป็ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ส ม า ธิ ใ น
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม

การพัฒ นาจิ ตเจริญ ปั ญญา ตาม
แนวทางของศาสนาอย่างมีสติทำให้เกิด
ความสงบสุขในชีวิต 
 

๑. บอกวิธีการพัฒนาจิตเจริญปัญญาตามหลัก
พุทธศาสนาและศาสนาอื่นตามที่กำหนด 
๒. นำวิธีการพัฒนาจิตเจริญปัญญาตามหลักพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือไปประยุกต์ ใช้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๔๕ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได ้
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 
๗.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและส่ิง
เสพติด 

หลักธรรมของศาสนามีอิทธิพลที่ ผู้
ปฏิบัติตาม สามารถนำไปแก้ปัญหา
อบายมุขและส่ิงเสพติด 

๑.วิเคราะห์หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อ
แก้ปัญหาอบายมุขและ ส่ิงเสพติด 
๒. นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่นักเรียนนับ
ถือไปปฏิบัติ 

๘.อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนา
อื่นๆ โดยสังเขป 

หลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่น 
 

๑.วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่น 
๒. อธิบายและสรุปหลักธรรมของศาสนาอื่น 

๙.อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี 
พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมเม่ือต้องเข้าร่วมพิธี 

ศาสนพิธีและพิธีกรรม ของศาสนาอื่นๆ 
 

๑.บอกช่ือศาสนพิธี และพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ 
ตามที่กำหนด 
๒ อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี  และ
พิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ตามที่กำหนด 
๓. บอกวิธีการปฏิบัติและปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเม่ือต้องเข้าร่วมพิธี 

 
มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้ ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ 
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

เขตพุทธวาส  เขตสังฆาวาสมีความสำคัญ 
ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมใน
วัด หรือศาสนาสถาน 

๑. บอกเขตพุทธวาส เขตสังฆาวาสที่มี
ความสำคัญ 
๒. ปฏิบัติตนได้อย่างแหมาะสมใน เขต
พุทธวาส เขตสังฆาวาส 

๒.มีมรรยาทของความเป็น     ศาสนิก
ชนที่ดีตามที่กำหนด 

การปฏิบัติตามมรรยาทของความเป็นศา
สนิกชนที่ดี ส่งผลให้มีการสำรวม กาย 
วาจา ใจ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดี
งาม 

๑.บอกมรรยาทของความเป็นศาสนิกชน 
๒.ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 

๓.อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 
ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

การเข้าร่วมศาสนพิธีกรรมและกิจกรรมใน
วันสำคัญทางศาสนาเป็นการสืบทอด
ศาสนาให้ดำรงอยู ่
 

๑.บอกความสำคัญของพิธีกรรม ศาสน
พิธีทางศาสนา 
๒.บอกลักษณะสำคัญของพิ ธีกรรม
และศาสนพิธีทางศาสนา 
๓.ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการเข้า
ร่วมพิธีกรรมและศาสนพิธีทางศาสนา 

๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

การประกาศตนต่อสาธารณชนว่ายอมรับ
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งส่งผลให้บุคคลที่
ประกาสตนสำนึกถึงบทบาทหน้าที่ของ
ชาวพุทธที่ดี 

บอกวิธีการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถอื 
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๔๖ 

สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 
 

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชนทำ
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ปฏิบั ติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 

๒.วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม
อันดีงาม 

การดำเนินชีวิตของกลุ่มคนแต่ละท้องถิ่น  
มีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาควรธำรง
รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดี
งาม 

๓ .แสด งอ อ กถึ งม ารย าท ไท ยได้
เหมาะสม  ถูกกาลเทศะ 

มารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ที่ มีคุณค่า  
ควรปฏิบัติให้เหมาะสม  ถูกกาลเทศะ 

ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสม  
ถูกกาลเทศะ 

๔ .อธิบายคุณค่ าทางวัฒ นธรรมที่
แต ก ต่ า งกั น ระห ว่ า งก ลุ่ มคน ใน
สังคมไทย 

วัฒนธรรมของไทยในแต่ละภาคล้วนมี
คุณค่าและเป็นแบบแผนในการดำเนิน
ชีวิตของคนในสังคม 

อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

๕.ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้
ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ 
ได้เหมาะสม 

ข้อมูล ข่าวสาร แพร่หลายอย่างรวดเร็ว  
จำเป็นต้องรู้จักเลือกรับและใช้ข้อมูลอย่าง
เห ม า ะ ส ม  ก า ร รู้ เท่ า ทั น ต่ อ ก า ร
เปล่ียนแปลง 

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

 
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล   

เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

๒ . มี ส่ วนร่วมในกิ จกรรมต่ างๆ ที่
ส่งเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศ 

กิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตยทั้ งใน
ระดับท้องถิ่นและประเทศส่งผลให้เกิด
ความม่ันคงในวิถีประชาธิปไตย 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

๓. อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการ
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เป็นปัจจัย
สำคัญของกระบวนการทางประชาธิปไตย 
 

อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
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๔๗ 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบ 

บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมต้องคำนึง ถึงจรรยาบรรณและ
ส่ิงแวดล้อมส่งผลให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่ มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

๒.อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่า
ทัน 

ผู้บริโภคต้องรู้เท่ าทันในการบริโภคที่
ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 

๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

การใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดผล
ต่อการดำเนินชีวิตอย่างดุลยภาพ 

บอ กวิ ธี และประโยชน์ ขอ งการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

ผู้ผลิต ผู้บริโภค  ธนาคาร และรัฐบาล มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ  

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

๒ .ยก ตั วอ ย่ า งการรวมก ลุ่ มท าง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ เป็ นการ
บริหารจัดการเพื่อประสานประโยชน์ใน
ท้องถิ่น 

ยกตัวอย่างการรวม กลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

 
สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง ง่าย ๆ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการ
เรียนรู้อารยธรรม วิถีชีวิตของคนในอดีต 
โดยอาศัยการศึกษาหลักฐาน วิธีการ และ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์  
 

๑.ตั้งประเด็น เลือกตัวบุคคล หลักฐาน 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในท้องถิ่น 
๒ .อ ธิ บ า ย แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท า ง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆของท้องถิ่นได้ 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๔๘ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๒.นำเสนอข้ อ มู ลจากห ลักฐานที่
หลากหลายในการทำความเข้าใจ
เรื่องราวสำคัญในอดีต 

วิธีการทางประวัติ -ศาสตร์เป็นวิธีการ
เรียนรู้อารยธรรม วิถีชีวิตของคนในอดีต 
โดยอาศัยการศึกษาหลักฐาน วิธีการ และ
แหล่ง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์  
 

๑.ยกตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมที่จะ
นำมาศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
๒.นำเสนอข้อมูลและวิธีการที่ ได้จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ 
๓.จำแนกข้อเท็จจริงและความจริงจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑.อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่ อนบ้ านใน
ปัจจุบัน 

สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 

อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิ จและ
การเมืองของประเทศเพื่ อนบ้ านใน
ปัจจุบัน 

๒.บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

กลุ่มอาเซียน 
 

๑.อธิบายข้อตกลงของกลุ่มอาเซียน 
๒.เปรียบเทียบความเป็นมาของประเทศ
ไทยกับกลุ่มอาเซียน 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. อธิบายพัฒ นาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 

สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

๑.อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของสมัยรัตนโกสินทร์ 
ได้ 
๒.วิเคราะห์จุดเด่นของการพัฒนาสมัยรัตนโกสินทร์ 

๒ . อ ธิ บ ายปั จ จั ย ที่ ส่ ง เส ริ ม ค ว าม
เจริญรุ่ งเรืองทางเศรษฐกิ จและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   

สมัยรัตนโกสินทร์ 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 

๓.ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้าน
ต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

คนดีศรีรัตนโกสินทร์ 
 

๑ . อ ธิ บ า ย เกี่ ย ว กั บ พ ร ะ ก ร ณี ย -กิ จ ข อ ง
พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ 
๒. วิเคราะห์พระราชกรณียกิจของพระมหา กษัตริย์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ส่งผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

๔.อธิบายภู มิปัญญาไทยที่สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
 

๑.ระบุภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ  สมัยรัตนโกสินทร์ที่
น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
๒.อธิบายถึงวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 
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๔๙ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทยด้วยแผนที่ รูป
ถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เป็นส่ิงที่นำไปสู่
การการค้นหาลักษณะสำคัญทาง
กายภาพและสังคมของประเทศ 
 

๑.ใช้เครื่องมือทางภู มิศาสตร์ (แผนที่  
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะสำคัญ
ทางกายภาพและสังคมของประเทศ 
๒.บอกลักษณะสำคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ 

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

ลั ก ษ ณ ะ ท า งก า ย ภ า พ มี ผ ล ต่ อ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของประเทศ 
 

อธิบายสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติของประเทศ 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ 
๑. วิ เคราะห์ ปฏิ สั มพั น ธ์ ระห ว่ าง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย 

ส่ิ งแวดล้อมทางธรรมชาติทำให้ เกิ ด
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 
 

วิ เค ราะห์ ค วาม  สั มพั น ธ์ ระห ว่ า ง
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ 

๒. วิ เคราะห์ การเป ล่ียนแปลงทาง
กายภาพของประเทศไทยในอดีตกับ
ปั จจุบั น  และผลที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
เปล่ียนแปลงนั้น 

การดั ดแปลงหรือปรับเปล่ียนสภาพ
ธรรมชาติ มีผลต่ อ เศรษฐกิ จ  สั งคม  
อาชีพ วัฒนธรรม  และประชากรใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 

อธิบายการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติขอ
ไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงนั้น 

๓. นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการ รักษาและทำลายทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางใน
การจัดการอย่างยั่งยืนใน ประเทศไทย 

การวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่าง
มีจิตสำนึกให้เกิดประสิทธิภาพ 

ทำแผนการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนของตนเอง 
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๕๐ 

ตารางวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๑  
ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
สาระที่๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๑.๑ ป.๑/๑ บอก
พุทธประวัติ  หรือ
ประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือโดยสังเขป 

 พุทธประวัติ  
หรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับ
ถือโดยสังเขป 

◆ สรุป 
◆ การคิด 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

➢ พุทธประวัติ 

  ประสูติ 
  ตรัสรู้ 
  ปรินิพพาน  

 

ส ๑.๑ ป.๑/๒ ช่ืนชม
และบอกแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่
กำหนด 

 แบบอย่างการ
ดำเนินชีวิต 

 ข้อคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก/เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่
กำหนด 

◆ สรุป 
◆ การอ่าน 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 
 
 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรม-มนตรี 
(หนูพร้อม) 

 

ส ๑.๑ ป.๑/๓         
บอกความหมาย 
ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

 ความหมาย 
ความสำคัญ  

 เคารพพระ
รัตนตรัย  

 ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 
๓ ใน
พระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด 

◆ สรุป 
◆ การอ่าน 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ 

➢ โอวาท ๓ 
  ไม่ทำช่ัว 

• เบญจศีล 
       ทำความดี 

• เบญจธรรม 

• สังคหวัตถุ ๔ 

• กตัญญูกตเวที
ต่อพ่อแม่ และ
ครอบครัว 

• มงคล ๓๘ 
- ทำตัวดี 
- ว่าง่าย 
- รับใช้พ่อแม่ 

  ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหาร
จิตและเจริญปัญญา)      
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๕๑ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

 
 
 

 
 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
      อตฺตา หิ อตฺตโนนาโถ ตน

แลเป็นที่พ่ึงของตน 
      มาตา มิตฺตํ สเกฆเร                    

มารดาเป็นมิตรในเรือน
ของตน 

ส ๑.๑ ป.๑/๔ เห็น
คุณค่าและสวดมนต์      
แผ่เมตตา  มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิใน
พระพุทธศาสนา        
หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

 สวดมนต์ แผ่
เมตตา  มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิใน
พระพุทธศาสนา   

 การพัฒนาจิต
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

◆ ปฏิบัต ิ
◆ การศึกษา 

ค้นคว้า 
 
 
 
 
 

 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม

จริยธรรม  
◆ รักความเป็น

ไทยและ
ท้องถ่ิน 

◆ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

➢  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและ
ประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลง
อย่างมีสติ 
  เล่นและทำงานอย่างมี
สติ 
  ฝึกให้มีสติในการฟัง 

การอ่าน การคิด การ
ถามและการเขียน 

 

 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๑.๒ ป.๑/๑ 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
วัด  หรือ  ศาสน
สถานของศาสนาที่ตน
นับถือ 

 บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
วัด  หรือ  
ศาสนสถาน
ของศาสนาที่
ตนนับถือ 

◆ การปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
 

➢ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
หรือศาสนสถาน  การพัฒนา
ทำความสะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

 

ส ๑.๒ ป.๑/๒ แสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนาที่
ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ 

◆ การปฏิบัติ 
◆ สรุป 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

 

ส ๑.๒ ป.๑/๓  
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา 
ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง 
 

 ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และ
วันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่
กำหนดได้
ถูกต้อง 

◆ การปฏิบัติ 
◆ สรุป 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 

 
 

➢ ประวัติโดยสังเขปของวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา   
  วันมาฆบูชา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  

➢ การบูชาพระรัตนตรัย 

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๕๒ 

สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๑/๑  บอก
ประโยชน์และปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 
 

 ประโยชน์และ
ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

 

 ปฏิบัติตน 
 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 มีจิต

สาธารณะ 
 มีวินัย 

 การเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น  

- กตัญญูกตเวทีและ
เคารพรับฟัง
คำแนะนำของพ่อ
แม่ ญาติผู้ใหญ่ และ
ครู 

- รู้จักกล่าวคำ
ขอบคุณ ขอโทษ  
การไหว้ผู้ใหญ่      

- ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  

- มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  

- มีเหตุผลและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  

- มีระเบียบ วินัย มี
น้ำใจ 

 ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก 
ที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน                  

 

ส ๒.๑ ป.๑/๒ 
ยกตัวอย่าง
ความสามารถและ
ความดีของตนเอง  
ผู้อื่นและบอกผลจาก
การกระทำน้ัน 
 

 ความสามารถและ
ความดีของตนเอง  
ผู้อื่นและบอกผลจาก
การกระทำน้ัน 

 

◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

 

 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 เห็นคุณค่า 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 

 ลักษณะความสามารถ
และลักษณะ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น 
เช่น 

- ความกตัญญูกตเวที 

- ความมีระเบียบวินัย 

- ความรับผิดชอบ   

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๕๓ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

- ความขยัน  

- การเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่
และช่วยเหลือผู้อื่น 

- ความซ่ือสัตย์สุจริต     

- ความเมตตากรุณา  
  ผลของการกระทำ
ความดี เช่น  

- ภาคภูมิใจ  

- มีความสุข   

- ได้รับการช่ืนชม ยก
ย่อง 

 
มาตรฐาน  ส ๒.๒     เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๑/๑  บอก
โครงสร้าง  บทบาท
และหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวและ
โรงเรียน   
 

 โครงสร้าง  
บทบาทและ
หน้าที่ของ
สมาชิกใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน   

 

◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 
◆ สรุป 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 โครงสร้างของ
ครอบครัวและ
ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของ
โรงเรียน 
ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกในโรงเรียน 

 

ส ๒.๒ ป.๑/๒  ระบุ
บทบาท สิทธ ิหน้าที่
ของตนเองใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน 
 

 บทบาท สิทธ ิ
หน้าที่ของตนเอง
ในครอบครัวและ
โรงเรียน 

 

◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 
◆ สรุป 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีจิต

สาธารณะ 

 ความหมายและ
ความแตกต่างของ
อำนาจตามบทบาท 
สิทธิ หน้าที่ใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การใช้อำนาจใน
ครอบครัวตาม
บทบาท สิทธิหน้าที่ 

 

ส ๒.๒ ป.๑/๓  มี
ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทำ
กิจกรรมในครอบครัว

 มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทำ
กิจกรรมใน
ครอบครัวและ

◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 
◆ สรุป 
◆ ปฏิบัต ิ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีจิต

 กิจกรรมตาม
กระบวน การ
ประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การ
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๕๔ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

และโรงเรียนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

โรงเรียนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

สาธารณะ 
◆ มีวินัย 

แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบใน
ครอบครัว การรับฟัง
และแสดงความ
คิดเห็น 

 กิจกรรมตาม
กระบวน การ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือก
หัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธาน
นักเรียน   

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส.๓.๑ ป.๑/๑ ระบุ
สินค้าและบริการที่ใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 

 สินค้าและบริการ
ที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

  สินค้าและบริการที่
ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน 
เช่น ดินสอ 
กระดาษ ยาสีฟัน  

  สินค้าและบริการที่
ได้มาโดยไม่ใช้
เงิน เช่น  มีผู้ให้
หรือการใช้ของ
แลกของ  

  สินค้าและบริการที่
ได้มาจากการใช้
เงินซ้ือ 

  ใช้ประโยชน์จาก
สินค้าและบริการ
ให้คุ้มค่า 

 

ส.๓.๑ ป.๑/๒ 
ยกตัวอย่างการใช้
จ่ายเงินในชีวิต  
ประจำวันที่ไม่เกินตัว
และเห็นประโยชน์

 ยกตัวอย่างการใช้
จ่ายเงินในชีวิต  
ประจำวันที่ไม่เกิน
ตัวและเห็น
ประโยชน์ของการ

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   การใช้จ่ายเงินใน
ชีวิตประจำวัน
เพ่ือซ้ือสินค้าและ
บริการ 

    ประโยชน์ของการ
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๕๕ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ของการออม ออม  ใช้จ่ายเงินที่ไม่
เกินตัว 

    ประโยชน์ของการ
ออม 

    โทษของการใช้
จ่ายเงินเกินตัว 

   วางแผนการใช้จ่าย 
ส.๓.๑ ป.๑/๓  
ยกตัวอย่างการใช้
ทรัพยากรในชีวิต 
ประจำวันอย่าง
ประหยัด 

 ยกตัวอย่างการใช้
ทรัพยากรในชีวิต 
ประจำวันอย่าง
ประหยัด 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

   ทรัพยากรที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
เช่น ดินสอ 
กระดาษ  เส้ือผ้า 
อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้
นักเรียน 
สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ 

   วิธีการใช้
ทรัพยากรทั้งของ
ส่วนตัวและส่วน   
รวมอย่างถูกต้อง 
และประหยัด
และคุ้มค่า 

 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส.๓.๒ ป.๑/๑  
อธิบายเหตุผลความ
จำเป็นที่คนต้อง
ทำงานอย่างสุจริต 

 ความจำเป็นที่
คนต้องทำงาน
อย่างสุจริต 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้    ความหมาย 
ประเภทและ
ความสำคัญของ
การทำงาน 

   เหตุผลของการ
ทำงาน 

   ผลของการทำงาน
ประเภทต่าง ๆ ที่
มีต่อครอบครัว
และสังคม 

   การทำงานอย่าง
สุจริตทำให้สังคมสงบสุข 
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๕๖ 

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๑/๑ บอกวัน 
เดือน ปี และการนับ
ช่วงเวลาตามปฏิทินที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 วัน เดือน ปี และ
การนับช่วงเวลา
ตามปฏิทินที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

 การคิดวิเคราะห์ 
 การค้นคว้า 

สำรวจ 
 กระบวนการ

สืบค้น 
 การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 ช่ือ วัน เดือน ปี ตาม
ระบบสุริยคติที่
ปรากฏในปฏิทิน  

 ช่ือ วัน เดือน ปี ตาม
ระบบจันทรคติใน
ปฏิทิน  

 ช่วงเวลาที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น 
เช้าวันน้ี   ตอนเย็น  

 

ส ๔.๑ ป.๑/๒  
เรียงลำดับเหตุการณ์
ในชีวิตประจำวัน   
ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น 

 ลำดับเหตุการณ์
ในชีวิตประจำวัน   
ตามวันเวลาที่
เกิดขึ้น 

 การคิดวิเคราะห์ 
 การค้นคว้า 

สำรวจ 
 กระบวนการ

สืบค้น 
 การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันของ
นักเรียน เช่น 
รับประทานอาหาร   
ตื่นนอน เข้านอน 
เรียนหนังสือ เล่น
กีฬา ฯลฯ 

 ใช้คำบอกช่วงเวลา 
แสดงลำดับ
เหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นได้      

 

ส ๔.๑ ป.๑/๓ บอก
ประวัติความเป็นมา
ของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 

 ประวัติความ
เป็นมาของตนเอง
และครอบครัว
โดยสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 

 การคิดวิเคราะห์ 
 การค้นคว้า 

สำรวจ 
 กระบวนการ

สืบค้น 
 การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 วิธีการสืบค้น
ประวัติความ
เป็นมาของตนเอง
และครอบครัว
อย่างง่ายๆ 

 การบอกเล่าประวัติ
ความเป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัวอย่าง
ส้ันๆ 
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๕๗ 

มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๒ ป.๑/๑ บอก
ความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ส่ิงของ 
เคร่ืองใช้ หรือการ
ดำเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ 
ปู่ย่า  ตายาย 

 การเปล่ียนแปลง
ของ
สภาพแวดล้อม 
ส่ิงของ เคร่ืองใช้ 
หรือการดำเนิน
ชีวิตของตนเองกับ
สมัยของพ่อแม่ 
ปู่ย่า  ตายาย 

 การคิด 
 กระบวนการ

สืบค้น 
 การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

  ความเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อม 
ส่ิงของ เคร่ืองใช้ 
หรือการดำเนิน
ชีวิตของอดีตกับ
ปัจจุบันที่เป็น
รูปธรรมและใกล้
ตัวเด็ก เช่นการใช้
ควายไถนา รถไถ
นา เตารีด ถนน 
เกวียน รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของ
การเปล่ียนแปลง
ของส่ิงต่างๆ ตาม
กาลเวลา  

 

ส ๔.๒ ป.๑/๒ บอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน 

 เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีตที่มี
ผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน 

 การคิดวิเคราะห์ 
 การค้นคว้า 

สำรวจ 
 กระบวนการ

สืบค้น 
 การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

  เหตุการณ์สำคัญที่
เกิดขึ้นใน
ครอบครัว  เช่น 
การย้ายบ้าน     
การหย่าร้าง               
การสูญเสียบุคคล
ในครอบครัว   

 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๑/๑ 
อธิบายความหมาย
และความ สำคัญ
ของสัญลักษณ์
สำคัญของชาติไทย    
และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

 ความหมายและ
ความ สำคัญของ
สัญลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทยและ
ปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

 การค้นคว้า 
สำรวจ 

 กระบวนการ
สืบค้น 

 การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป็น

ไทย 
 

  ความหมายและ
ความ สำคัญของ
สัญลักษณ์ที่
สำคัญของชาติ
ไทย ได้แก่  ชาติ   
ศาสนา
พระมหากษัตริย์     
(ธงชาติ เพลงชาติ  
พระพุทธรูป         
พระบรมฉายา
ลักษณ์) 
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๕๘ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

  การเคารพธงชาติ     
การร้องเพลงชาติ    
และเพลง
สรรเสริญพระ
บารมี เคารพศา
สนวัตถุ  ศาสน
สถาน 

  เอกลักษณ์อื่น ๆ 
เช่น แผนที่
ประเทศไทย 
ประเพณีไทย 
อาหารไทย 
(อาหารไทยที่
ต่างชาติยกย่อง 
เช่น ต้มยำกุ้ง ผัด
ไทย)      ที่มี
ความภาคภูมิใจ 
และมีส่วนร่วม             
ที่จะอนุรักษ์ไว ้

ส ๔.๓ ป.๑/๒ บอก
สถานที่สำคัญซ่ึง
เป็นแหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 

 สถานที่สำคัญซ่ึง
เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

 การค้นคว้า 
สำรวจ 

 กระบวนการ
สืบค้น 

 การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ รักความเป็น

ไทย 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

  ตัวอย่างของแหล่ง
วัฒนธรรมใน
ชุมชนที่ใกล้ตัว
นักเรียน เช่น วัด 
ตลาด พิพิธภัณฑ์ 
มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  

  คุณค่าและ
ความสำคัญของ
แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชนในด้าน
ต่างๆ เช่น เป็น
แหล่งท่องเที่ยว  
เป็นแหล่งเรียนรู้  

 สถานที่สำคัญ
ซ่ึงเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมใน
จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส ๔.๓ ป.๑/๓ ระบุ
ส่ิงที่ตนรัก และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

 ส่ิงที่ตนรัก และ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

 การค้นคว้า 
สำรวจ 

 กระบวนการ
สืบค้น 

 การใช้เทคโนโลยี 

 สรุป 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ รักความเป็น

ไทย 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

  ตัวอย่างส่ิงที่เป็น
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เช่น 
ส่ิงของ สถานที่ 
ภาษาถิ่น 
ประเพณี และ
วัฒนธรรม ฯลฯ   
ที่เป็นส่ิงที่ใกล้ตัว

 สถานที่สำคัญ
ซ่ึงเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมใน
จังหวัด
สมุทรปราการ 
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๕๙ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

นักเรียน และเป็น
รูปธรรมชัดเจน 

  คุณค่าและประโยชน์
ของส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ัน 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๕.๑ ป.๑/๑ 
จำแนกส่ิงต่างๆ 
รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างข้ึน 

 ส่ิงต่างๆ รอบตัวที่
เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างข้ึน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ จำแนก 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว  ที่
เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น 

 ธรรมชาติใน
โรงเรียนวัดแค 

ส ๕.๑ ป.๑/๒ ระบุ
ความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศ
ของส่ิงต่างๆ 
 

 ความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ 
ทิศของส่ิงต่างๆ 

 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   ความสัมพันธ์
ของตำแหน่ง  
ระยะ  ทิศของ
ส่ิงต่าง ๆ
รอบตัว  เช่น 
ที่อยู่อาศัย  
บ้าน เพ่ือน
บ้าน ต้นไม้ 
ถนน ทุ่งนา  ไร่  
สวน  ที่ราบ 
ภูเขา แหล่งน้ำ   

 

ส ๕.๑ ป.๑/๓ ใช้
แผนผังง่ายๆ ในการ
แสดงตำแหน่งของ
ส่ิงต่างๆ    ใน
ห้องเรียน 

 แผนผัง  
 การแสดงตำแหน่ง

ของส่ิงต่างๆ ใน
ห้องเรียน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   ทิศหลัก  (เหนือ  
ตะวันออก  ใต้  
ตะวันตก)  
และ ที่ตั้งของ
ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 

 แผนผังห้องเรียน/
โรงเรียนวัดแค 

ส ๕.๑ ป.๑/๔ 
สังเกตและบอกการ
เปล่ียนแปลงของ
สภาพ 
อากาศในรอบวัน 

 การเปล่ียนแปลง
ของสภาพอากาศ
ในรอบวัน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   การเปล่ียนแปลง
ของสภาพ
อากาศในรอบ
วัน เช่น
กลางวัน 

 การเปล่ียนแปลง
ของสภาพอากาศ
ในรอบวันของ
โรงเรียนวัดแค 
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๖๐ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 กลางคืน  ความ
ร้อนของอากาศ   
ฝน เมฆ ลม 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๒ ป.๑/๑ บอกส่ิง
ต่างๆ ที่เกิดตาม
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ 

 ส่ิงต่างๆ ที่เกิด
ตามธรรมชาติที่
ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของ
มนุษย์ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   ลักษณะภูมิ
ประเทศ  
ภูมิอากาศมีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ เช่น ที่อยู่
อาศัย เคร่ืองแต่ง
กายและอาหาร 

 

ส ๕.๒ ป.๑/๒ สังเกต
และเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวเพ่ือการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม 

 การเปล่ียนแปลง
ของส่ิงแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัวเพ่ือ
การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ สรุป 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   การเปล่ียนแปลงของ
สภาพ แวดล้อมที่อยู่
รอบตัว 

 

ส ๕.๒ ป.๑/๓ มีส่วน
ร่วมในการดูแล
ส่ิงแวดล้อมที่บ้าน
และช้ันเรียน 

 การดูแล
ส่ิงแวดล้อมที่
บ้านและช้ัน
เรียน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   การรู้เท่าทัน
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรับตัวเข้ากับ
ส่ิงแวดล้อม 

 การดูแล
ส่ิงแวดล้อมที่
บ้านและช้ัน
เรียน 
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๖๑ 

วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๑ชื่อ
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 
สาระที่๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๑.๑ ป.๒/๑ บอก
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตน
นับถือ 

◆ สรุป 
◆ การศึกษา 

ค้นคว้า 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

  พระพุทธศาสนาเป็น
เอกลักษณ์ของ ชาติไทย  

 

ส ๑.๑ ป.๒/๒ สรุป
พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงการออก
ผนวชหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

 พุทธประวัติ
ตั้งแต่ประสูติ
จนถึงการออก
ผนวชหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

◆ สรุป 
◆ การอ่าน 
◆ การศึกษา 

ค้นคว้า 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 
 
 
 

➢ สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูต ิ 

 เหตุการณ์หลังประสูติ 

 แรกนาขวัญ 

 การศึกษา 

 การอภิเษกสมรส 

 เทวทูต ๔ 

 การออกผนวช 

 

ส ๑.๑ ป.๒/๓ ช่ืนชม
และบอกแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด 

 บอกแบบอย่าง
การดำเนินชีวิต
และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก/เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่
กำหนด 

◆ การศึกษา 
ค้นคว้า 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 
 
 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข 

ไก่เถื่อน) 
   สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ 
สุวฑฺฒโน)  

 

ส ๑.๑ ป.๒/๔ บอก
ความหมาย 
ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนา

 ความหมาย 
ความสำคัญ และ
เคารพพระ
รัตนตรัย  ปฏิบัติ
ตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรม

◆ การศึกษา 
ค้นคว้า 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 
 
 
 

➢ พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 
➢ โอวาท ๓ 
 ไม่ทำช่ัว 

- เบญจศีล 
 ทำความดี 

- เบญจธรรม 
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๖๒ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- หิริ-โอตตัปปะ 

- สังคหวัตถุ ๔ 

- ฆราวาสธรรม ๔ 

- กตัญญูกตเวทีตอ่ครู 
อาจารย์  และ
โรงเรียน 

- มงคล ๓๘ 

- กตัญญู  

- สงเคราะห์ญาติพ่ี
น้อง 

 ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิต
และเจริญปัญญา) 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
 นิมิตฺตํ สาธุรูปานํกตญฺญ 

กตเวทิตา (ความกตัญญ 
กตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของ
คนดี) 

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร                   
(มารดาบิดาเป็นพรหมของ
บุตร) 

ส ๑.๑ ป.๒/๕ ช่ืนชม
การทำความดีของ
ตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและใน
โรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

 ความดีของ
ตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและใน
โรงเรียน ตาม
หลักศาสนา 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 

◆ ตัวอย่างการกระทำความดี
ของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว และในโรงเรียน   
(ตามสาระในข้อ ๔) 

 

ส ๑.๑ ป.๒/๖ เห็น
คุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ ตามที่
กำหนด 

 สวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิใน
พระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่
กำหนด 

◆ ปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 

◆ ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและ
แผ่เมตตา 

  รู้ความหมายและประโยชน์
ของสติและสมาธิ 

  ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรม

การเคล่ือนไหวอย่างมีสต ิ
  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การ

อ่าน การคิด  การถาม และ
การเขียน 

 

ส ๑.๑ ป.๒/๗ บอก
ช่ือศาสนา ศาสดา 
และความสำคัญของ
คัมภีร์ของศาสนาที่

 ช่ือศาสนา 
ศาสดา และ
ความสำคัญของ
คัมภีร์ของศาสนา

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ กระบวนการ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

➢ ชื่อศาสนา   ศาสดา และ
คัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ  

◆   พระพุทธศาสนา 

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๖๓ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ตนนับถือและศาสนา
อื่นๆ 

ที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่นๆ 

ทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ศาสดา : พระพุทธเจ้า 

- คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 
  ศาสนาอิสลาม 

- ศาสดา : มุฮัมมัด 

- คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
  คริสต์ศาสนา 

- ศาสดา : พระเยซู 

- คัมภีร์ : ไบเบิล 
  ศาสนาฮินดู 

- ศาสดา : ไม่มีศาสดา 

- คัมภีร์ :  พระเวท  
พราหมณะ อุปนิษัท  
อารัณยกะ   

 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส  ๑.๒ ป.๒/๑  
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวก
ของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง  

 การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
ต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่
กำหนดได้
ถูกต้อง  
 

◆ การปฏิบัติ 
◆ สรุป 

 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 

 

➢ การฝึกปฏิบัติ
มรรยาทชาว
พุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การน่ัง 
 การยืน การ
เดิน 

 

ส  ๑.๒ ป.๒/๒  
ปฏิบัติตนในศาสน
พิธี  พิธีกรรม และ
วันสำคัญทางศาสนา 
ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง 
 
 

 การปฏิบัติตน
ใน  ศาสนพิธี  
พิธีกรรม และ
วันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่
กำหนดได้
ถูกต้อง 
 

◆ การปฏิบัติ 
◆ สรุป 

 
 
 
 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 

 
 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรม
และพิธีกรรม ที่
เกี่ยว เน่ืองกับวัน
สำคัญทางพุทธ
ศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชา 
พระรัตนตรัย 

  การทำบุญตักบาตร 

 ศาสนพิธี  
พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา
ในท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ 
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๖๔ 

สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๒/๑ ปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลง  
กติกา  กฎ ระเบียบ
และหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

 การปฏิบัติตน
ตามข้อตกลง  
กติกา  กฎ 
ระเบียบและ
หน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

 ปฏิบัติตน 
 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีวินัย 

   ข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบ  หน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติใน
ครอบครัว โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ 
เช่น  โรงภาพยนตร์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

 

ส ๒.๑ ป.๒/๒ ปฏิบัติ
ตนตนตามมารยาท
ไทย 

 การปฏิบัติตน
ตนตาม
มารยาทไทย 

 ปฏิบัติตน 
 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 มีวินัย 

    มารยาทไทย เช่น 
การแสดงความ
เคารพ การยืน การ
เดิน การน่ัง  การ
นอน การทักทาย            
การรับประทาน 

 

ส ๒.๑ ป.๒/๓ แสดง
พฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิด  
ความเช่ือและการ
ปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดย
ปราศจากอคติ 

 การแสดง
พฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิด  
ความเช่ือและ
การปฏิบัติของ
บุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดย
ปราศจากอคติ 

◆ ปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

◆ มีจิต
สาธารณะ 

◆ มีวินัย 
◆ คุณธรรม 

จริยธรรม 

    การยอมรับความ
แตกต่างของคนใน
สังคม ในเร่ือง 
ความคิด  ความเช่ือ
ความสามารถและการ
ปฏิบัติตนของบุคคล
อื่นที่ แตกต่างกัน เช่น  

- บุคคลย่อมมี
ความคิดที่มีเหตุผล  

- การปฏิบัติตนตาม
พิธีกรรมตามความ  
เช่ือของบุคคล 

- บุคคลยอ่มมี
ความสามารถ
แตกต่างกัน 

- ไม่พูดหรือแสดง
อาการดูถูกรังเกียจ
ผู้อื่น ในเร่ืองของ
รูปร่างหน้าตา สีผม  
สีผิว ที่แตกต่างกัน 

 

ส ๒.๑ ป.๒/๔ เคารพใน
สิทธ ิเสรีภาพของผู้อื่น   

 สิทธ ิเสรีภาพ
ของผู้อื่น   

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ ปฏิบัต ิ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีจิตสาธารณะ 

  สิทธิส่วนบุคคล เช่น    

- สิทธิแสดงความ
คิดเห็น 
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๖๕ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

◆ มีวินัย - สิทธิเสรีภาพใน
ร่างกาย    

- สิทธิในทรัพย์สิน 

 
มาตรฐาน  ส ๒.๒     เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๒/๑   
อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ตนเอง และสมาชิก
ในครอบครัวใน
ฐานะเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของ
ตนเอง และ
สมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะ
เป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การศึกษา ค้นคว้า 
◆ สรุป 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 ความสัมพันธ์ของ
ตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน 
เช่น การช่วย เหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

 

ส ๒.๒ ป.๒/๒  ระบุ
ผู้มีบทบาท อำนาจ
ในการตัดสินใจใน
โรงเรียน และชุมชน 

 ผู้มีบทบาท อำนาจ
ในการตัดสินใจใน
โรงเรียน และ
ชุมชน 

◆ การศึกษา ค้นคว้า 
◆ สรุป 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 ผู้มีบทบาท อำนาจ
ในการตัดสินใจใน
โรงเรียน และชุมชน 
เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นำ
ท้องถิ่น  กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส.๓.๑ ป.๒/๑  ระบุ
ทรัพยากรที่นำมาผลิต
สินค้าและบริการที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

 ทรัพยากรที่นำมา
ผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   ทรัพยากรที่นำมาใช้ใน
การผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น ดินสอ
และกระดาษที่ผลิต
จากไม้ รวมทั้ง
เคร่ืองจักรและ
แรงงานการผลิต  
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๖๖ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

   ผลของการใช้
ทรัพยากรในการ
ผลิตที่หลากหลายที่
มีต่อราคา คุณค่า
และประโยชน์ของ
สินค้าและบริการ 
รวมทั้งส่ิงแวดล้อม 

ส.๓.๑ ป.๒/๒  บอก
ที่มาของรายได้และ
รายจ่ายของตนเอง
และครอบครัว 

 ที่มาของรายได้
และรายจ่ายของ
ตนเองและ
ครอบครัว 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   การประกอบอาชีพ
ของครอบครัว 
การแสวงหารายได้ที่

สุจริตและเหมาะสม 
รายได้และรายจ่ายใน

ภาพรวมของครอบครัว 
รายได้และรายจ่าย

ของตนเอง 

 เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
การดำเนิน
ชีวิต 

ส.๓.๑ ป.๒/๓  บันทึก
รายรับรายจ่ายของ
ตนเอง 

 บันทึกรายรับ
รายจ่ายของ
ตนเอง 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   วิธีการทำบัญชีรายรับ
รายจ่ายของตนเอง
อย่างง่าย ๆ  

   รายการของรายรับที่
เป็นรายได้ที่
เหมาะสม และไม่
เหมาะสม 

   รายการของรายจ่ายที่
เหมาะสมและ           
ไม่เหมาะสม 

 

ส.๓.๑ ป.๒/๔  สรุป
ผลดีของการใช้จ่ายที่
เหมาะสมกับรายได้
และการออม 

 ผลดีของการใช้
จ่ายที่เหมาะสม
กับรายได้และการ
ออม 

 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ อยู่อย่าง

พอเพียง 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   ที่มาของรายได้ที่สุจริต 
   การใช้จ่ายที่เหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายที่

เหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของ

การออม 
   การนำเงินที่เหลือมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
การช่วยเหลือสาธารณกุศล 
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๖๗ 

มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส.๓.๒ ป.๒/๑   
อธิบายการ
แลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 

 การแลกเปล่ียน
สินค้าและบริการ
โดยวิธีต่าง ๆ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การนำเสนอ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้    ความหมายและ
ความสำคัญของ
การแลกเปล่ียน
สินค้าและ
บริการ 

   ลักษณะของการ
แลก เปล่ียน
สินค้าและ
บริการโดยไม่ใช้
เงิน รวมทั้ง การ
แบ่งปัน การ
ช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลก 
เปล่ียนสินค้า
และบริการโดย
การใช้เงิน 

 

ส.๓.๒ ป.๒/๒         
บอกความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซ้ือและ
ผู้ขาย 

 ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซ้ือและ
ผู้ขาย 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้    ความหมายและ
บทบาทของผู้ซ้ือ
และผู้ขาย  
ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคพอ
สังเขป 

   ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซ้ือและ
ผู้ขายในการ
กำหนดราคา
สินค้าและ
บริการ 

   ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซ้ือและ
ผู้ขาย  ทำให้
สังคมสงบสุข 
และประเทศ
ม่ันคง 
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๖๘ 

สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๒/๑ ใช้คำ
ระบุเวลาที่แสดง
เหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 

 คำระบุเวลาที่
แสดงเหตุการณ์
ในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การใช้เทคโนโลยี 
◆ ปฏิบัต ิ
 

◆ มีจิต
สาธารณะ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 

 คำที่แสดงช่วงเวลาใน
อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เช่น วันน้ี    
เม่ือวานน้ี พรุ่งน้ี     
เดือนน้ี เดือนหน้า 
เดือนก่อน   

 วันสำคัญที่ปรากฏใน
ปฏิทินที่แสดง
เหตุการณ์สำคัญในอดีต
และปัจจุบัน 

 ใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต 
ปัจจุบัน อนาคต แสดง
เหตุการณ์ได้ 

 

ส ๔.๑ ป.๒/๑  
ลำดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของ
ตนเองโดยใช้
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 ลำดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือ
ในชีวิตของ
ตนเองโดยใช้
หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การใช้เทคโนโลยี 
◆ ปฏิบัต ิ

 

◆ ใฝ่เรียนรู้  
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์
ที่ผ่านมาแล้ว ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว  โดยใช้
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้คำที่บอกช่วงเวลา

แสดงเหตุการณ์             
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตตนเอง 

 ใช้เส้นเวลา         
(Time Line) ลำดับ
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้ 

 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๒ ป.๒/๑ 
สืบค้นถึงการ
เปล่ียนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจำวัน

 การ
เปล่ียนแปลง                
ในวิถี
ชีวิตประจำวัน

◆ การคิด 
◆ การค้นคว้า 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 

◆ กระบวนการ
กลุ่ม 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 

  วิธีการสืบค้นข้อมูล
อย่าง ง่าย ๆ เช่น           
การสอบถามพ่อแม่ 
ผู้รู้   

 วิถี
ชีวิตประจำวัน
ของคนใน
ชุมชนจังหวัด
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๖๙ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ของคนในชุมชน 
ของตนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
 
 

ของคนในชุมชน 
ของตนจากอดีต
ถึงปัจจุบัน 

 
 

◆ การใช้เทคโนโลยี 
 

  วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เช่น   
การประกอบอาชีพ   
การแต่งกาย    การ
ส่ือสาร ประเพณีใน
ชุมชนจากอดีต ถึง
ปัจจุบัน  

  สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

สมุทรปราการ 

ส ๔.๒ ป.๒/๒ 
อธิบายผลกระทบ
ของการ
เปล่ียนแปลง ที่มีต่อ
วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 

 ผลกระทบของ
การ
เปล่ียนแปลง ที่
มีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

◆ การคิด 
◆ การค้นคว้า 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

 

◆ กระบวนการ
กลุ่ม 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 

  การเปล่ียนแปลงของ
วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทางด้านต่าง 
ๆ  

  ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงที่มีต่อ
วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 

 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๒/๑ ระบุ
บุคคลที่ทำ
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ 
 

 บุคคลที่ทำ
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ 

 

◆ การคิด 
◆ การค้นคว้า 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ กระบวนการ
กลุ่ม 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 

   บุคคลในท้องถิ่นที่ทำ
คุณประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม และ
ความม่ันคงของท้องถิ่น 
ประเทศชาติ ในอดีตที่ควร
นำเป็นแบบอย่าง 
   ผลงานของบุคคลใน

ท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ 

 บุคคลในท้องถิ่นที่
น่าภาคภูมิใจใน
จังหวัด 
สมุทรปราการ 

ส ๔.๓ ป.๒/๒ 
ยกตัวอย่าง
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทยที่
ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว ้

 วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยที่
ภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษ์ไว้ 

 

◆ การคิด 
◆ การค้นคว้า 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

 

◆ กระบวนการ
กลุ่ม 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 

   ตัวอย่างของ
วัฒนธรรมประเพณีไทย  
เช่น การทำความเคารพ 
อาหารไทย ภาษาไทย 
ประเพณีสงกรานต์ฯลฯ 
   คุณค่าของวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย ที่มีต่อ
สังคมไทย 

 วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย
ของ
สมุทรปราการ 
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๗๐ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

   ภูมิปัญญาของคนไทย
ในท้องถิ่นของนักเรียน 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๑ ป ๒/๑ ระบุ
ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและที่
มนุษย์ 
สร้างขึ้น ซ่ึงปรากฏ
ระหว่างโรงเรียนกับ
บ้าน 

 ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างข้ึน ซ่ึง
ปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การสรุป 
◆ การสังเกต 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

ส่ิงต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติ
กับที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซ่ึง
ปรากฏระหว่างโรงเรียนกับ
บ้าน 

 

ส ๕.๑ ป ๒/๒ ระบุ
ตำแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพของส่ิง
ต่างๆ ที่ปรากฏใน
แผนผัง แผนที่       
รูปถ่าย และลูกโลก 

 ตำแหน่งและ
ลักษณะทาง
กายภาพของส่ิง
ต่างๆ ที่ปรากฏใน
แผนผัง แผนที่       
รูปถ่าย และลูกโลก 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การสรุป 
◆ การสังเกต 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   ตำแหน่งอย่างง่ายและ
ลักษณะทางกายภาพของ
ส่ิงต่างๆ  ที่ปรากฏใน
ลูกโลก  แผนที่ แผนผัง 
และภาพถ่ายเช่น  
ภูเขา  ที่ราบ  แม่น้ำ  
ต้นไม้  อากาศ  
ทะเล 

 

ส ๕.๑ ป ๒/๓  
สังเกตและแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โลกดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์ ที่ทำให้เกิด
ปรากฏการณ์ 

 ความสัมพันธ์
ระหว่างโลกดวง
อาทิตย์ และดวง
จันทร์ ที่ทำให้เกิด
ปรากฏการณ์ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การสรุป 
◆ การสังเกต 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   ความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์
ระหว่างโลก  ดวง
อาทิตย์และดวง
จันทร์เช่น ข้างขึ้น 
ข้างแรม ฤดูกาล
ต่างๆ  

 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๒ ป.๒/๑  
อธิบายความสำคัญ
ของส่ิงแวดล้อมทาง

 ความสำคัญของ
ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและที่

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

  ความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ประเภททรัพยากร  
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๗๑ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างข้ึน 

มนุษย์สร้างข้ึน สืบค้น 
◆ การสรุป 
◆ การสังเกต 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

 
 

◆ เห็นคุณค่า ธรรมชาติ 

- ใช้แล้วหมดไป เช่น 
แร่  

- ใช้แล้วไม่หมด เช่น 
บรรยากาศ น้ำ 

- ใช้แล้วมีการเกิด
ขึ้นมา ทดแทนหรือ
รักษาไว้ได้ เช่น ดิน 
ป่าไม้ สัตว์ป่า 

 วิธีใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

ส ๕.๒ ป.๒/๒   
จำแนกและใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่
หมดไปและที่ใช้แล้ว
หมดไปได้อย่างคุ้มค่า 

 จำแนกและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วไม่หมดไป
และที่ใช้แล้วหมดไป
ได้อย่างคุ้มค่า 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การสรุป 
◆ การสังเกต 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

  ความสัมพันธ์ของ
ฤดูกาลกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 

 

ส ๕.๒ ป.๒/๓  
อธิบายความสัมพันธ์
ของฤดูกาลกับการ
ดำเนิน 
ชีวิตของมนุษย์ 

 ความสัมพันธ์ของ
ฤดูกาลกับการ
ดำเนิน 
ชีวิตของมนุษย์ 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การสรุป 
◆ การสังเกต 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   การเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อม 

 

 

ส ๕.๒ ป.๒/๔   มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 

 การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การสรุป 
◆ การสังเกต 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

  การรักษาและฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๗๒ 

วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๑ 
ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 
สาระที่๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๑.๑ ป.๓/๑ อธบิาย
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็นรากฐาน
สำคัญของวัฒนธรรม
ไทย 

 ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็นรากฐาน
สำคัญของวัฒนธรรม
ไทย 

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

◆ มีวินัย 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ความสัมพันธ์ของ
พระพุทธศาสนากับการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 
เช่น การสวดมนต์   การ
ทำบุญ ใส่บาตร  การ
แสดงความเคารพ  การ
ใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพล
ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวัฒนธรรมไทยอัน
เกิดจากความศรัทธา 
เช่น วัด   ภาพวาด  
พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรมไทย 

 

ส ๑.๑ ป.๓/๒ สรุป
พุทธประวัติตั้งแต่การ
บำเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพาน  หรือ
ประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 พุทธประวัติตั้งแต่
การบำเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  
หรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 
 

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

◆ มีวินัย 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 

  สรุปพุทธประวัติ(ทบทวน) 

- การบำเพ็ญเพียร 

- ผจญมาร 

- ตรัสรู้ 

- ปฐมเทศนา 

- ปรินิพพาน 

 

ส ๑.๑ ป.๓/๓ ช่ืนชม
และบอกแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เร่ืองเล่า
และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กำหนด 

 แบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เร่ือง
เล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่าง 
ตามที่กำหนด 

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

◆ มีวินัย 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์

(โต พฺรหฺมรํสี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช 

 

ส ๑.๑ ป.๓/๔ บอก
ความหมาย 
ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือ

 ความหมาย 
ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก 
หรือคัมภีร์ของ

◆ การศึกษา ค้นคว้า 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

  ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก  เช่น เป็น
แหล่งอ้างอิง ของหลักธรรม
คำสอน    

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๗๓ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

คัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ  

ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

 
 

ส ๑.๑ ป.๓/๕  แสดง
ความเคารพพระ
รัตนตรัย และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโอวาท 
๓ ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด  

 แสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย 
และปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 
๓ ใน
พระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด  

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

➢ โอวาท ๓ 
 ไม่ทำช่ัว 

- เบญจศีล 
 ทำความดี 

- เบญจธรรม 

- สติ-สัมปชัญญะ 

- สังคหวัตถุ ๔ 

- ฆราวาสธรรม ๔ 

- อัตถะ ๓ (อัตตัต
ถะ,ปรัตถะ,อุภยัต
ถะ)  

- กตัญญูกตเวทีตอ่
ชุมชน
,ส่ิงแวดล้อม 

- มงคล ๓๘ 

- รู้จักให้ 

- พูดไพเราะ 

- อยู่ในส่ิงแวดล้อม  
ที่ด ี

 ทำจิตให้บริสุทธิ์ 
(บริหารจิตและเจริญ  
ปัญญา) 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
      ททมาโน  ปิโย โหติ                            

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

 โมกฺโข กลฺยาณิยา  
สาธุ เปล่งวาจา
ไพเราะให้สำเร็จ
ประโยชน์ 

 

ส ๑.๑ ป.๓/๖  เห็น
คุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตาม

 สวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็น
พ้ืนฐานของสมาธิ
ใน
พระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนา

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 

◆ ฝึกสวดมนต์ ไหว้พระ   
สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยและแผ่เมตตา 

◆ รู้ความหมายและ
ประโยชน์ของสติและ
สมาธิ 

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๗๔ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่
กำหนด 

จิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด 

ทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◆ รู้ประโยชน์ของการฝึก
สติ 

◆  ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วย
การนับลมหายใจ 

◆  ฝึกการยืน การเดิน  
การน่ัง  และ การนอน  
อย่างมีสติ 

◆ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 
การอ่าน  การคิด  การ
ถาม และการเขียน 

ส ๑.๑ ป.๓/๗  บอก
ช่ือ ความสำคัญและ
ปฏิบัติตน ได้อย่าง
เหมาะสมต่อศาสน
วัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอื่นๆ 

 ช่ือ ความสำคัญ
และปฏิบัติตน ได้
อย่างเหมาะสม
ต่อศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคล
ของศาสนาอื่นๆ 

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 

◆ ช่ือและความสำคัญของศา
สนวัตถุ              

     ศาสนสถานและ ศาสน
บุคคลในพระพุทธ 
ศาสนา  ศาสนาอิสลาม   
คริสต์ศาสนา ศาสนา
ฮินดู    

◆ การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  
ศาสนสถานและศาสน
บุคคลในศาสนาอื่น  ๆ

 

 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๑.๒ ป.๓/๑   
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวก 
ศาสนสถาน ศาสน
วัตถุของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่กำหนด
ได้ถูกต้อง 

 การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อ
สาวก ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง 

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ ฝึกปฏิบัติมรรยาท
ชาวพุทธ    

  การลุกขึ้นยืนรับ 
  การต้อนรับ 
  การรับ – ส่งส่ิงของแก่

พระภิกษุ 
  มรรยาทในการสนทนา 
การสำรวมกิริยามารยาท             
การแต่งกายที่เหมาะสมเม่ือ
อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
 การดูแลรักษาศาสนวัตถุ
และศาสนสถาน      

 

ส ๑.๒ ป.๓/๒  เห็น
คุณค่า และปฏิบัติ

 การปฏิบัติตนใน  
ศาสนพิธี

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๗๕ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา 
ตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง 

พิธีกรรม และ
วันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่
กำหนดได้
ถูกต้อง 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 

  เคร่ืองประกอบโต๊ะหมู่
บูชา  การจัดโต๊ะหมู่
บูชา 

ส ๑.๒ ป.๓/๓แสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนาที่
ตนนับถือ 

 การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตน
นับถือ 

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 
◆  กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 

➢ ความเป็นมาของการ
แสดงตนเป็นพุทธมามก 
➢ การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

 

 
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๓/๑ สรุป
ประโยชน์และปฏิบัติ
ตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น 

 ประโยชน์และ
ปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
ครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป็น

ไทย 
 

 ประเพณีและวัฒนธรรม
ในครอบครัว เช่น การแสดง
ความเคารพและการเช่ือฟัง
ผู้ใหญ่ การกระทำกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว 
  ประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น เช่น การเข้าร่วม
ประเพณีทางศาสนา 
ประเพณีเกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิต ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส ๒.๑ ป.๓/๒ บอก
พฤติกรรมการ
ดำเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อื่นที่
อยู่ในกระแส
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

 พฤติกรรมการ
ดำเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อื่น
ที่อยู่ในกระแส
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
◆ มีจิต

สาธารณะ 
◆ มีวินัย 

    พฤติกรรมของตนเอง
และเพ่ือน ๆ ในชีวิต           
ประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การทำความ
เคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การ
รับประทานอาหาร 
การใช้ภาษา (ภาษาถิ่น
กับภาษาราชการ และ
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๗๖ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ภาษาอื่นๆ ฯลฯ ) 
    สาเหตุที่ทำให้

พฤติกรรมการดำเนิน
ชีวิตในปัจจุบันของ
นักเรียน และผู้อื่น
แตกต่างกัน 

ส ๒.๑ ป.๓/๓  
อธิบายความสำคัญ
ของวันหยุดราชการ
ที่สำคัญ    

 ความสำคัญของ
วันหยุดราชการ
ที่สำคัญ    

    วันหยุดราชการที่สำคัญ 
เช่น  

- วันหยุดเกี่ยวกับชาติ
และพระมหากษัตริย์ 
เช่น วันจักรี             
วันรัฐธรรมนูญ        
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  

- วันหยุดราชการ
เกี่ยวกับศาสนา เช่นวัน
มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา             
วันอาสาฬหบูชา         
วันเข้าพรรษา  

- วันหยุดราชการ
เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น วัน
สงกรานต์  วันพืชมงคล 

 

ส ๒.๑ ป.๓/๔ 
ยกตัวอย่างบุคคลซ่ึงมี
ผลงานที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ของตน 

 บุคคลซ่ึงมี
ผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่
ชุมชนและ
ท้องถิ่นของตน 

 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีจิตสาธารณะ 
◆ มีวินัย 

◆ บุคคลที่มีผลงานเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นของตน 

◆ ลักษณะผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 

 
มาตรฐาน  ส ๒.๒     เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๓/๑ ระบุ
บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการ

 บทบาทหน้าที่
ของสมาชิกของ
ชุมชนในการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ตาม

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การศึกษา 

ค้นคว้า 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนร่วม
ในชุมชนวัดแค 
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๗๗ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ประชาธิปไตย กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒ ป.๓/๒ 
วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ
กระบวนการการ
ตัดสินใจในช้ันเรียน/
โรงเรียนและชุมชน
โดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง 

 แตกต่างของ
กระบวนการการ
ตัดสินใจในช้ัน
เรียน/โรงเรียน
และชุมชนโดย
วิธีการออกเสียง
โดยตรงและการ
เลือกตัวแทน
ออกเสียง 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 
 

 การออกเสียงโดยตรง
และการเลือกตัวแทนออก
เสียง 

 โรงเรียนวัดแค 

ส ๒.๒ ป.๓/๓ 
ยกตัวอย่างการ
เปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน/โรงเรียนและ
ชุมชนที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของ
บุคคลและกลุ่ม 

 การเปล่ียนแปลง
ในช้ันเรียน/
โรงเรียนและ
ชุมชนที่เป็นผล
จากการตัดสินใจ
ของบุคคลและ
กลุ่ม 

◆ การนำเสนอ 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 
 

 การตัดสินใจของบุคคล
และกลุ่มที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในช้ันเรียน 
โรงเรียน และชุมชน           
- การเปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน เช่น การเลือก 
หัวหน้าห้อง การเลือก
คณะกรรมการห้องเรียน  

- การเปล่ียนแปลงใน
โรงเรียน เช่น เลือก
ประธานนักเรียน  เลือก
คณะกรรมการนักเรียน  
 การเปล่ียนแปลงใน

ชุมชน เช่น  การเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก 
อบต. อบจ. 

 ชุมชนวัดแค 
 โรงเรียนวัดแค 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส.๓.๑ป.๓/๑ 
จำแนกความ
ต้องการและความ
จำเป็นในการใช้
สินค้าและบริการ
ในการดำรง ชีวิต 

 ความต้องการ
และความ
จำเป็นในการ
ใช้สินค้าและ
บริการในการ
ดำรง ชีวิต 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ การคิด
วิเคราะห์ 

◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

   ความหมายของผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

   ความหมายของสินค้า
และบริการ 

   ปัญหาพ้ืนฐานทาง
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๗๘ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

เศรษฐกิจที่เกิดจาก
ความหายากของ
ทรัพยากรกับความ
ต้องการของมนุษย์ที่มี
ไม่จำกัด 

ส.๓.๑ป.๓/๒ 
วิเคราะห์การใช้
จ่ายของตนเอง 

 การใช้จ่าย
ของตนเอง 

◆ การคิด
วิเคราะห์ 

◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   ใช้บัญชีรับจ่าย
วิเคราะห์การใช้จ่ายที่
จำเป็นและเหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงิน
ของตนเอง 

   วางแผนการแสวงหา
รายได้ที่สุจริตและ
เหมาะสม 

   วางแผนการนำเงินที่
เหลือจ่ายมาใช้อย่าง
เหมาะสม 

 

ส.๓.๑ป.๓/๓ 
อธิบายได้ว่า
ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดมีผลต่อการ
ผลิตและบริโภค
สินค้าและบริการ 

 ทรัพยากรที่มี
อยู่จำกัดมีผล
ต่อการผลิต
และบริโภค
สินค้าและ
บริการ 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

   ความหมายของผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

   ความหมายของสินค้า
และบริการ 

   ปัญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
ความหายากของ
ทรัพยากรกับความ
ต้องการของมนุษย์ที่มี
ไม่จำกัด 

◆ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนมาใช้เพ่ือการ
ผลิตสินค้าและบริการ 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส.๓.๒ ป.๓/๑ บอก
สินค้าและบริการที่รัฐ
จัดหาและให้บริการ
แก่ประชาชน 

 สินค้าและ
บริการที่รัฐ
จัดหาและ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้    สินค้าและบริการที่ภาครัฐ
ทุกระดับจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 
เช่น ถนน โรงเรียน 
สวนสาธารณะ การ
สาธารณสุข การบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

ส.๓.๒ ป.๓/๒  บอก
ความสำคัญของภาษี

 ภาษีและบทบาท
ของประชาชนใน

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 

◆ ใฝ่เรียนรู้    ความหมายและความสำคัญ
ของภาษีที่รัฐนำมาสร้าง
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๗๙ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

และบทบาทของ
ประชาชนในการเสีย
ภาษี 

การเสียภาษี ◆ การนำเสนอ 
 

ความเจริญและให้บริการ
แก่ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษี
รายได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 

   บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนในการเสียภาษี 

ส.๓.๒ ป.๓/๓ อธิบาย
เหตุผลการแข่งขันทาง
การค้า ที่มีผลทำให้
ราคาสินค้าลดลง 

 การแข่งขันทาง
การค้า ที่มีผลทำ
ให้ราคาสินค้า
ลดลง 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้    ความสำคัญและผลกระทบ
ของการแข่งขันทางการค้า
ที่มีผลทำให้ราคาสินค้า
ลดลง 

 

 
สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๑  ป.๓/๑ เทียบ
ศักราชที่สำคัญตาม
ปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 การเทียบศักราช
ที่สำคัญตาม
ปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

 ที่มาของศักราชที่ปรากฏ
ในปฏิทิน เช่น 
พุทธศักราช คริสต์ศักราช
อย่างสังเขป (ถ้าเป็นมุสลิม
ควรเรียนฮิจเราะห์ศักราช
ด้วย )  

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

 ตัวอย่างการเทียบศักราช 
ในเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน เช่น ปีเกิด
ของนักเรียน  เป็นต้น 

 

ส ๔.๑  ป.๓/๑ แสดง
ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนและชุมชน
โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 การลำดับ
เหตุการณ์สำคัญ
ของโรงเรียนและ
ชุมชนโดยระบุ
หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์
สำคัญของโรงเรียนและ
ชุมชนโดยใช้หลักฐาน  
และแหล่งข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) 
ลำดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนและชุมชน 
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๘๐ 

มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๒ ป.๓/๑ ระบุ
ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน 

 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของ
ชุมชน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

  ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนซ่ึง
ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์
และปัจจัยทาง
สังคม เช่น ความ
เจริญทาง
เทคโนโลยี  การ
คมนาคม ความ
ปลอดภัย  

  ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพัฒนาการของ
ชุมชนทั้งปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ 
และปัจจัยทาง
สังคม 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของ
ชุมชนในจังหวัด
สมุทรปราการ 

ส ๔.๒ ป.๓/๒ สรุป
ลักษณะที่สำคัญของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน 

 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 
◆ รักความเป็น

ไทย 

  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชน
ของตนที่เกิดจาก
ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ส ๔.๒ ป.๓/๓ 
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอื่น ๆ  

 ความเหมือนและ
ความต่างทาง
วัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอื่นๆ  

    ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน  
อื่น ๆ ที่มีความ
เหมือนและความต่าง
กับชุมชนของตนเอง 

 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๓/๑ ระบุ
พระนามและพระราช
กรณียกิจโดยสังเขป
ของพระมหากษัตริย์

 พระนามและพระ
ราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

  พระราชประวัติ พระ
ราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพ่อ
ขุนศรีอินทราทิตย์  

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๘๑ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ไทยที่เป็นผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย 

ไทยที่เป็นผู้
สถาปนา
อาณาจักรไทย 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๑ (พระ
เจ้าอู่ทอง) สมเด็จ
พระเจ้าตากสิน
มหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช             
ผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์
ตามลำดับ 

  อาณาจักรไทยอื่นๆที่
ผนวกรวมเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงของชาติ
ไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช   

ส ๔.๓ ป.๓/๒ อธิบาย
พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ ใน
รัชกาลปัจจุบัน
โดยสังเขป 

 พระราชประวัติ
และพระราช
กรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 
ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยสังเขป 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 
◆ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ 

  พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช และ
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
โดยสังเขป 

 

ส ๔.๓ ป.๓/๓  เล่า
วีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ 

 วีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทยที่
มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 
◆ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ 

  วีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ 
เช่น ท้าวเทพสตรี 
ท้าวศรีสุนทร 
ชาวบ้านบางระจัน 
พระยาพิชัยดาบหัก 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช 

 ประวัติความ
เป็นมาของ
ป้อมพระ
จุลจอมเกล้า 

 ประวัติความ
เป็นมาของ
ป้อมผีเส้ือ
สมุทร 
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๘๒ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๑ ป.๓/๑ สำรวจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ในโรงเรียนและชุมชน
โดยใช้แผนผัง แผนที่ 
และรูปถ่าย เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ
ทิศทาง 

 ภูมิศาสตร์ใน
โรงเรียนและชุมชน 

 แผนผัง แผนที่ และ
รูปถ่าย 

 ความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ
ทิศทาง 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 
◆ การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   แผนที่ แผนผัง  
และภาพถ่าย 

   ความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ 
ทิศทาง 

 

ส ๕.๑ ป.๓/๒          
วาดแผนผังเพ่ือแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน 

 แผนผังเพ่ือแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ สรุป 
◆ การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   ตำแหน่งที่ตั้ง
สัมพันธ์ของ
สถานที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน เช่น
สถานที่ราชการ 
อำเภอ ตลาด 
โรงพยาบาล 
ไปรษณีย์ ฯลฯ 

 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๒ ป.๓/๑ 
เปรียบเทยีบการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนในอดีตกบั
ปัจจบุัน 

 การเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนในอดตีกบั
ปัจจบุัน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

   สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนในอดีตและ
ปัจจุบัน 

 

ส ๕.๒ ป.๓/๒ อธบิาย
การใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ                  
ในการสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ และการประกอบ

 การใช้ประโยชน์
จากส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ                  
ในการสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ และการ
ประกอบอาชีพ 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

  การพ่ึงพา
ส่ิงแวดล้อม ในการ
ดำรงชีวิตของ
มนุษย ์เช่น การ
คมนาคมบ้านเรือน   
และการประกอบ
อาชีพในชุมชน 
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๘๓ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

อาชีพ    การประกอบอาชีพ
ที่เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติใน
ชุมชน 

ส ๕.๒ ป.๓/๓ อธบิาย
สาเหตุที่ทำให้เกดิมลพิษ
โดยมนุษย์ 

 สาเหตุที่ทำให้เกดิ
มลพิษโดยมนุษย์ 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ สรุป 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

  มลพิษที่เกิดจากการ
กระทำของมนุษย์ 

 

ส ๕.๒ ป.๓/๔ อธบิาย
ความแตกต่างของ
ลักษณะเมืองและชนบท 

 ความแตกต่างของ
ลักษณะเมืองและ
ชนบท 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 ลักษณะของเมือง
และชนบท 

 

ส ๕.๒ ป.๓/๕  อธบิาย
ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกบั
การดำเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทาง
กายภาพกบัการ
ดำเนินชีวิตของคน
ในชุมชน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

  การเพ่ิมและ
สูญเสีย
ส่ิงแวดล้อมทำให้
ชุมชน
เปล่ียนแปลง 

 

ส ๕.๒ ป.๓/๖ มีส่วนร่วม
ในการจดัการส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน 

 การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 การรักษาและฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อม 
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๘๔ 

วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๑  
ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 
สาระที่๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๑.๑ ป.๔/๑ อธบิาย
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะเป็นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิกชน 

 ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตน
นับถือ ในฐานะ
เป็นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิก
ชน 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 เห็นคุณค่า 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 

  พระพุทธศาสนา ใน
ฐานะที่เป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวจิตใจ  

  เป็นศูนย์รวมการทำ
ความดี และพัฒนา
จิตใจ  เช่น  ฝึกสมาธิ  
สวดมนต์ ศึกษา
หลักธรรม   

  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี 
(การทอดกฐิน การ
ทอดผ้าป่า  การเวียน
เทียน การทำบุญ)   

  เป็นแหล่งทำกิจกรรม
ทางสังคม  เช่น การ
จัดประเพณีท้องถิ่น 
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารชุมชน และ
การส่งเสริมพัฒนา
ชุมชน  

 

ส ๑.๑ ป.๔/๒ สรุป
พุทธประวัติตั้งแต่
บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือ
ประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด 

 พุทธประวัติ
ตั้งแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศ
ธรรม  หรือ
ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่
กำหนด 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ สรุป 
 

 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 เห็นคุณค่า 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 

 สรุปพุทธประวัติ  
(ทบทวน) 

 ตรัสรู้ 
 ประกาศธรรม  ได้แก่  

- โปรดชฎิล   
- โปรดพระเจ้าพิมพิสาร  
- พระอัครสาวก   
- แสดงโอวาทปาฏิโมกข ์  

 

ส ๑.๑ ป.๔/๓ เห็น
คุณค่า และปฏิบัติตน
ตามแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก 

 ปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เร่ือง

◆  การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆  กระบวนการ
สืบค้น 

◆  ปฏิบัติ 

◆ มีวินัย 
◆ คุณธรรม 

จริยธรรม 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิ  

เบศรอดุลยเดชวิกรม 
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๘๕ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ชาดก/เร่ืองเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่กำหนด 

เล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่าง 
ตามที่กำหนด 

◆  กระบวนการ-
ทำงานกลุ่ม 

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

พระบรมราชชนก 
  สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราช-ชนนี 
ส ๑.๑ ป.๔/๔  แสดง
ความเคารพ  พระ
รัตนตรัย  ปฏิบัตติาม
ไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ 
ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

 การแสดงความ
เคารพ พระ
รัตนตรัย  ปฏิบัติ
ตามไตรสิกขา
และหลักธรรม
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด 

◆ ปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 
◆ สรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ มีวินัย 
◆ คุณธรรม 

จริยธรรม 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ พระรัตนตรัย 
- ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
- พุทธคุณ ๓ 

   พระธรรม 
- หลักกรรม 

   พระสงฆ์ 
➢ ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
➢ โอวาท ๓ 
 ไม่ทำช่ัว 

- เบญจศีล 
- ทุจริต ๓ 

  ทำความดี 

- เบญจธรรม 

- สุจริต  ๓ 

- พรหมวิหาร ๔ 

- กตัญญูกตเวทีตอ่
ประเทศชาติ   

มงคล ๓๘ 

- เคารพ 

- ถ่อมคน 

- ทำความดีให้
พร้อมไว้ก่อน 

   ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหาร
จิตและเจริญปัญญา) 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
   สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   

ความพร้อมเพรียง
ของหมู่ให้เกิดสุข 

   โลโกปตฺถมฺภิกาเมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ำจุน
โลก 

 

ส ๑.๑ ป.๔/๕ ช่ืนชม
การทำความดีของ
ตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน

 ความดีของ
ตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว 
โรงเรียนและ

◆ ปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 
◆ สรุป 

◆ มีวินัย 
◆ คุณธรรม 

จริยธรรม 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 

◆ ตัวอย่างการกระทำ
ความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ใน
โรงเรียน  และใน
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๘๖ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

และชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 

ชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิต 

 
 
 

◆ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

◆  

ชุมชน 

ส ๑.๑ ป.๔/๖ เห็น
คุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 คุณค่าและสวด
มนต์ แผ่เมตตา มี
สติที่เป็นพ้ืนฐาน
ของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด 

◆ ปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 
◆ สรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◆ มีวินัย 
◆ คุณธรรม 

จริยธรรม 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ สวดมนต์ไหว้พระ  
สรรเสริญ คุณพระ
รัตนตรัยและแผ่
เมตตา 

   รู้ความหมายของ
สติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 ฝึกการยืน การเดิน  
การน่ัง  และการนอน  
อย่างมีสต ิ

 ฝึกการกำหนดรู้
ความรู้สึก  เม่ือตา
เห็นรูป  หูฟังเสียง  
จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิม
รส  กายสัมผัสส่ิง
ที่มากระทบ ใจรับรู้
ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 
การอ่าน การคิด         
การถาม และการ
เขียน 

 

ส ๑.๑ ป.๔/๗ ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติได้อย่าง
สมานฉันท์ 

 การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือ เพ่ือการ
อยู่ร่วมกันเป็น
ชาติได้อย่าง
สมานฉันท์ 

◆ ปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 
◆ สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ มีวินัย 
◆ คุณธรรม 

จริยธรรม 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 

◆ หลักธรรมเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่าสมานฉันท์ 

 เบญจศีล – เบญจธรรม 
 ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 
 พรหมวิหาร ๔ 
 มงคล ๓๘  
    -  เคารพ  
    - ถ่อมตน 
   - ทำความดีให้พร้อมไว้

ก่อน 
พุทธศาสนสุภาษิต : 

ความพร้อมเพรียงของหมู่
ให้เกิดสุข  เมตตาธรรม
ค้ำจุนโลก 
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๘๗ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

  กตัญญูกตเวทีตอ่
ประเทศชาติ 

ส ๑.๑ ป.๔/๘ อธิบาย
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

 ประวัติศาสดา
ของศาสนาอื่นๆ 

◆ การศึกษา 
ค้นคว้า 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

  ประวัติศาสดา 

- พระพุทธเจ้า 

- มุฮัมมัด 

- พระเยซู 

 

 
มาตรฐาน ส ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ  

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๑.๒ ป.๔/๑ 
อภิปรายความสำคัญ 
และมีส่วนร่วมในการ
บำรุงรักษาศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบำรุงรักษาศาสน
สถานของศาสนาที่
ตนนับถือ 

◆ การปฏิบัติ 
◆ สรุป 

 
 
 

◆ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
 

 

  ความรู้เบื้องต้นและ
ความสำคัญของ ศาสนสถาน    

 การแสดงความเคารพต่อศาสน
สถาน 

 การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

 

ส ๑.๒ ป.๔/๒ มี
มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กำหนด 

 มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กำหนด 

◆ การปฏิบัติ 
◆ สรุป 

 
 

◆ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
 

 การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ต่อพระภิกษุ 

 การยืน การเดิน  และการน่ัง
ที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ 

 

ส ๑.๒ ป.๔/๓ ปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี  
พิธีกรรมและวันสำคัญ
ทางศาสนา ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

 การปฏิบัติตนใน   
ศาสนพิธี  พิธีกรรม
และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

◆ การปฏิบัติ 
◆ สรุป 

 
 
 

◆ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติ

ตนในวันธรรมสวนะ 

 

 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๔/๑ ปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตยใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 

 การปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ ปฏิบัต ิ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีจิต

สาธารณะ 

  การเข้าร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การ
รณรงค์การเลือกตั้ง 

   แนวทางการปฏิบัติ
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๘๘ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ในฐานะสมาชิก
ที่ดีของชุมชน 

◆ มีวินัย 
◆ ซ่ือสัตย์ 

สุจริต 

ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน เช่น 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สาธารณสมบัติ 
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานการ
พัฒนาชุมชน   

ส ๒.๑ ป.๔/๒ ปฏิบัติ
ตนในการเป็นผู้นำ
และผู้ตาม  ที่ดี 

 การปฏิบัติตน
ในการเป็นผู้นำ
และผู้ตาม  ที่ดี 

 ปฏิบัติตน 
 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 มีวินัย 

  การเป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดี 

- บทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้นำ 

- บทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้ตาม
หรือสมาชิก   

- การทำงานกลุ่มให้มี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  และ
ประโยชน์ของการ
ทำงานเป็นกลุ่ม   

 

ส ๒.๑ ป.๔/๓ 
วิเคราะห์สิทธิพ้ืนฐาน
ที่เด็กทกุคนพึงได้รับ
ตามกฎหมาย 

 สิทธิพ้ืนฐานที่
เด็กทุกคนพึง
ได้รับตาม
กฎหมาย 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

  สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  
เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต 
สิทธิที่จะได้รับการ
ปกป้อง สิทธิที่จะ
ได้รับการพัฒนา 
สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

 

ส ๒.๑ ป.๔/๔ 
อธิบายความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มคนในท้องถิ่น 

 ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่น 

◆ กระบวนการกลุ่ม 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การค้นคว้า 

สำรวจ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ ซ่ือสัตย์ 

สุจริต 

  วัฒนธรรมในภาค
ต่างๆ ของไทย ที่
แตกต่างกัน เช่น 
การแต่งกาย             
ภาษา อาหาร  

 

ส ๒.๑ ป.๔/๕ เสนอ
วิธีการที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขใน
ชีวิตประจำวัน 

 วิธีการที่จะอยู่
ร่วมกันอย่าง
สันติสุขใน
ชีวิตประจำวัน 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีจิต

สาธารณะ 
◆ ซ่ือสัตย์ 

สุจริต 

  ปัญหาและสาเหตุของ
การเกิดความขัดแย้ง
ในชีวิตประจำวัน 

  แนวทางการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธี 
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๘๙ 

มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๔/๑ อธิบาย
อำนาจอธิปไตยและ
ความสำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย 

 อำนาจอธิปไตย
และความสำคัญ
ของระบอบ
ประชาธิปไตย 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การศึกษา ค้นคว้า 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

 อำนาจอธิปไตย  
 ความสำคัญของการ

ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

ส ๒.๒ ป.๔/๒ อธิบาย
บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าที่
ของพลเมืองใน
กระบวนการ
เลือกตั้ง 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การศึกษา ค้นคว้า 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 
ทั้งก่อนการเลือกตั้ง 
ระหว่างการเลือกตั้ง 
หลังการเลือกตั้ง 

 

ส ๒.๒ ป.๔/๓ อธิบาย
ความสำคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 ความสำคัญของ
สถาบันพระมหา- 
กษัตริย์ตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การศึกษา ค้นคว้า 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 สถาบัน
พระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย 

 ความสำคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย 

 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส.๓.๑ ป.๔/๑ ระบุ
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซ้ือสินค้าและ
บริการ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซ้ือ
สินค้าและบริการ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

  สินค้าและบริการที่มีอยู่
หลากหลายในตลาดที่มี
ความแตกต่างด้านราคา
และคุณภาพ 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินค้าและบริการที่มี
มากมาย ซ่ึงขึ้นอยู่กับผู้ซ้ือ 
ผู้ขาย และ   ตัวสินค้า เช่น 
ความพึงพอใจของผู้ซ้ือ 
ราคาสินค้า การโฆษณา 
คุณภาพของสินค้า       
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๙๐ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส.๓.๑ ป.๔/๒ บอก
สิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง
ในฐานะผู้บริโภค 

 สิทธิพ้ืนฐานและ
รักษา
ผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการที่มี

เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือก

บริโภค 

 

ส.๓.๑ ป.๔/๓ อธิบาย
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของ
ตนเอง 

 หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ของตนเอง 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การนำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

   หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต 
เช่น การแต่งกาย การกิน
อาหาร การใช้จ่าย 

 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส.๓.๒ ป.๔/๑ อธิบาย
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน 

 ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

   อาชีพ  สินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ที่ผลิต  ในชุมชน 

   การพ่ึงพาอาศัยกันภายใน
ชุมชนทาง  ด้าน
เศรษฐกิจ เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ซ้ือ ผู้ขาย การกู้หน้ียืมสิน 

   การสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนด้วย การใช้ส่ิงของ
ที่ผลิตในชุมชน 

 

ส.๓.๒ ป.๔/๒ อธิบาย
หน้าที่เบื้องต้นของ
เงิน 

 หน้าที่เบื้องต้นของ
เงิน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

   ความหมายและประเภท
ของเงิน 

   หน้าที่เบื้องต้นของเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการ
ซ้ือขายแลกเปล่ียน
ระหว่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๙๑ 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๔/๑ นับ
ช่วง เวลา เป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ 

 การนับช่วง เวลา 
เป็นทศวรรษ 
ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การจำแนก 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป้น

ไทย 

 ความหมายและช่วงเวลา
ของทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ 

 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ 
และสหัสวรรษเพ่ือทำ
ความเข้าใจช่วงเวลาใน
เอกสารเช่น หนังสือพิมพ์ 

 

ส ๔.๑ ป.๔/๒  
อธิบายยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติ
ของมนุษยชาติ
โดยสังเขป 

 ยุคสมัยใน
การศึกษา
ประวัติของ
มนุษยชาติ
โดยสังเขป 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การจำแนก 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป้น

ไทย 
 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ที่
แบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยเช่น
สมัยก่อนสุโขทัย  สมัย
สุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ 

 

ส ๔.๑ ป.๔/๓
แยกแยะประเภท
หลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภท
หลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความ
เป็นมาของ
ท้องถิ่น 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป้น

ไทย 
 

 ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์      ที่
แบ่งเป็นหลักฐานช้ันต้น 
และหลักฐานช้ันรอง 

 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็น 
มาของท้องถิ่นของตน 

 การจำแนกหลักฐานของ
ท้องถิ่นเป็นหลักฐาน
ช้ันต้นและหลักฐานช้ัน
รอง 

 ป้อมพระ
จุลจอมเกล้า 

 ป้อมผีเส้ือ
สมุทร 
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๙๒ 

มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๒ ป.๔/๑ อธิบาย
การตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 

 การตั้งหลัก
แหล่งและ
พัฒนาการของ
มนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์
และยุค
ประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป้น

ไทย 
 

  พัฒนาการของมนุษย์
ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และ
ยุคประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทย  
โดยสังเขป 

  

 

ส ๔.๒ ป.๔/๒ 
ยกตัวอย่างหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่
พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของ
มนุษยชาติ   

 หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่
พบในท้องถิ่นที่
แสดงพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ   

 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป้น

ไทย 
 

  หลักฐานการตั้งหลัก
แหล่งของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์
ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

  หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบ
ในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดน
ไทยโดยสังเขป 

 ป้อมพระ
จุลจอมเกล้า 

 ป้อมผีเส้ือ
สมุทร 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๓  ป.๔/๑ 
อธิบายพัฒนาการ
ของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 

 พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป้น

ไทย 
 

 การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 

 พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย
ทางด้านการเมือง
การปกครอง และ
เศรษฐกิจ
โดยสังเขป 

 

ส ๔.๓  ป.๔/๒ บอก
ประวัติและผลงาน
ของบุคคลสำคัญ
สมัยสุโขทัย 

 ประวัติและ
ผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยสุโขทัย 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

 ประวัติ และผลงาน
ของบุคคลสำคัญ
สมัยสุโขทัย เช่น
พ่อขุนศรีอินทรา
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๙๓ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

◆ รักความเป้น
ไทย 
 

ทิตย์  พ่อขุน
รามคำแหงมหาราช
พระมหาธรรมราชา
ที่ ๑  (พระยาลิไท
โดยสังเขป)   

ส ๔.๓  ป.๔/๓ 
อธิบายภูมิปัญญา
ไทยที่สำคัญ     สมัย
สุโขทัยที่น่า
ภาคภูมิใจ และควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ 

 ภูมิปัญญาไทยที่
สำคัญสมัยสุโขทัย
ที่น่าภาคภูมิใจ 
และควรค่าแก่
การอนุรักษ์ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ รักความเป็น

ไทย 
 

 ภูมิปัญญาไทยใน
สมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย 
ศิลปกรรมสุโขทัยที่
ได้รับการยกย่อง
เป็นมรดกโลก
เคร่ืองสังคโลก  

 คุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทยที่สืบ
ต่อถึงปัจจุบันที่
น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่
การอนุรักษ์ 

 ป้อมพระ
จุลจอมเกล้า 

 ป้อมผีเส้ือสมุทร 
 องค์พระสมุทร

เจดีย์ 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๕.๑ ป.๔/๑ 
สืบค้นและอธิบาย
ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของจังหวัด
ตนเองด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

 สืบค้นและ
อธิบายข้อมูล
ลักษณะทาง
กายภาพของ
จังหวัดตนเอง
ด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

   แผนที่/ภาพถ่าย  
ลักษณะทาง
กายภาพของ
จังหวัดตนเอง 

 
 

 ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดสมุทรปราการ 

ส ๕.๑ ป.๔/๒ ระบุ
แหล่งทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญใน
จังหวัดของตนด้วย
แผนที่และรูปถ่าย 

 แหล่งทรัพยากร
และสถานที่
สำคัญใน
จังหวัดของตน
ด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

   ตำแหน่ง  ระยะทาง
และทิศของ
ทรัพยากรและส่ิง
ต่างๆ ในจังหวัด
ของตนเอง 

 แหล่งทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญของ
จังหวัดสมุทรปราการ 

ส ๕.๑ ป.๔/๓ อธิบาย  ลักษณะทาง  การใช้  ใฝ่เรียนรู้    แผนที่แสดง  ลักษณะทางกายภาพ
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๙๔ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ลักษณะทางกายภาพที่
ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่
สำคัญในจังหวัด 

กายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานที่สำคัญ
ในจังหวัด 

เทคโนโลยี 
 การสำรวจ/

สังเกต 
 การคิด

วิเคราะห์ 

 มีทักษะใน
การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ  ที่มีอยู่
ในจังหวัด 

   ลักษณะทาง
กายภาพ (ภูมิ
ลักษณ์หรือภูมิ
ประเทศและ
ภูมิอากาศ) ที่มีผล
ต่อสภาพสังคมของ
จังหวัด 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๕.๒ ป.๔/๑ 
วิเคราะห์
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้าย
ถิ่นของประชากรใน
ภูมิภาคของตน 

 ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพที่มี
อิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการ
ย้ายถิ่นของ
ประชากรใน
ภูมิภาคของตน 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

   สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่มี
อิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานและการย้าย
ถิ่นของประชากร
ในภูมิภาค 

 ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดสมุทรปราการ 

ส ๕.๒ ป.๔/๒ 
วิเคราะห์อิทธิพล
ของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีการ
ดำเนินชีวิตใน
ภูมิภาคของตน 

 อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีการ
ดำเนินชีวิตใน
ภูมิภาคของตน 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

   อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีชีวิต
และการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 

 

ส ๕.๒ ป.๔/๓ 
นำเสนอตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและ
ทำลายส่ิงแวดล้อม 
และเสนอแนวทาง
ในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ภูมิภาคของตน 

 การรักษาและ
ทำลาย
ส่ิงแวดล้อม และ
เสนอแนวทางใน
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ภูมิภาคของตน 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

  ผลจากการรักษา
และการทำลาย
สภาพแวดล้อม 

 แนวทางการอนุรักษ์
และรักษา
สภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค 

 ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ 
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๙๕ 

วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๑  
ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 
สาระที่๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๑.๑ ป.๕/๑ 
วิเคราะห์ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนา
ชาติไทย 

 ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตน
นับถือในฐานะที่
เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและ
หลักในการ
พัฒนาชาติไทย 

◆ วิเคราะห์ 
◆ สืบค้น 
◆ นำเสนอ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ กล้าแสดงออก 

 มรดกทางวัฒนธรรมที่
ได้รับจาก
พระพุทธศาสนา 

 มรดกทางด้านรูปธรรม 
เช่น   ศาสนสถาน 
โบราณวัตถุ 

 มรดกทางด้านจิตใจ เช่น 
หลักธรรมคำส่ังสอน 
ความเช่ือ และคุณธรรม
ต่างๆ 

 การนำพระพุทธ ศาสนา
ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาชาติไทย 
  พัฒนาด้านกายภาพ

และส่ิงแวดล้อม เช่น 
ภวนา๔ (กาย ศีล จิต 
ปัญญา) และอริยสัจ๔ 

 พัฒนาจิตใจ เช่น หลัก
โอวาท๓ (ละความช่ัว 
ทำดี ทำจิตใจให้
บริสุทธิ์) และการ
บริหารจิต และเจริญ
ปัญญา 

 มรดกทาง
วัฒนธรรมใน
ท้องถ่ินที่ได้รับ
อิทธิพลมาจาก
พระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนา
กับการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส ๑.๑ ป.๕/๒ 
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ 
จนถึงพุทธกิจสำคัญ
หรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามกำหนด 

 พุทธประวัติ
ตั้งแต่เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ์ จนถึง
พุทธกิจสำคัญ
หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับ
ถือตามกำหนด 

◆ สรุป 
◆ วิเคราะห์ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

 สรุปพุทธประวัติ
(ทบทวน) 

- โปรดพระบิดา(เสด็จ
กรุงกบิลพัสดุ์) 
- พุทธกิจสำคัญ ได้แก่ 
โลกัตถจริยา         
ญาตัตถจริยา และ
พุทธัตถจริยา 

 

ส ๑.๑ ป.๕/๓  การประพฤติตน ◆ การอ่าน ◆ ใฝ่เรียนรู้  พุทธสาวก สาวิกา  
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๙๖ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

เห็นคุณค่าและ
ประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก สาวิกา 
ชาดก เร่ืองเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด 

ตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิต
และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก 
สาวิกา ชาดก 
เร่ืองเล่าและ   
ศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่
กำหนด 

◆ การคิด 
◆ การศึกษา 

ค้นคว้า 

◆ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

◆ เห็นคุณค่า 

- พระโสณโกฬิวิสะชาดก 
- จูฬเสฏฐิชาดก 
- วัณณาโรหชาดก 

 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
- สมเด็จพระสังฆราช(สา) 
- อาจารย์เสถียรโพธินันทะ 

ส ๑.๑ ป.๕/๕ 
แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัยและปฏิบัติ
ตามไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 การแสดงความ
เคารพพระ
รัตนตรัยและ
ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขา และ
หลักธรรม
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การปฏิบัต ิ

 

 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 เห็นคุณค่า 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 

 พระรัตนตรัย 
: ศรัทธา ๔ 

 พระพุทธ 
: พุทธจริยา ๓ 

 พระธรรม 
       : อริยสัจ ๔ 
       : หลักกรรม 
 พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
 ศีล สมาธิ ปัญญา 
 โอวาท ๓ 
 ไม่ทำช่ัว 

: เบญจศีล 
: อบายมุข ๔ 

 ทำความดี 
       : เบญจธรรม 

 : บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
: อคติ ๔ 
: อิทธิบาท ๔ 
: กตัญญกูตเวทตี่อ
พระพุทธศาสนา 
: มงคลชีวิต ๓๘ 

- ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

- การงานไม่
อากูล 

- อดทน 
 ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 

(บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
-วิริเยน ทุกฺขมจฺเจต ิ

 หลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิตของ
คนในท้องถ่ิน 
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๙๗ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะ
ความเพียร 
-ปญฺญา โลกสฺมิ ปชโช
โต ปัญญา คือ แสง
สว่างในโลก 

ส ๑.๑ ป.๕/๔ 
อธิบายองค์ประกอบ
และความสำคัญของ
พระไตรปิฎกหรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ 

 องค์ประกอบ
และความสำคัญ
ของ
พระไตรปิฎก
หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

◆ การคิด 
◆ การสืบค้น 
◆ การใช้

เทคโนโลยี 
◆ การปฏิบัต ิ
 

◆ รักความเป็นไทย
และท้องถ่ิน 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 องค์ประกอบของ
พระไตรปิฎก 
- พระสุตันตปิฎก 
- พระวินัยปิฎก 
- พระอภิธรรมปิฎก 

 ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก 

 

ส ๑.๑ ป.๕/๖ 
เห็นคุณค่าและสวด
มนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 สวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิใน
พระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด 

◆ การปฏิบัต ิ
◆ การสำรวจ 
◆ กระบนการ

สืบค้น 
◆ การคิด

วิเคราะห์ 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  
◆ รักความเป็นไทย

และท้องถ่ิน 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 
 

 สวดมนต์ไหว้พระ 
สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัย และแผ่เมตตา 

 รู้ความหมายของ
สติสัมปชัญญะ สมาธิ
และปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 ฝึกการยืน การเดิน 
การน่ัง และการนอน
อย่างมีสติ 

 ฝึกการกำหนดรู้
ความรู้สึก เม่ือตาเห็น
รูป หูฟังเสียง จมูกดม
กล่ิน ล้ินชิมรส กาย
สัมผัสส่ิงที่มากระทบใจ
รับรู้ธรรมารมณ์ 

  ฝึกให้มีสมาธิในการ
ฟัง การอ่าน การคิด 
การถามและการเขียน 

 การพัฒนากาย
และจิตใจตนเอง 
ตามหลักพุทธ
ศาสนา  

 ชุมชนกับ
พิธีกรรมทางศาสนา 

 

ส ๑.๑ ป.๕/๗ 
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและ
ส่ิงแวดล้อม 

 การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง

◆ การปฏิบัต ิ
 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มีสติ รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  
◆ รักความเป็นไทย

และท้องถ่ิน 

 โอวาท ๓ (ตามสาระ
การเรียนรู้ข้อ ๕) 

 

 นำหลักธรรมไป
ใช้ในการพัฒนา
ชุมชน 
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๙๘ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

และส่ิงแวดล้อม ◆ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

◆ มีจิตสาธารณะ 

 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๑.๒ ป.๕/๑ 
จัดพิธีกรรมตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ
อย่างเรียบง่าย  มี
ประโยชน์ และ
ปฏิบัติตนถูกต้อง 

➢ พิธีกรรมตาม
ศาสนาที่ตนนับ
ถืออย่าง 

◆ การปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการสืบค้น 

◆ รักความเป็น
ไทยและ
ท้องถ่ิน 

◆ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย 
ประหยัด มีประโยชน์ และ
ถูกต้องตามหลักทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 

ส ๑.๒ ป.๕/๒ 
ปฏิบัติตนในศาสน
พิธี 
พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา
ตามที่กำหนด และ
อภิปรายประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

➢ การปฏิบัติตนใน  
ศาสนพิธี 
พิธีกรรม และ
วันสำคัญทาง
ศาสนาตามที่
กำหนด  

 ปฏิบัติตน 
 กระบวนการ

สืบค้น 
 การส่ือสาร/

นำเสนอ 
 

 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 รักความเป็น
ไทยและ
ท้องถ่ิน 

 เห็นคุณค่า 
 

 การมีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี 

 พิธีกรรมทางศาสนา 

 พิธีถวายสังฆทาน เคร่ือง
สังฆทาน 

 ระเบียบพิธีในการทำบุญ
งานมงคล 

 ประโยชน์ของการเข้า
ร่วมศาสนพิธี พิธีกรรม
ทางศาสนา หรือกิจกรรม
ในวันสำคัญทางศาสนา 

 

ส ๑.๒ ป.๕/๓ 
มีมารยาทของความ
เป็น   ศาสนิกชนที่
ดีตามที่กำหนด 

➢ มารยาทของ
ความเป็นศา
สนิกชนที่ดี
ตามที่กำหนด 

 ปฏิบัติตน 
 การนำความรู้ไป

ใช้ 
 

 รักความเป็น
ไทยและ
ท้องถ่ิน 

 เห็นคุณค่า 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 

 มารยาทของศาสนิกชน 

 การกราบพระรัตนตรัย 

 การไหว้บิดา มารดา ครู 
อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ 

 การกราบศพ 

 มารยาทในการ
ปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี 
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๙๙ 

สาระที่ ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๕/๑ 
ยกตัวอย่างและปฏิบัติ
ตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพ
และหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี 

 การปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท 
สิทธิเสรีภาพและหน้าที่
ในฐานะพลเมืองดี 

 
 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ ปฏิบัต ิ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีจิตสาธารณะ 
◆ มีวินัย 

 สถานภาพ บทบาท 
สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของ
พลเมืองดี เช่น เคารพ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติ
ตนตามกฎหมาย 

 คุณลักษณะของพลเมือง
ดี เช่น มุมานะทำ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
มีค่านิยมประชาธิปไตย 
มีคุณธรรม   

 

ส ๒.๑ ป.๕/๒ 
เสนอวิธีการปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการละเมิด
สิทธิเด็ก 

 วิธีการปกป้องคุ้มครอง
ตนเองหรือผู้อื่นจากการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 

◆ ปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

◆ มีจิต
สาธารณะ 

◆ มีวินัย 
◆ คุณธรรม 

จริยธรรม 

 เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิ
เด็กในสังคมไทย 

 แนวทางการป้องกัน
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น
จากการละเมิดสิทธิเด็ก 

 การปกปอ้งคุ้มครองสิทธิ
เด็กในสังคมไทย 

 

ส ๒.๑ ป.๕/๓ 
เห็นคุณค่าวัฒนธรรม
ไทยที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตใน
สังคมไทย 

 วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตใน
สังคมไทย 

◆ กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ รักความเป็น

ไทยและ
ท้องถ่ิน 
 

 วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคน
ในสังคมไทย 

 คุณค่าของวัฒนธรรมกับ
การดำเนินชีวิต 

 วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินจังหวัด
สมุทรปราการ 

 
มาตรฐาน  ส ๒.๒     เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๕/๑ 
อธิบายโครงสร้าง 
อำนาจหน้าที่ และ
ความสำคัญของการ
ปกครองส่วน

➢ โครงสร้าง 
อำนาจหน้าที่ 
และความ สำคัญ
ของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

◆ กระบวนการกลุ่ม 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การค้นคว้า 

สำรวจ 
◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
◆ ซ่ือสัตย์ 

 โครงสร้างการปกครองใน
ท้องถ่ิน เช่น อบต. อบจ. 
เทศบาล และการปกครอง
พิเศษ เช่น พัทยา
กรุงเทพมหานคร  

 ระบบบริหาร
จัดการของ
องค์กรปกครอง
ในท้องถ่ิน 
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๑๐๐ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ท้องถิ่น สุจริต   อำนาจหน้าที่ และ
ความสำคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส ๒.๒ ป.๕/๒ 
ระบุบทบาท หน้าที่ 
และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

➢ บทบาท หน้าที่ 
และวิธีการเข้า
ดำรงตำแหน่ง
ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การค้นคว้า 

สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 บทบาท หน้าที่ และ
วิธีการเข้าดำรงตำแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถ่ิน เช่น 
นายก อบต. 
นายกเทศมนตรี นายก
อบจ.             ผู้ว่า
ราชการ กทม. 

 

ส ๒.๒ ป.๕/๓ 
วิเคราะห์ประโยชน์
ที่ชุมชนจะได้รับ
จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

➢ ประโยชน์ที่
ชุมชนจะได้รับ
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การค้นคว้า 

สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีจิต

สาธารณะ 
 

 

 บทบาท หน้าที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและ
รัฐบาล 

 การพัฒนา 
ส่งเสริม 
ปรับปรุง และ
การเสนอ
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
ต่างๆในท้องถ่ิน
ของ อบต. 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๓.๑ ป.๕/๑ 
อธิบายปัจจัย
การผลิตสินค้า
และบริการ 

➢ ปัจจัยการ
ผลิตสินค้า
และบริการ 

◆ การคิด
วิเคราะห์ 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การใช้
เทคโนโลยี 

◆ กระบวนการ
กลุ่ม 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

 ความหมายและประเภทของ
ปัจจัยการผลิตประกอบด้วย 
ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ผู้ประกอบการ 

 เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า
และบริการ 

 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 ตัวอย่างการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีอยู่ในท้องถ่ินหรือ
แหล่งผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน 

 ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถ่ินที่นำมาใช้เพ่ือ
การผลิตสินค้าและ
บริการ 
 

ส ๓.๑ ป.๕/๒ 
ประยุกต์ใช้
แนวคิดของ

➢ แนวคิดของ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ

◆ การคิด
วิเคราะห์ 

◆ การค้นคว้า 

◆ อยู่อย่าง
พอเพียง 

◆ มีจิต

 หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงการประยุกต์ใช้

 ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
สมุทรปราการ 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๐๑ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ
ในครอบครัว 
โรงเรียน และ
ชุมชน 

พอเพียงใน
การทำ
กิจกรรมต่างๆ
ในครอบครัว 
โรงเรียน และ
ชุมชน 

สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การใช้

เทคโนโลยี 
◆ ปฏิบัต ิ
 

สาธารณะ 
◆ ใฝ่เรียนรู้ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการทำกิจกรรมต่างๆใน
ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน เช่น การประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่ายในบ้าน 
โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือลด
ความสูญเสียทุกประเภท การ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ตัวอย่างการผลิตสินค้าและ
บริการในชุมชน เช่น หน่ึง
ตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือ 
OTOP 

ส ๓.๑ ป.๕/๓ 
อธิบายหลักการ
สำคัญและ
ประโยชน์ของ
สหกรณ์ 

➢ หลักการ
สำคัญและ
ประโยชน์ของ
สหกรณ์ 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ อยู่อย่าง

พอเพียง 
◆ ซ่ือสัตย์ 

สุจริต 

 หลักการและประโยชน์ของ
สหกรณ์ 

 ประเภทของสหกรณ์
โดยสังเขป 

 สหกรณ์ในโรงเรียน(เน้นฝึก
ปฏิบัติจริง) 

 การประยุกต์หลักการของ
สหกรณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 สหกรณ์ในโรงเรียน
และชุมชน 

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๓.๒ ป.๕/๑ 
อธิบายบทบาท
หน้าที่เบื้องต้นของ
ธนาคาร 

➢ บทบาทหน้าที่
เบื้องต้นของ
ธนาคาร 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การค้นคว้า 

สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การใช้เทคโนโลยี 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ ซ่ือสัตย์ สุจริต 

 บทบาทหน้าที่ของ
ธนาคารโดยสังเขป 

 ดอกเบี้ยเงินฝาก และ
ดอกเบี้ยกู้ยืม 

 การฝากเงิน/การถอนเงิน 

 

ส ๓.๒ ป.๕/๒ 
จำแนกผลดีและ
ผลเสียของการกู้ยืม 

➢ ผลดีและผลเสีย
ของการกู้ยืม 

◆ การค้นคว้า 
สำรวจ 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การใช้เทคโนโลยี 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 ผลดีและผลเสียของการ
กู้ยืมเงินทั้งนอกระบบ
และในระบบที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจ เช่น การเสีย
ดอกเบี้ย การลงทุน การ

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๐๒ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

 ซ้ือของอุปโภคเพ่ิมขึ้น ที่
นำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ 
ฟุ่มเฟือย 

 
สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๕/๑ สืบค้น
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่
หลากหลาย 

 ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่
หลากหลาย 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

 วิธีการสืบค้นความ
เป็นมาของท้องถิ่น 

 หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตาม
ช่วงเวลาต่างๆ เช่น 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
อาวุธ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  

 การนำเสนอความเป็นมา
ของท้องถิ่นโดยอ้างอิง
หลักฐานที่หลากหลาย
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การเล่าเร่ืองการเขียน
อย่างง่าย ๆ การจัด
นิทรรศการ  

 หลักฐาน
ทาง
ประวัติศาสตร์
ของจังหวัด
สมุทรปราการ 
เช่น พระสมุทร
เจดีย์ ป้อมผีเส้ือ
สมุทร ป้อมพระ
จุลจอมเกล้า ฯ 

ส ๔.๑ ป.๕/๒ 
รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ    เพ่ือ
ตอบคำถามทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ  
เพ่ือตอบคำถาม
ทาง
ประวัติศาสตร์ 
อย่างมีเหตุผล 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

 การตั้งคำถามทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น 
เช่น  มีเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด 
เพราะสาเหตุใดและมี
ผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
เพ่ือตอบคำถามดังกล่าว 
เช่น เอกสาร เร่ืองเล่า 
ตำนานท้องถิ่น 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๐๓ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

 การใช้ข้อมูลที่พบเพ่ือ
ตอบคำถามได้อย่างมี
เหตุผล 

ส ๔.๑ ป.๕/๓ อธิบาย
ความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เร่ืองราว 
ในท้องถิ่น 

 ความแตกต่าง
ระหว่างความ
จริงกับ
ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเร่ืองราว
ในท้องถิ่น 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

 ตัวอย่างเร่ืองราวจาก
เอกสารต่างๆ ที่สามารถ
แสดงนัยของความ
คิดเห็นกับข้อมูล เช่น 
หนังสือพิมพ์ บทความ
จากเอกสารต่าง ๆ เป็น
ต้น 

 ตัวอย่างข้อมูลจาก
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ใน
ท้องถิ่นที่แสดงความจริง
กับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นสำคัญ
เกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 

 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๒ ป.๕/๑ 
อธิบายอิทธิพลของ
อารย-ธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย 
และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

 อิทธิพลของ
อารย-ธรรม
อินเดียและจีนที่มี
ต่อไทย และ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
โดยสังเขป 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

  การเข้ามาของอารยธรรม
อินเดียและจีนในดินแดน
ไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียและจีน ที่มีต่อไทย 
และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
ศาสนาและความเช่ือ 
ภาษา การแต่งกาย 
อาหาร  

 

ส ๔.๒ ป.๕/๒ 
อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่
มีต่อสังคมไทย
ปัจจุบันโดยสังเขป 

 อิทธิพลของ
วัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทยปัจจุบัน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

  การเข้ามาของวัฒนธรรม
ต่างชาติในสังคมไทย เช่น 
อาหาร ภาษา การแต่ง
กาย ดนตรี โดยระบุ
ลักษณะสาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายใน

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๐๔ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

กระแสของวัฒนธรรม
ต่างชาติต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๕/๑ 
อธิบายพัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยา
และธนบุรีโดยสังเขป 

 พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา
และธนบุรี
โดยสังเขป 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

 การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยา โดยสังเขป 

 

 

ส ๔.๓ ป.๕/๒ 
อธิบายปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

 ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญ   
รุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการ
ปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

   ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการ
ปกครองของอาณาจักร
อยุธยา 

   พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาการด้านการเมือง 
การปกครอง และ
เศรษฐกิจ โดยสังเขป 

 

ส ๔.๓ ป.๕/๓ บอก
ประวัติและผลงาน
ของบุคคลสำคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรีที่
น่าภาคภูมิใจ 

 ประวัติและผลงาน
ของบุคคลสำคัญ
สมัยอยุธยาและ
ธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

   ผลงานของบุคคลสำคัญใน
สมัยอยุธยา เช่น สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  
ชาวบ้านบางระจัน       
เป็นต้น 

 

ส ๔.๓ ป.๕/๔ 
อธิบายภูมิปัญญา
ไทยที่สำคัญ สมัย
อยุธยาและธนบุรีที่
น่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

 ภูมิปัญญาไทยที่
สำคัญ สมัยอยุธยา
และธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์
ไว ้

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
โดยสังเขป  เช่น 
ศิลปกรรม การค้า 
วรรณกรรม  

   การกอบกู้เอกราชและการ
สถาปนาอาณาจักรธนบุรี
โดยสังเขป  

   พระราชประวัติ และ
ผลงานของพระเจ้า-
ตากสินมหาราช

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๐๕ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

โดยสังเขป  
   ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี

โดยสังเขป  เช่น 
ศิลปกรรม การค้า
วรรณกรรม 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๑ ป.๕/๑ 
สืบค้นและอธิบาย
ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพ 
ของภูมิภาคของตน
ด้วยแผนที่และรูป
ถ่าย 

 ลักษณะทาง
กายภาพ 
ของภูมิภาคของ
ตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

 ตำแหน่ง (พิกัด
ภูมิศาสตร์ ละติจูด 
ลองจิจูด)  ระยะ  
ทิศทาง  ของภูมิภาค
ของตนเอง 

 ลักษณะทาง
กายภาพของ
ภูมิภาคกลาง 
(จังหวัด
สมุทรปราการ) 

ส ๕.๑ ป.๕/๒ 
อธิบายลักษณะทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญใน
ภูมิภาคของตน 

 ลักษณะทาง
กายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่ง
ทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญใน
ภูมิภาคของตน 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 

 ภูมิลักษณ์ที่สำคัญใน
ภูมิภาคของตนเอง
เช่น แม่น้ำ  ภูเขา   
ป่าไม้ 

 ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพ
(ภูมิลักษณ์และ
ภูมิอากาศ) และ
ลักษณะทางสังคม 
(ภูมิสังคม) ในภูมิภาค
ของตนเอง 

 ลักษณะทาง
กายภาพของ
ภูมิภาคกลาง 
(จังหวัด
สมุทรปราการ) 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๒ ป.๕/๑  
วิเคราะห์
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพที่มี

 ส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพที่
มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้ง

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 ใฝ่เรียนรู้ 

 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

 เห็นความสำคัญ 

   สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
และการย้ายถ่ินของ

 ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพของ
ภูมิภาคกลาง 
(จังหวัด



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๐๖ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

อิทธิพลต่อลักษณะ
การตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถิ่นของ
ประชากรใน
ภูมิภาคของตน 

ถิ่นฐานและ
การย้ายถิ่นของ
ประชากรใน
ภูมิภาคของตน 

 การคิด
วิเคราะห์ 

ประชากรในภูมิภาค สมุทรปราการ) 

ส ๕.๒ ป.๕/๒  
วิเคราะห์อิทธิพล
ของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีการ
ดำเนินชีวิตใน
ภูมิภาคของตน 

 อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถี
การดำเนินชีวิต
ในภูมิภาคของ
ตน 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยี 
 

   อิทธิพลของส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและ
การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมในภูมิภาค 

 ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพของ
ภูมิภาคกลาง 
(จังหวัด
สมุทรปราการ) 

ส ๕.๒ ป.๕/๓  
นำเสนอตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและ
ทำลายส่ิงแวดล้อม 
และเสนอแนวทาง
ในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ภูมิภาคของตน 

 การรักษาและ
ทำลาย
ส่ิงแวดล้อม 
และเสนอ
แนวทางในการ
จัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ภูมิภาคของตน 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยี 
 เห็นความสำคัญ 

   ผลจากการรักษาและ
การทำลายภาพ
แวดล้อม 

   แนวทางการอนุรักษ์และ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค 

 ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพของภูมิภาค
กลาง (จังหวัด
สมุทรปราการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๐๗ 

วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑  
ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
สาระที่๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๑.๑ ป.๖/๑ 
วิเคราะห์ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา
ในฐานะเป็นศาสนา
ประจำชาติ  หรือ
ความสำคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
ในฐานะเป็น
ศาสนาประจำ
ชาติ  หรือ
ความสำคัญของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

◆ การศึกษา 
ค้นคว้า 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 
 
 
 

◆ พระพุทธศาสนาในฐานะ
เป็นศาสนาประจำชาติ เช่น  
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  
เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม
ไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจ  
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ไทย และเป็นหลัก           
ในการพัฒนาชาติไทย   

 

ส ๑.๑ ป.๖/๒ สรุป
พุทธประวัติตั้งแต่
ปลงอายุสังขารจนถึง
สังเวชนีย-สถาน หรือ
ประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด 
 

 พุทธประวัติ
ตั้งแต่ปลงอายุ
สังขารจนถึง
สังเวชนีย-สถาน 
หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

◆ การศึกษา 
ค้นคว้า 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน ๔ 

 

ส ๑.๑ ป.๖/๓ เห็น
คุณค่าและประพฤติ
ตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เร่ืองเล่า 
และ            ศา
สนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กำหนด 

 การประพฤติตน
ตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิต
และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก/เร่ืองเล่า 
และ            
ศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่
กำหนด 

◆ การปฏิบัต ิ
◆ การสำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

  สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรม-พระปรมานุชิต
ชิโนรส 

 

ส ๑.๑ ป.๖/๔ 
วิเคราะห์ความสำคัญ
และเคารพพระ
รัตนตรัย  ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ 
ในพระพุทธศาสนา  

 ความสำคัญและ
เคารพพระ
รัตนตรัย  ปฏิบัติ
ตามไตรสิกขา
และหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระ
พุทธ- ศาสนา  

◆ การปฏิบัต ิ
◆ การสำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

➢ พระรัตนตรัย 
-ศรัทธา ๔ 

   พระพุทธ 
พุทธกิจ ๕ 

  พระธรรม 
อริยสัจ ๔ 
หลักกรรม 
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๑๐๘ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กำหนด 

   พระสงฆ ์
➢ ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
➢ โอวาท ๓ 
  ไม่ทำช่ัว 

 เบญจศีล 
 อบายมุข ๖ 
อกุศลมูล ๓ 

 ทำความดี 
 เบญจธรรม 
 กุศลมูล ๓ 
 พละ ๔ 
 คารวะ ๖ 
 กตัญญูกตเวทีตอ่

พระมหากษัตริย์ 
 มงคล ๓๘ 
 มีวินัย  
 การงานไม่มีโทษ 
 ไม่ประมาทในธรรม 
  ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหาร

จิตและเจริญปัญญา) 
➢ พุทธศาสนสุภาษิต 

  สจฺเจน  กิตฺตึ ปปฺโปติ  
คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   

 ยถาวาที  ตถาการี   
พูดเช่นไร  ทำเช่นน้ัน 

ส ๑.๑ ป.๖/๕ ช่ืนชม
การทำความดีของ
บุคคลในประเทศตาม
หลักศาสนา พร้อมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 

 การทำความดี
ของบุคคลใน
ประเทศตาม
หลักศาสนา 
พร้อมทั้งบอกแนว
ปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   ตัวอย่างการกระทำความ
ดีของบุคคลในประเทศ  

   
 

 

ส ๑.๑ ป.๖/๖ เห็น
คุณค่าและสวดมนต์
แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญ
ปัญญา มีสติที่เป็น
พ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตาม

 สวดมนต์แผ่
เมตตา และ
บริหารจิตเจริญ
ปัญญา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิใน
พระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนา

◆ การปฏิบัต ิ
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

  สวดมนต์ไหว้พระ  
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของ
สติสัมปชัญญะ  สมาธิและ
ปัญญา 

  รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของ การบริหารจิตและ
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๑๐๙ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ ตามที่
กำหนด 

จิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่
กำหนด 

เจริญปัญญา 
  ฝึกการยืน การเดิน  การ

น่ัง  และการนอนอย่างมีสติ 
  ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึก

เม่ือตาเห็นรูป  หูฟังเสียง  
จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  
กายสัมผัสส่ิงที่มากระทบ   
ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟังการ
อ่าน  การคิด   การถาม และการ
เขียน 

ส ๑.๑ ป.๖/๗ ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับ
ถือ เพ่ือแก้ปัญหา
อบายมุขและ ส่ิงเสพ
ติด 

 การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือ เพ่ือ
แก้ปัญหา
อบายมุขและ ส่ิง
เสพติด 

◆ การปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ เห็นคุณค่า 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

◆ หลักธรรม : อริยสัจ ๔  
หลักกรรม 

◆ โอวาท ๓ :  เบญจศีล – 
เบญจธรรม  อบายมุข ๖ 
อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 

 
 

 

ส ๑.๑ ป.๖/๘ 
อธิบายหลักธรรม
สำคัญของศาสนา
อื่นๆ โดยสังเขป 

 หลักธรรมสำคัญ
ของศาสนาอื่นๆ
โดยสังเขป 

◆ การศึกษา 
ค้นคว้า 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

 
 
 
 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 

➢ หลักธรรมสำคัญของ
ศาสนาต่าง ๆ  
◆ พระพุทธศาสนา  :  

อริยสัจ ๔  โอวาท  ๓  
ฯลฯ 

◆ ศาสนาอิสลาม :  หลัก
ศรัทธา                 
หลักปฏิบัติ หลัก
จริยธรรม  

◆ คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  
๑๐ ประการ 

 

ส ๑.๑ ป.๖/๙ 
อธิบายลักษณะ
สำคัญของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนา
อื่นๆ และปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมเม่ือ
ต้องเข้าร่วมพิธี 

 สนพิธีพิธีกรรม
ของศาสนาอื่นๆ 
และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม
เม่ือต้องเข้าร่วม
พิธี 

◆ การศึกษา 
ค้นคว้า 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ เห็นคุณค่า 
 
 
 
 
 
 

➢ ศาสนพิธีของศาสนาต่าง 
ๆ  
◆ พระพุทธศาสนา 

- ศาสนพิธีที่เป็นพุทธ
บัญญัติ เช่น บรรพชา  
อุปสมบท 

- ศาสนพิธีที่เกี่ยวเน่ือง
กับพระพุทธศาสนา 
เช่น ทำบุญพิธีเน่ืองใน
วันสำคัญทางศาสนา 

 ศาสนาอิสลาม  เช่น  
การละหมาด               
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๑๑๐ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

การถือศีลอด  การ
บำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 

 คริสต์ศาสนา  เช่น  
ศีลล้างบาป             
ศีลอภัยบาป  ศีล
กำลัง  ศีลมหาสนิท  
ฯลฯ 

 ศาสนาฮินดู  เช่น พิธี
ศราทธ์  พิธีบูชา
เทวดา 

 
มาตรฐาน ส ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ  

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๑.๒ ป. ๖/๑ 
อธิบายความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในศาสนสถาน และ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

 ความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ต่างๆในศา
สนสถาน และ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิด
วิเคราะห์ 
 

 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 

  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสถานที่ต่าง 
ๆภายในวัด เช่น เขต
พุทธาวาส  
สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมภายในวัด 

 

ส ๑.๒ ป.๖/๒ มี
มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กำหนด 

 มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กำหนด 

 ปฏิบัติตน 
 กระบวนการ

สืบค้น 
 

 

 รักความเป็น
ไทยและ
ท้องถ่ิน 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 

  การถวายของแก่
พระภิกษุ 

 การปฏิบัติตนในขณะ
ฟังธรรม 

 การปฏิบัติตนตาม
แนวทางของ
พุทธศาสนิกชน       
เพ่ือประโยชน์ต่อ
ศาสนา 

 

ส ๑.๒ ป.๖/๓ 
อธิบายประโยชน์ของ
การเข้าร่วมใน ศาสน
พิธี  พิธีกรรม และ
กิจกรรมในวันสำคัญ
ทางศาสนา ตามที่
กำหนด และปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง 

 ประโยชน์ของการ
เข้าร่วมใน ศาสน
พิธี  พิธีกรรม และ
กิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนา 
ตามที่กำหนด และ
ปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

 ปฏิบัติตน 

 กระบวนการ
สืบค้น 
 

 

 รักความเป็น
ไทยและ
ท้องถ่ิน 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 

 

  ทบทวนการอาราธนา
ศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระ
ปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการ

ทำบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนที่
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๑๑๑ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ถูกต้องในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา   

       วันอัฐมีบูชา             
วันอาสาฬหบูชา          
วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้า
ร่วมในศาสนพิธี/
พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา 

ส ๑.๒ ป.๖/๔ แสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนาที่
ตนนับถอื 

 การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถอื 

 ปฏิบัติตน 
 กระบวนการ

สืบค้น 
 

 

 รักความเป็น
ไทยและ
ท้องถ่ิน 

 ใฝ่เรียนรู้ 

➢ การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

- ขั้นเตรียมการ 

- ขั้นพิธีการ 

 

 
สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข    

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๖/๑  
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของ
ครอบครัวและชุมชน 

 การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน
ของครอบครัว
และชุมชน 

◆ การปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ สำรวจ 
◆ กระบวนการกลุ่ม 

◆ มีจิต
สาธารณะ 

◆ รักความ
เป็นไทย
และท้องถ่ิน 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
 

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันเช่น 

- กฎหมายจราจร   

- กฎหมายทะเบียน
ราษฎร 

- กฎหมายยาเสพติด
ให้โทษ 

- เทศบัญญัติ 
ข้อบัญญัติ อบต. 
อบจ. 

   ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายดังกล่าว 

 

ส ๒.๑ ป.๖/๒  
วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลง

 การเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและ

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 

◆ รักความ
เป็นไทย
และท้องถ่ิน 

   ความหมายและประเภท
ของวัฒนธรรม 

    การเปล่ียนแปลง
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๑๑๒ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

วัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธำรง
รักษาวัฒนธรรมอันดี
งาม 

ธำรงรักษา
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
 
 

วัฒนธรรมตาม
กาลเวลาที่มีผลต่อ
ตนเองและสังคมไทย 

   แนวทางการธำรงรักษา
วัฒนธรรมไทย 

ส ๒.๑ ป.๖/๓  
แสดงออกถึงมารยาท
ไทยได้เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 

 มารยาทไทยได้
เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 

◆ การปฏิบัต ิ
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ กระบวนการกลุ่ม 

◆ มีจิต
สาธารณะ 

◆ รักความ
เป็นไทย
และท้องถ่ิน 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 

   ความหมายและสำคัญ
ของมารยาทไทย 

   มารยาทไทยและ
มารยาทสังคม   เช่น  
การแสดงความเคารพ 
การยืน  การเดิน การ
น่ัง การนอน การรับ
ของส่งของ  การ
รับประทานอาหาร 
การแสดงกิริยาอาการ  
การทักทาย  การ
สนทนา  การใช้คำพูด 

 

ส ๒.๑ ป.๖/๔  
อธิบายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มคนใน
สังคมไทย 
 

 คุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม
คนใน
สังคมไทย 

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การศึกษา 

ค้นคว้า 

◆ มีจิต
สาธารณะ 

◆ รักความ
เป็นไทย
และท้องถ่ิน 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
 

   ประโยชน์และคุณค่า
ทางวัฒนธรรม 

   ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมระหว่าง
กลุ่มคนภาคต่างๆ ใน
สังคมไทย 

   แนวทางการรักษา
วัฒนธรรม 

 

ส ๒.๑ ป.๖/๕ 
ติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
เลือกรับและใช้
ข้อมูล ข่าวสารใน
การเรียนรู้ได้
เหมาะสม  

 การติดตาม
ข้อมูล ข่าวสาร 
เหตุการณ์ต่าง 
ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
เลือกรับและใช้
ข้อมูล ข่าวสาร
ในการเรียนรู้
ได้เหมาะสม  

◆ กระบวนการ
สืบค้น 

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การศึกษา 

ค้นคว้า 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  
◆ มุ่งม่ันใน

การทำงาน 
 

    ข้อมูล ข่าวสาร 
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น 
วิทยุโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ 
แหล่งข่าวต่าง ๆ 
สถานการณ์จริง  

    ประโยชน์จากการ
ติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร   เหตุการณ์
ต่าง ๆ  

    หลักการเลือกรับและ
ใช้ข้อมูล ข่าวสารจาก
ส่ือต่าง ๆ รวมทั้งส่ือที่
ไร้พรมแดน 
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๑๑๓ 

มาตรฐาน  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๖/๑
เปรียบเทียบบทบาท  
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัฐบาล   

 บทบาท  หน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
รัฐบาล   

◆ การคิดวิเคราะห์ 
◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ กระบวนการกลุ่ม 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 บทบาท หน้าที่ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล 

 

ส ๒.๒ ป.๖/๒ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นและประเทศ 

 การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นและ
ประเทศ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ ปฏิบัต ิ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 กิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริม 
ประชาธิปไตย ใน
ท้องถิ่นและประเทศ 
 

 

ส ๒.๒ ป.๖/๓ 
อภิปรายบทบาท 
ความสำคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 บทบาท 
ความสำคัญใน
การใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีสติ 

รอบคอบ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 
 

 การมีส่วนในการ
ออกกฎหมาย 
ระเบียบ กติกา  
การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มี
พฤติกรรมการ
กระทำผิดการ
เลือกตั้ง  และแจ้ง
ต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

 การใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส.๓.๑ ป.๖/๑  
อธิบายบทบาทของ
ผู้ผลิตที่มีความ

 บทบาทของ
ผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   บทบาทของผู้ผลิตที่
มีคุณภาพ   เช่น 
คำนึง ถึง
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๑๑๔ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

รับผิดชอบ ส่ิงแวดล้อม มี
จรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม วางแผน
ก่อนเร่ิมลงมือทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือลดความ
ผิดพลาดและการ
สูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการ
ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ 

ส.๓.๑ ป.๖/๒ 
อธิบายบทบาทของ
ผู้บริโภค 
ที่รู้เท่าทัน 

 บทบาทของ
ผู้บริโภค 
ที่รู้เท่าทัน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   คุณสมบัติของ
ผู้บริโภคที่ดี 

   พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่
บกพร่อง 

   คุณค่าและ
ประโยชน์ของ
ผู้บริโภคที่รู้เท่า
ทันที่มีต่อตนเอง 
ครอบครัวและ
สังคม 

 

ส.๓.๑ ป.๖/๓ บอก
วิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน 

 วิธีและประโยชน์
ของการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ กานำเสนอ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

   ความหมาย และ
ความจำเป็นของ
ทรัพยากร 

   หลักการและวิธีใช้
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด        
(ลดการสูญเสีย
ทุกประเภท) 

  วิธีการสร้างจิตสำนึก
ให้คนในชาติรู้คุณ
ค่าของทรัพยากร
ที่มีอยู่จำกัด 

   วางแผนการใช้
ทรัพยากร โดย
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๑๑๕ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ประยุกตเ์ทคนิค
และวิธีการใหม่ ๆ 
ให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และ
ทันกบัสภาพทาง
เศรษฐกจิและ
สังคม                   

 
มาตรฐาน ส.๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๓.๒ ป.๖/๑ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล 

 ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค 
ธนาคาร และ
รัฐบาล 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้    ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และ
รัฐบาล  ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างสังเขป 
เช่นการแลกเปล่ียนสินค้า
และบริการ  รายได้และ
รายจ่าย การออมกับ
ธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์
ของหน่วยเศรษฐกิจ 

   ภาษีและหน่วยงานที่
จัดเก็บภาษ ี

   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิ
ของผู้ใช้แรงงานใน
ประเทศไทย 

   การหารายได้ รายจ่าย การ
ออม การลงทุน ซ่ึงแสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
รัฐบาล 

 

ส ๓.๒ ป.๖/๒ 
ยกตัวอย่างการ
รวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น 

 การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการ

สืบค้น 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้    การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ
เพ่ือประสานประโยชน์ใน
ท้องถิ่น เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน  
กองทุนหมู่บ้าน 
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๑๑๖ 

สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๖/๑ อธิบาย
ความสำคัญของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
ง่ายๆ 

 ความสำคัญของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตร์
อย่างง่ายๆ 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

 ความหมายและความสำคัญ
ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ที่
เหมาะสมกับนักเรียน 

 การนำวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เร่ืองราวในท้องถิ่น เช่น 
ความเป็นมาของภูมินามของ
สถานที่ในท้องถิ่น  

 

ส ๔.๑ ป.๖/๒ 
นำเสนอข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลาย
ในการทำความเข้าใจ
เร่ืองราวสำคัญในอดีต 

 ข้อมูลจากหลักฐาน
ที่หลากหลายใน
การทำความเข้าใจ
เร่ืองราวสำคัญใน
อดีต 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

 ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสม
กับนักเรียนที่นำมาใช้ใน
การศึกษาเหตุการณ์สำคัญ
ในประวัติศาสตร์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น         
พระราชหัตถเลขาของ
รัชกาลที่ ๔ หรือ รัชกาลที่ ๕ 
กฎหมายสำคัญ ฯลฯ ( 
เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 

 สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ทั้งความจริงและข้อเท็จจริง 

 การนำเสนอข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การ
เล่าเร่ือง  การจัดนิทรรศการ  
การเขียนรายงาน   

 

 
มาตรฐาน ส ๔.๒    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๒ ป.๖/๑ อธิบาย
สภาพสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของ
ประเทศเพ่ือนบ้านใน
ปัจจุบัน 

 สภาพสังคม 
เศรษฐกิจและ
การเมืองของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน
ในปัจจุบัน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและ
อาณาเขตของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศ

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๑๗ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

เพ่ือนบ้านของไทย
โดยสังเขป 

  ตัวอย่างความเหมือนและ 
ความต่างระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ภาษา ศาสนา การ
ปกครอง 

ส ๔.๒ ป.๖/๒ บอก
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป 

 ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มอาเซียน 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆ มีวินัย 

  ความเป็นมาของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป 

  สมาชิกของอาเซียนใน
ปัจจุบัน 

  ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน
โดยสังเขป    

 

 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๖/๑ อธิบาย
พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป 

 พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 

 การสถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป 

 

ส ๔.๓ ป.๖/๒ อธิบาย
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์อนุรักษ์
ไว ้

 ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์  
อนุรักษ์ไว ้

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
◆  

 ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทย ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ 

 พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น   
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัย
ประชาธิปไตย 

 

ส ๔.๓ ป.๖/๓ 
ยกตัวอย่างผลงาน
ของบุคคลสำคัญด้าน
ต่างๆสมัย

 ผลงานของบุคคล
สำคัญด้านต่างๆ
สมัยรัตนโกสินทร์
ภาคภูมิใจ และ

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

 ผลงานของบุคคลสำคัญ
ทางด้านต่างๆ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น 
พระบาทสมเด็จพระ

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๑๘ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

รัตนโกสินทร์
ภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การ 

ควรค่าแก่การ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  
พระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

ส ๔.๓ ป.๖/๔ อธิบาย
ภูมิปัญญาไทยที่
สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่า 

 ภูมิปัญญาไทยที่
สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่า 

◆ การค้นคว้า สำรวจ 
◆ กระบวนการสืบค้น 
◆ การคิดวิเคราะห์ 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มุ่งม่ันในการ

ทำงาน 
 

  ภูมิปัญญาไทยสมัย
รัตนโกสินทร์             
เช่น  ศิลปกรรม  
วรรณกรรม 

 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๑ ป.๖/๑  สืบค้น
และอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทยด้วย
แผนที่ รูปถ่ายทาง
อากาศและภาพจาก
ดาวเทียม 

 ลักษณะทาง
กายภาพของประเทศ
ไทยด้วยแผนที่ รูป
ถ่ายทางอากาศและ
ภาพจากดาวเทียม 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
(แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง 
ๆ )    ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศ 

 

ส ๕.๑ ป.๖/๒ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพ
กับภัยพิบัติในประเทศ
ไทยเพ่ือเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติ 

 ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติ
ในประเทศไทยเพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ 

 การใช้
เทคโนโลยี 

 การสำรวจ/
สังเกต 

 การคิด
วิเคราะห์ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีทักษะใน

การใช้
เทคโนโลยี 

 เห็น
ความสำคัญ 

   ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของประเทศ 
เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว 
วาตภัย 

   ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิ
สังคมของประเทศไทย 

 

 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ส ๕.๒ ป.๖/๑ 
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทาง

◆ การคิด
วิเคราะห์ 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีจิต

   ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
กับส่ิงแวดล้อมทางสังคม

 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๑๙ 

ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ระหว่างส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพกับ
ลักษณะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคม
ใน ประเทศไทย 

กายภาพกับ
ลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และ
สังคมในประเทศ
ไทย 

◆ การสำรวจ/
สังเกต 

◆ การนำเสนอ 
◆ การปฏิบัต ิ
 

สาธารณะ 
◆ รักความเป็น

ไทยและ
ท้องถ่ิน 

ในประเทศ 
   ความสัมพันธ์และ

ผลกระทบ 

ส ๕.๒ ป.๖/๒ 
วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของประเทศ
ไทยในอดีตกับปัจจบุัน 
และผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงน้ัน 

 การเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพของ
ประเทศไทยในอดีต
กับปัจจุบัน และผล
ที่เกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงน้ัน 

◆ การคิด
วิเคราะห์ 

◆ การสำรวจ/
สังเกต 

◆ การนำเสนอ 
◆ การปฏิบัต ิ
 
 

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีจิต

สาธารณะ 
◆ รักความเป็น

ไทยและ
ท้องถ่ิน 

   ผลที่เกิดจากการ
ปรับเปล่ียน หรือ
ดัดแปลงสภาพธรรมชาติ
ในประเทศจากอดีต ถึง
ปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้น 
(ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม  อาชีพ และ
วัฒนธรรม) 

 

ส ๕.๒ ป.๖/๓ 
นำเสนอตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นผลจาก
การ รักษาและทำลาย
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจัดการ
อย่างยั่งยืนใน ประเทศ
ไทย 

 รักษาและทำลาย
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม และ
เสนอแนวทางใน
การจัดการอย่าง
ยั่งยืนในประเทศ
ไทย 

◆ การคิด
วิเคราะห์ 

◆ การสำรวจ/
สังเกต 

◆ การนำเสนอ 
◆ การปฏิบัต ิ

◆ ใฝ่เรียนรู้ 
◆ มีจิต

สาธารณะ 
◆ รักความเป็น

ไทยและ
ท้องถ่ิน 

   แนวทางการใช้ทรัพยากร
ของคนในชุมชนให้ใช้ได้
นานขึ้น โดยมีจิตสำนึก
รู้คุณค่าของทรัพยากร 

 แผนอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ชุมชน หรือแผนอนุรักษ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๐ 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑            เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 
สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบเบ้ืองต้นของศาสนา 

ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความสำคัญของคัมภีร์  ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม 
การบำเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ  การใช้ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญ ฝึกปฏิบัติการบริหาร
จิต  การเจริญปัญญาเบ้ืองต้น เปรียบเทียบ การทำความดี ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ รวบรวมขั้นตอน ของศาสน
พิธี คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  ความกล้าหาญ 
ความเสียสละ  การเคารพสิทธิและหน้าที่  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  
กฎ กติกา  ความหมาย ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้รับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการ ในชีวิตประจำวัน   ลักษณะทางกายภาพของบ้าน โรงเรียน และชุมชน องค์ประกอบของ  แผนผัง การ
เขียนแผนที่ เบ้ืองต้นอย่างง่าย ทรัพยากรธรรมชาติ   การพึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ผลเสียการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ   ส่ิงแวดล้อมทางสังคม การสร้างสรรค์  ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และทางสังคม  
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิ ปราย        
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี I Classroom ในการเรียนรู้ การจัดการและการ
ปฏิบัติ   
 เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔     ส ๑.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒          ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓      ส ๓.๒  ป.๑/๑  
ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  , ป.๑/๔  ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  

      รวม   ๘   มาตรฐาน    ๒๓  ตัวช้ีวัด 

 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๑ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒            เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบเบ้ืองต้นของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ศาสนพิธี และพิธีกรรมในวัน
สำคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบ้ืองต้น การทำความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน 
การปฏิบัติตนตามคำแนะนำเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การเป็นพลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย 
การยอมรับ การเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สิทธิของบุคคลที่พึงได้รับการ
คุ้มครอง การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของตนเอง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ข้อตกลง กฎ กติกา ระเบียบใน
โรงเรียน ความหมาย และความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ–รายจ่ายของครอบครัว ตัดสินใจ
เลือกอย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อขาย แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ ประโยชน์ของ
ธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ตำแหน่ง ระยะ
ทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณค่าของธรรมชาติ การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากร
กับส่ิงแวดล้อม การฝึกสังเกตส่ิงต่างๆรอบตัว  

โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย        
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี  I Classroom ในการเรียนรู้ การจัดการและการ
ปฏิบัติ   

เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม                
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔        ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

รวม   ๘   มาตรฐาน  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๒ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                  เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปใจความสำคัญความหมาย 
ความสำคัญ องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา  ที่ใช้ในคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ศาสนพิธี 
พิธีกรรมในวันสำคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความรำลึกได้  ความรู้ตัว ช่ืนชม
การทำความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม การเป็นพลเมืองดีใน
สังคม ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน้าที่ของ ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ สถานภาพ สิทธิของ
บุคคลที่พึงได้รับการคุ้มครอง  การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา ของท้องถิ่น การสร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน  ความสำคัญของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายรับ–รายจ่าย ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปล่ียน  สินค้าและบริการความสำคัญของธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวัน องค์ประกอบทางกายภาพ ลักษณะ ความเกี่ยวข้องแผนผัง แผนที่ ตำแหน่ง ระยะทิศทาง 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ   การพึ่งพาอาศัยกัน ส่ิงแวดล้อมทางสังคม การอนุรักษ์ การใช้
พลังาน การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การรู้จักสังเกตส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว   
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี  
iClassroom ในการเรียนรู้ การจัดการและการปฏิบัติ   

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      
ส ๑.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓  ส ๒.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔                
ส ๒.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓  ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                 
ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓  ส ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                                  

ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖   รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๓ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔            เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง  

 สังเกต  ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้น ข้อมูลสรุปใจความ
สำคัญเกี่ยวกับความสำคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชมการทำความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ 
ศาสนาที่ตนนับถือ เสนอแนวทางการกระทำของตนเองและผู้อื่นในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพื่อป้องกัน
ตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่นการยอมรับคุณค่าของกันและกัน การ
รวมกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน ช่ืนชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การ
รวมกลุ่มภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อำนาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ 
ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได้ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การ
ธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีที่ เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน การพึ่งพา การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใช้แผนที่และภาพถ่ายระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและส่ิงต่างๆในจังหวัด
ของตนเอง ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆที่อยู่ในจังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนั้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัด  
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี     I 
Classroom ในการเรียนรู้ การจัดการและการปฏิบัติ   

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม              
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรี ยนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ส ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗, ป.๔/๘        
ส ๑.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  ส ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
ส ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  ส ๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓    
ส ๓.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒     ส ๕.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๕.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  

      รวม  ๘ มาตรฐาน   ๓๐   ตัวชี้วัด 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๔ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                  เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง  

 สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล สืบค้น
ข้อมูล สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสำคัญของศาสนา  ศาสดา        
และคัมภีร์ทางศาสนาที่ ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ ตนนับถือเพื่ อเข้าใจในการพัฒนาตนและ
สังคม  ความหมาย การบริหารจิต และเจริญปัญญา ช่ืนชมการทำความดีของตนเองและบุคคลในสังคม และแนว
ปฏิบัติในการช่ืนชม  การทำความดีของบุคคลสำคัญกลุ่มเพื่อนประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาของ
ศาสนาที่ตนนับถือกระบวนการประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  การปฏิบัติ
ตน ตามสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การดำเนินชีวิต ความแตกต่างของวัฒนธรรมในกลุ่ม
คนในภูมิภาคการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้างการปกครอง
ประเทศซึ่งมีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับการปกครอง
ประเทศ ความสำคัญในกฎหมายในชีวิตประจำวัน หน้าที่ของผู้ผลิต และผู้บริโภค ความหมายของระบบสินเช่ือ 
ผลดีผลเสียต่อภาวะ การเงินการเลือกของผู้บริโภค ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่  ระบบสหกรณ์การบริหาร
ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่นการบริการต่างๆ  ของธนาคารและสถาบันการเงินใน
ต่างประเทศ  ผู้บริโภคผู้ยืมและนักธุรกิจการจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ   ความเช่ียวชาญ  ชำนาญด้านจำนวน
ปริมาณสินค้ารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจการใช้แผนที่ในท้องถิ่นต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง ผลกระทบ
ของส่ิงแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยกับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบ
จากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อส่ิงแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์ 
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี         
I Classroom ในการเรียนรู้ การจัดการและการปฏิบัติ   

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

   ส ๑.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
   ส ๑.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ส ๒.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓, ป. ๕/๔ 
   ส ๒.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ ส.๓.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓   ส ๓.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒    

 ส ๕.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓   ส ๕.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    รวม   ๘  มาตรฐาน    ๒๘   ตัวชี้วัด 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๕ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง  

 สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลสืบค้น 
ข้อมูลความสำคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การทำความดีของบุคคลในประเทศ การ
สวดมนต์ แผ่เมตตาของศาสนาที่ตนนับถือ สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึง
สังเวชนียสถาน ประวัติศาสดา  ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานที่
ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  
การบริหารจิตและเจริญปัญญาวันสำคัญทางศาสนา  การกระทำที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีใน
สังคมประชาธิปไตย  สิทธิเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่น อำนาจ
อธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจำวัน  การเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อม  การเพิ่มรายได้เงินออมจากการลงทุน สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต  และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินและ
การบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษี การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แผนที่ชนิดต่างๆ การกระทำที่
ส่งผลดีและผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบจากการที่มนุษย์เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ในด้านบวกและด้านลบ  การกระทำที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหา และเสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  
โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย  กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี  I Classroom    
ในการเรียนรู้ การจัดการและการปฏิบัติ   

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
          ส ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙       

ส ๑.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔           
ส ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕         
ส ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓          ส ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓         
ส ๓.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒         ส ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒                
ส ๕.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓           รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑   ตัวชี้วัด 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๖ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๑ ประวัติศาสตร ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑            เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 
 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ คำ
ที่แสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้  เดือนนี้  ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และ
เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเช่ือมโยง 
เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้คำแสดงช่วงเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ 

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและการบอก
เล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะ
พื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล(เช่นบุคคล)และบอกเล่า ข้อเท็จจริงที่
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมส่ิงของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในสมัย  ปัจจุบัน 
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตาไฟฟ้า) หม้อ
หุงข้าว (การหุงข้าวที่ เช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง) ถนน 
บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดข้ึนในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเล่ือนช้ันเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญ
ของครอบครัว) โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการ
บอกเล่า เพื่อให้เข้าใจการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  
ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และส่ิงที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้
ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ  ภูมิ ใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าที่จะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป 
       มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
          ส ๔.๑      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
          ส ๔.๒      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒    
          ส ๔.๓      ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๗ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๑ ประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒            เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 
 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้, เดือนนี้ เดือน
ก่อน  เดือนหน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม 
เช่ือมโยง เรียงลำดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำดับ
เหตุการณ์สำคัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้   มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ   และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ทางด้านการประกอบอาชีพ 
การแต่งกาย การส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่มี
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา  ฝึกทักษะการสอบถาม การ
สังเกต การวิเคราะห์  การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ  เพื่อให้เข้าใจวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต  และเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง   มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่างและสามารถปรับตัวอยู่
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การทำความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ  เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์ให้
ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรง
ความเป็นไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  
ส ๔.๒   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒    
ส ๔.๓   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  

 รวม  ๓  มาตรฐาน   ๖   ตัวชี้วัด 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๘ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๑ ประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช  (ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษา
ฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การ
เช่ือมโยง การอธิบาย เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 
ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ  แผนผังโรงเรียน  
แผนที่ชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  สามารถใช้เส้นเวลา  (Timeline)  ลำดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุปความ  
เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  สามารถนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน  
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เช้ือ
ชาติ ศาสนา ความเช่ือ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียง   ในเรื่องความเช่ือและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่ง
กาย โดยใช้ทักษะการอ่าน การสอบถาม การสังเกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชน
ของตนเอง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัย
ดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็นต้น โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ  และธำรงความเป็นไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับช้ัน/ตัวช้ีวัด 
  ส ๔.๑   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓   
 ส ๔.๒    ป ๓/๑, ป ๓/๒  

ส ๔.๓   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓   
รวม  ๓  มาตรฐาน   ๘   ตัวช้ีวัด 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๒๙ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๑ ประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔            เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ รวมทั้ง
ช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การวิเคราะห์ การ
คำนวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามช่วงเวลาที่ปรากฏ
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะสำคัญ  และเกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมา
ของท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นทั้ง หลักฐานช้ันต้นกับช้ันรอง หลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การ
จำแนก  การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย  ได้แก่  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตีความ  การสรุป
ความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ  ได้แก่ พ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดก
โลก  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การสืบค้น  การวิเคราะห์การตีความ  เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
ในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความ
เจริญให้บ้านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
    ส ๔.๑     ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓   ส ๔.๒     ป ๔/๑, ป ๔/๒  
          ส ๔.๓     ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 
รวม  ๓  มาตรฐาน     ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๓๐ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๕๒๐๑ ประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕            เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการตั้งประเด็นคำถามทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น  ความเป็นมาของช่ือหมู่บ้าน  ช่ือตำบล  ช่ือถนน  ความเป็นมาของสถานที่สำคัญ  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่น  รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น  สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง 
ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูลได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การ
วิเคราะห์ การเช่ือมโยง  และการสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ  เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  อาหาร  และการแต่งกาย   ศึกษา
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การ
สืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเช่ือมโยง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  
และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงาน
บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี  ที่
น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม  
วรรณกรรม และการค้า  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การ
เรียงความ เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะธำรงรักษาความเป็นไทยสืบ
ต่อไป 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับช้ัน/ตัวช้ีวัด 
      ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
 ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒   
 ส ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔ 
รวม   ๓  มาตรฐาน   ๙  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๓๑ 

 คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๑ ประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  การตั้ง
ประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การสำรวจแหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง  การรวบรวมข้อมู ลจากหลักฐานที่
หลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ที่ค้นพบได้
อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การสำรวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การอธิบาย  
การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์
สำคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เช่ือมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการ
อ่าน  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญที่น่าภาคภูมิใจ  
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง  และ
สร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
   ส ๔.๑  ป ๖/๑,  ป ๖/๒  
         ส ๔.๒  ป ๖/๑,  ป ๖/๒   
         ส ๔.๓  ป ๖/๑,  ป ๖/๒,  ป ๖/๓,  ป ๖/๔ 
รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 



 ๑๓๒ 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

โดยนางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง  ครูโรงเรียนวัดแค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
น 

๑ พระพุทธศาสนา  
และศาสนาอื่นๆ 

ส ๑.๑  ป. ๑/๑  
          
         

การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดา ที่ตนนับถือทำ
ให้เกิดความศรัทธาและเห็นแบบ  อย่างที่ดี  ซึ่งสามารถ
นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 

๑. พระพุทธศาสนา 
๒. ศาสนาคริสต์ 
๓. ศาสนาอิสลาม 

๒ ๘ 

๒ แบบอย่างที่ดี ส ๑.๑  ป. ๑/๒ แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดที่ได้จากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างที่ เคารพศรัทธา 
สามารถนำมาประยุกต์ 
ใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน 

๔. พุทธสาวก  
๕. ชาดก 
๖. ศาสนิกชนตัวอย่าง 

๒ ๘ 

๓ หลักธรรมนำ
ความสุข  

ส ๑.๑  ป. ๑/๓ 
         ป. ๑/๔ 
   

หลักธรรมของศาสนาและการเห็นคุณค่าของการสวดมนต์แผ่
เมตตาก่อให้เกิดความศรัทธาสามารถยึดถือเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิต และพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 

๗. ศรัทธาในพระรัตนตรัย  
๘. โอวาท ๓ 
๙. พุทธศาสนสุภาษิต 
๑๐. การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
๑๑. ความหมายและประโยชน์ของสติ 
๑๒. หลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์และศาสนา

อิสลาม 

๔ ๘ 

๔ ชาวพุทธที่ดี  ส ๑.๒  ป. ๑/๑ 
         ป. ๑/๒ 
          ป. ๑/๓ 

การประพฤติตนอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาและ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ  ศาสนสถาน การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ และการปฏิบัติตนในศาสนพิธีและวันสำคัญ

๑๓. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
๑๔. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๑๕. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒ ๘ 
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๑๓๓ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
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ทางศาสนาถือเป็นการส่งเสริมจิตสาธารณะของตนเองและ
เป็นการธำรงไว้ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๑๖. การบูชาพระรัตนตรัย 

๕ ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน  

ส ๒.๒  ป. ๑/๑ 
          ป. ๑/๒ 
 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวและโรงเรียนปฏิบัติตนตาม
บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนด้วยความผิดชอบ  ย่อม
ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน 

๑๗. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
๑๘. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน 

๒ ๘ 

๖ สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ส ๒.๑  ป. ๑/๑ 
 

การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน และการมีเหตุผล
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นส่ิงที่ เราควรปฏิบัติ  
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในครอบครัวและโรงเรียนได้
อย่างมีความสุข 

๑๙. ความสำคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน 

๒๐. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน 

๒๑. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก  ที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 

๓ ๑๐ 

๗ การทำความดี ส ๒.๑  ป. ๑/๒ 
 

บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ก็สามารถทำความ
ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่อยู่ชิดใกล้
มีความภาคภูมิใจและมีความสุข 

๒๒. ลักษณะความสามารถและความดีของบุคคล 
๒๓. ผลของการทำความดี 

๒ ๑๐ 

๘ ประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ส ๒.๒  ป. ๑/๓ 
 

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ย่อมมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่ง
จะส่งผลต่อการปลูกฝังพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยต่อ
เยาวชน 

๒๔. กิจกรรมประชาธิปไตย 
๒๕. ลักษณะของผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตย 
๒๖. ลักษณะสังคมที่เป็นประชาธิปไตย 
๒๗. กิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว 
๒๘. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

๓ ๑๐ 
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๑๓๔ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
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รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑ ๒๐ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๒๑ ๑๐๐ 

๙ สินค้าและบริการใน
ชีวิตประจำวันของ
เรา 

ส ๓.๑  ป. ๑/๑  
         ป. ๑/๓ 
  

สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิต ประจำวันนั้นมีจำนวนมาก
และหลากหลาย  เราจึ งค วรเลื อก ใช้ ท รัพ ยากร ใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 

๒๙. ความหมายของสินค้าและการบริการ 
๓๐. สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวัน 
๓๑. การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

๒ ๑๐ 

๑๐ จ่ายเป็น ออมได้       
ไม่ขัดสน 

ส ๓.๑  ป. ๑/๒ การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ไม่
เกินตัวและคุ้มค่า และรู้จักเก็บออม ไว้ย่อมส่งผลดีต่อสภาพ
ความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิต 

๓๒. ความหมายของการออม 
๓๓. การรู้จักวางแผนการใช้จ่าย 
๓๔. วิธีวางแผนการใช้จ่าย  
๓๕. ประโยชน์ของการรู้จักเก็บออม 
๓๖. ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวและโทษ

ของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 

๔ ๑๒ 

๑๑ ทำงานดีมีความสุข ส ๓.๒  ป. ๑/๑ การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสุจริตนั้น ย่อมส่งผลดีต่อ
ความสงบสุขของครอบครัวและสังคม 

๓๗. ความหมาย/ความสำคัญ 
ของการทำงานประเภทของการทำงาน 

๓๘. ผลของการทำงานอย่างสุจริตที่มีต่อครอบครัว
และสังคม 

๒ ๑๒ 

๑๒ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ส ๕.๑  ป. ๑/๑ 
ส ๕.๒  ป. ๑/๓ 

ส่ิงต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นเราจึงต้อง
จัดระเบียบส่ิงแวดล้อมที่บ้านและที่ โรงเรียน เพื่อที่จะ
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 

๓๙. ประเภทของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
๔๐. ส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความ

เป็นอยู่ของมนุษย์ 

๔ ๑๒ 
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๑๓๕ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
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๑๓ ตำแหน่ง ระยะ ทิศ
และแผนผัง 

ส ๕.๑  ป. ๑/๒ 
        ป. ๑/๓ 
         ป. ๑/๔ 
 

การบอกตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น จะต้องรู้
ทิศหลัก และที่ตั้งของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้ความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะทิศของส่ิงเหล่านั้น 

๔๑. ตำแหน่ง ระยะ ทิศ 
๔๒. แผนผัง 

๒ ๑๒ 

๑๔ สภาพอากาศ มนุษย์
กับสภาพแวดล้อม 

ส ๕.๑  ป. ๑/๕ 
ส ๕.๒  ป. ๑/๑ 
         ป. ๑/๒ 
 

การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันและการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อมนุษย์ ดังนั้นเรา
จึงต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

๔๓. สภาพอากาศในรอบวัน 
๔๔. การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 
๔๕. การปฏิบัติตนในการดูแลส่ิงแวดล้อม 

๖ ๑๒ 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๒ ๒๐ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๒๑ ๑๐๐ 

ข้อสอบกลาง/ส่วนกลางกำหนด - - 
รวมตลอดปีการศึกษา ๔๒ ๑๐๐ 
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๑๓๖ 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

โดยนางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง  ครูโรงเรียนวัดแค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
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๑ ศาสนาน่ารู้ ส ๑.๑    ป.๒/๑ 
           ป.๒/๒  
           ป.๒/๗ 
         

ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่มีความสำคัญ และเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจให้กระทำความดีซึ่งศาสนิกชนทุกคนพึงศึกษา
ประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ และนำแบบอย่างที่ดี
ไปเป็น แนวปฏิบัติตน 

๑. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. สรุปพุทธประวัติ 
๓. ศาสดาของศาสนาอื่น 

๒ ๑๐ 

๒ หลักธรรมนำ
ความสุข 

ส ๑.๑    ป.๒/๔ การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ด้วย
การไม่ทำช่ัว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ย่อมทำให้ผู้
ปฏิบัติดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง 

๔. การไม่ทำความช่ัว 
๕. การทำความดี 
๖. กตัญญูและมงคล ๓๘ 
๗. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 
๘. พุทธศาสนสุภาษิต 
๙. หลักธรรมของศาสนาอื่น 

๔ ๑๐ 

๓ เราต้องทำดี  ส ๑.๑    ป.๒/๓ 
             ป.๒/๕ 
   

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
และการศึกษาการทำความดีของบุคคลจากตัวอย่างต่าง ๆ 
รวมทั้งเห็นคุณค่าของการทำความดีเหล่านั้น ช่วยให้พัฒนา
ตนเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคม 

๑๐. ประวัติพุทธสาวก (สามเณรราหุล) 
๑๑. ชาดก 
๑๒. ชาวพุทธตัวอย่าง 
๑๓. บุคคลที่กระทำความดี 

๒ ๑๐ 

๔ ชาวพุทธที่ดี  ส ๑.๑    ป.๒/๖ 
ส ๑.๒    ป.๒/๑ 
            ป.๒/๒ 

ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี พีธี
กรรม และวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง และสวดมนต์ แผ่
เมตตา     มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ 

๑๔. มรรยาทชาวพุทธ 
๑๕. ศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันสำคัญทาง

ศาสนา 

๒ ๑๐ 
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๑๓๗ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 
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)  

น้ำ
หนั
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แน
น 

              ๑๖. การฝึกสติและสมาธิ 
๕ กฎของการอยู่

ร่วมกัน 
ส ๒.๑    ป.๒/๑ 
            ป.๒/๓ 
            ป.๒/๔ 
 

ข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นส่ิงที่กำหนดขึ้นเป็นข้อ
ปฏิบัติหรือข้อบังคับในการ  อยู่ร่วมกัน เพื่อให้คนจำนวน
มากสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน โดยจะต้อง
ยอมรับความคิด ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติตลอดทั้งต้องเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 

๑๗. ข้อตกลงของครอบครัว 
๑๘. กฎระเบียบของโรงเรียน 
๑๙. กฎระเบียบในการใช้สถานที่สาธารณะ 
๒๐. หน้าที่ของบุคคล 
๒๑. สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
๒๒. การยอมรับผู้อื่นที่แตกต่าง 

๔ ๑๐ 

๖ เด็กดีมีมรรยาท ส ๒.๑    ป.๒/๒ 
 

การปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยเกี่ยวกับความเคารพ การยืน 
การเดิน การฟัง การทักทาย   การแต่งกายอย่างเหมาะสม 
ย่อมทำให้เป็นผู้ที่ มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 

๒๓. มรรยาทไทย :การแสดงความเคารพ 
๒๔. มรรยาทไทย : การยืน การเดิน  การนั่ง 

และการทักทาย 
๒๕. มรรยาทไทย :การแต่งกาย 

๒ ๑๐ 

๗ ชุมชนของเรา ส ๒.๒    ป.๒/๑ 
           ป.๒/๒ 

สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการ
ช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน การดำเนินงานในโรงเรียน
และชุมชนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้มีอำนาจใน
การตัดสินใจ 

๒๖. ชุมชนและการมีส่วนร่วม 
๒๗. การมีส่วนร่วมในชุมชนของฉัน 
๒๘. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในโรงเรียน 
๒๙. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชน 

๔ ๑๐ 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑ ๒๐ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๒๑ ๑๐๐ 

๘ สินค้าและบริการกับ
การใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม 

ส ๓.๑    ป.๒/๑  
           ป.๒/๒ 
           ป.๒/๓ 

สินค้าและบริการล้วนมาจากทรัพยากรจึงควรใช้ให้เกิด
ประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด การรู้ที่มาของรายได้และรู้จัก
บันทึกรายรับและรายจ่ายของครอบครัว ทำให้วางแผนการ

๓๐. ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการใน
ชีวิตประจำวัน 

๓๑. ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่

๖ ๑๔ 
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๑๓๘ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 
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           ป.๒/๔ ใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมกับรายได้ รวมทั้งสามารถเก็บออม
เงิน                  เพื่อใช้จ่ายในยามจำเป็น 

หลากหลาย 
๓๒. การประกอบอาชีพที่สุจริตของครอบครัว 
๓๓. รายรับและรายจ่ายของครอบครัวและ

ตนเอง 
๓๔. การใช้จ่ายที่เหมาะสมและผลดีของการใช้

จ่ายที่เหมาะสม 
๓๕. การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง 
๓๖. การออมเงิน 

๙ การแลกเปล่ียน
สินค้าและบริการ 

ส ๓.๒    ป.๒/๑ 
           ป.๒/๒ 

การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการสามารถทำได้ ทั้งใช้เงินเป็น
ส่ือกลางและไม่ใช้เงิน ท้ังผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็มีบทบาท
สำคัญ และมีความสัมพันธ์กัน 

๓๗. การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้
เงินเป็นส่ือกลาง 

๓๘. การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยใช้เงิน
เป็นส่ือกลาง 

๓๙. ผู้ซื้อกับผู้ขาย 
๔๐. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 

๓ ๑๔ 

๑๐ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ส ๕.๑    ป.๒/๑ 
ส ๕.๒    ป.๒/๑ 
           ป.๒/๒ 
           ป.๒/๔ 

ส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและทรัพยากรธรรมชาติ       มี
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของ  มนุษย์และ
ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ดังนั้นทุกคนจึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า และมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน และ
ชุมชน  

๔๑. ส่ิงแวดล้อม 
๔๒. ประเภทของทรัพยากร ธรรมชาติ 
๔๓. ความสำคัญและคุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
๔๔. การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 
๔๕. ผลเสียของส่ิงแวดล้อมไม่ดีที่มีต่อมนุษย์ 
๔๖. การรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

 

๕ ๑๔ 
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๑๓๙ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 
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๑๑ ตำแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพ 

ส ๕.๑    ป.๒/๒ 
 

การสำรวจหรือศึกษาเกี่ยวกับลูกโลก แผนที่ แผนผัง และ
ภาพถ่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา
ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ในโลก 

๔๗. ตำแหน่งที่ตั้งของส่ิงต่าง ๆ 
๔๘. เครื่องมือทางภูมิศาสตร:์ ลูกโลก 
๔๙. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ :แผนผัง 
๕๐. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์:   แผนที่ 
๕๑. เครื่องมือทางภูมิศาสตร:์ภาพถ่าย 

๒ ๑๔ 

๑๒ ความสัมพันธ์ของ
โลก ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์ 

ส ๕.๑    ป.๒/๓ 
ส ๕.๒    ป.๒/๓ 
              

โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กันทำให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ 

๕๒. ลักษณะของโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
๕๓. การเกิดกลางวัน -กลางคืน 
๕๔. การเกิดฤดูกาล 
๕๕. การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมและการเกิดน้ำขึ้น-

น้ำลง 

๔ ๑๔ 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๒ ๒๐ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๒๑ ๑๐๐ 

ข้อสอบกลาง/ส่วนกลางกำหนด - - 
รวมตลอดปีการศึกษา ๔๒ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๔๐ 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

โดยนางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง  ครูโรงเรียนวัดแค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

) 

น้ำ
หนั

กค
ะแ

นน
 

๑ ศาสนาของเรา ส ๑.๑   ป.๓/๑ 
 ป.๓/๒ 
 
 

พระพุ ทธศาสนาหรือศาสนาที่ ตนนั บถื อ มี
ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเกิด
จากความศรัทธา การศึกษาพุทธประวัติและ
ประวัติศาสดาของศาสนาอื่นย่อมทำให้ได้คุณธรรม
อันเป็นแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ 

๑. ความสำคัญของศาสนา 
๒. พุทธประวัติ  
๓. ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น 

๒ ๑๐ 

๒ เครื่องยึดเหนี่ยวใจ ส ๑.๑   ป.๓/๔ 
 ป.๓/๕ 
 ป.๓/๖ 
 ป.๓/๗ 
 

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา
ย่อมทำให้การดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา การมีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิ 
ศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ   
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นอย่าง
เหมาะสม 

๔. เบญจศีล 
๕. เบญธรรมและสติสัมปชัญญะ 
๖. สังคหวัตถุ๔ และฆราวาสธรรม ๔ 
๗. อัตถะ ๓ และกตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
๘. มงคล ๓๘ และพุทธศาสน-สุภาษิต 
๙. หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ 
๑๐. ศาสนบุคคล  ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
๑๑. พระคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ 
๑๒. การทำจิตให้สะอาด และการพัฒนาจิตตามแนวทาง

ของศาสนา 

๔ ๑๒ 

๓ แบบอย่างที่ดี 
 

ส ๑.๑   ป.๓/๓ 
 

การศึกษาประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชน
ตัวอย่างย่อมทำให้ได้ข้อคิดและคติธรรมอันเป็น

๑๓. ประวัติพุทธสาวก 
๑๔. ชาดก 

๒ ๑๒ 
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๑๔๑ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

) 

น้ำ
หนั

กค
ะแ

นน
 

แบบอย่างที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ 

๑๕. ชาวพุทธตัวอย่าง 

๔ ชาวพุทธที่ดี ส ๑.๒ ป.๓/๑ 
 ป.๓/๒ 
 ป.๓/๓ 
 

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตน            อย่าง
เหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของ
ศาสนา ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญ
ทางศาสนาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

๑๖. มรรยาทชาวพุทธ (๑) 
๑๗. มรรยาทชาวพุทธ (๒) 
๑๘. ศาสนพิธี : การอาราธนาศีลและการสมาทานศีล 
๑๙. ศาสนพิธี : การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
๒๐. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

๒ ๑๒ 

๕ วิถีชีวิตของเรา ส ๒.๑ ป.๓/๑ 
 ป.๓/๒ 
 ป.๓/๓ 
 ป.๓/๔ 

การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 
ท้ อ งถิ่ น  การดำเนิ น ชีวิ ตของผู้คน ในแต่ ละ
วัฒนธรรม ความสำคัญของวันหยุดราชการ 
ตลอดจนประวัติ และผลงานของบุ คคลที่ ทำ
ประโยชน์ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น และคุณค่าของ
การทำความดีย่อมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

๒๑. ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 
๒๒. ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
๒๓. พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของตนเองและ

ผู้อื่น 
๒๔. สาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน 
๒๕. วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ 
๒๖. วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา 
๒๗. วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรม 
๒๘. บุคคลตัวอย่างของท้องถิ่น (๑) 
๒๙. บุคคลตัวอย่างของท้องถิ่น (๒) 

๔ ๑๒ 

๖ หลักประชาธิปไตย ส ๒.๒ ป.๓/๑ 
 ป.๓/๒ 
 ป.๓/๓ 
 

การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียน และชุมชน 
เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มคน 
โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและตัวแทนออกเสียง 
นอกจากนั้นสมาชิกในชุมชนทุกคนยังต้องมี

๓๐. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 
๓๑. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ตามกระบวนการ

ประชาธิปไตย 
๓๒. ลักษณะของตัวแทนในช้ันเรียนและโรงเรียน 

๕ ๑๒ 
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๑๔๒ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

) 

น้ำ
หนั
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ะแ
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บทบาทหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

๓๓. วิธีการเลือกตัวแทนในช้ันเรียนและโรงเรียน 
๓๔. การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียนและโรงเรียน 
๓๕. การออกเสียงในชุมชน 
๓๖. การเปล่ียนแปลงในชุมชน 
๓๗. การเปล่ียนแปลงในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑ ๒๐ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๒๑ ๑๐๐ 

๗ สินค้าและบริการกับ
การดำรงชีวิต 

ส ๓.๑   ป.๓/๑ 
 

สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์มีอยู่หลายประเภท ซึ่งจะต้องรู้หลักการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นก่อนตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้า 

๓๘. สินค้าที่จำเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย 
๓๙. ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ 
๔๐. หลักการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น 
๔๑. ตัวอย่างการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น 
๔๒. การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

๓ ๑๔ 

๘ การวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเอง 

ส ๓.๑   ป.๓/๒ 
ส ๓.๒   ป.๓/๒ 
 

ประชาชนทุกคนต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ของตน และมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อรัฐจะได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาประเทศ 

๔๓. การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
๔๔. การทำบัญชีเพื่อวิเคราะห์การใช้จ่าย 
๔๕. การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของฉัน 
๔๖. การวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
๔๗. การวางแผนนำเงินที่เหลือมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
๔๘. การวางแผนใช้จ่ายเงินของฉัน 
๔๙. ความสำคัญของการจัดเก็บภาษี 
๕๐. ประเภทของภาษี 

๖ ๑๔ 
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๑๔๓ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา
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มง

) 

น้ำ
หนั
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๕๑. บทบาทหนา้ที่ของประชาชนในการเสียภาษี 
๕๒. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

๙ การผลิตและการ
แข่งขันทางการค้า 

ส ๓.๑   ป.๓/๓ 
ส ๓.๒   ป.๓/๓ 

ทรัพยากรที่ เรานำมาใช้ในการผลิตสินค้าและ
บริการมีอยู่อย่างจำกัด การแข่งขันทางการค้ามีผล
ทำให้ราคาสินค้าลดลง 

๕๓. ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
๕๔. ปัญญาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
๕๕. การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
๕๖. การแข่งขันทางการค้า 
๕๗. ผลกระทบของการแข่งขันทางการค้า 

๒ ๑๔ 

๑๐ ส่ิงต่างๆ รอบตัวเรา ส ๕.๑   ป.๓/๑ 
 ป.๓/๒ 
 ป.๓/๓ 

แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายมีความสำคัญในการ
ใช้หาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แสดงที่ตั้งของ
สถานที่ สำคัญในบริ เวณโรงเรียนและชุมชน 
นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลทำให้รู้ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะของสังคมของ
ชุมชน 

๕๘. แผนผัง 
๕๙. การใช้แผนผัง:แผนผังของโรงเรียน 
๖๐. การใช้แผนผัง:แผนผังของชุมชน 
๖๑. การเขียนแผนผังอย่างง่าย 
๖๒. ประเภทของแผนที่ 
๖๓. ประโยชน์ของแผนที่ 
๖๔. การใช้แผนที่ 
๖๕. ภาพถ่าย 
๖๖. ลักษณะภูมิประเทศ  
๖๗. ลักษณะภูมิอากาศ 
๖๘. ทรัพยากรธรรม ชาติ 
๖๙. ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทาง กายภาพกับ

ลักษณะทางสังคมในชุมชน 
 

๔ ๑๔ 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๔๔ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
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๑๑ มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ส ๕.๒   ป.๓/๑ 
 ป.๓/๒ 
 ป.๓/๓ 
 ป.๓/๔ 
 ป.๓/๕ 

สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงไป มีการพึ่ งพาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการ
พื้ น ฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ 
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ส่งผลให้ เกิดมลพิษ 
นอกจากนั้นยังมีความแตกต่างกันของเมืองและ
ชนบท 

๗๐. สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน  
๗๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนของฉันจากอดีตถึงปัจจุบัน 
๗๒. ประเภทของส่ิงแวดล้อม 
๗๓. อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
๗๔. ลักษณะของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
๗๕. มลพิษที่เกิดจากการกระทำของคน 
๗๖. การเพิ่มและการสูญเสียส่ิงแวดล้อม 
๗๗. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
๗๘. การเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

๔ ๑๔ 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๒ ๒๐ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๒๑ ๑๐๐ 

ข้อสอบกลาง/ส่วนกลางกำหนด - - 
รวมตลอดปีการศึกษา ๔๒ ๑๐๐ 
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๑๔๕ 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

โดยนางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง  ครูโรงเรียนวัดแค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
น 

๑ ประวัติและ
ความสำคัญของ
ศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๔/๑ 
         ป.๔/๒  
         ป.๔/๘   
            

ศาสนามีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศา
สนิกชน การศึกษาประวัติของศาสนา ศาสดาของแต่
ละศาสนา จะทำให้เกิดความเข้าใจศาสนาต่าง ๆ มาก
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

๑. ความสำคัญของศาสนา 
๒. พระพุทธศาสนา 
๓. ศาสนาคริสต์ 
๔. ศาสนาอิสลาม 

๔ ๑๐ 

๒ หลักธรรมของศาสนา ส ๑.๑ ป.๔/๔ 
         ป.๔/๗ 

ศาสนาต่าง ๆ จะมีหลักธรรมคำสอนที่แตกต่างกัน 
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์  

๕. หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา  
๖. หลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์ 
๗. หลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลาม 

๔ ๑๐ 

๓ เช่ือม่ันในการทำ
ความดี  

ส ๑.๑   ป.๔/๓ 
           ป.๔/๕ 
 
  

แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพระ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างเป็น
แนวทางให้เกิดการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๘. คนดีที่น่าช่ืนชม แบบอย่างความดี 
๙. ศาสนิกชนตัวอย่าง 

๕ ๑๐ 

๔ ศาสนิกชนที่ดี  ส ๑.๑   ป.๔/๖ 
ส ๑.๒   ป.๔/๑ 
           ป.๔/๒ 
 ป.๔/๓ 

ศาสนิกชนที่ดีต้องประพฤติปฏิบัติตนในศาสน-พิธี 
และพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามมรรยาทของ
ศาสนาและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานที่
ตนนับถือ 

๑๐. การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
และแผ่เมตตา 

๑๑. การบริหารจิตและเจริญปัญญาการฝึกให้มีสติ 
๑๒. การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การ

ถาม และการเขียน 

๗ ๑๐ 



 

  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดแค  สพป.สป. ๑ 

 

๑๔๖ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
น 

๑๓. ความสำคัญของ  ศาสนสถาน 
๑๔. มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี 
๑๕. ศาสนพิธี 

๕ สมาชิกที่ดีของชุมชน  ส ๒.๑   ป.๔/๑ 
     ป.๔/๒ 
          ป.๔/๓ 
 ป.๔/๕ 

สมาชิกที่ดีของชุมชนย่อมต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และคำนึงถึงสิทธิ
พื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

๑๖. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๑๗. ผู้นำและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตย 
๑๘. สิทธิพื้นฐานสำหรับเด็ก 
๑๙. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๗ ๑๐ 

๖ วัฒนธรรมท้องถิ่น ส ๒.๑   ป.๔/๔ วัฒนธรรมเป็นแบบแผนของวิถีการดำเนินชีวิตซึ่งมี
ความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น 

๒๐. ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรม 
๒๑. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
๒๒. สาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นแตกต่างกัน 

๕ ๑๐ 

๗ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒   ป.๔/๑ 
     ป.๔/๒ 
          ป.๔/๓ 
 

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชน มีบทบาท 
หน้าที่  เสรีภาพ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
ระบอบประชาธิปไตย  ร่วมกันไปเลือกตั้ง เคารพใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ มีบทบาทสำคัญต่อการ
ปกครอง 

๒๓. อำนาจอธิปไตยและ ความสำคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย 

๒๔. การเลือกตั้ง 
๒๕. สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
๒๖. ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

สังคมไทย 

๗ ๑๐ 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑ ๓๙ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๔๐ ๑๐๐ 

๘ การบริโภคสินค้าและ
บริการ 

ส ๓.๑  ป.๔/๑ 
     ป.๔/๒ 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
นั้นมีหลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย ตัวสินค้า    

๒๗. สินค้าและการบริการ 
๒๘. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

๘ ๑๐ 
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๑๔๗ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
น 

 ซึ่งผู้บริโภคมีสิทธิพื้นฐาน และรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

๒๙. การคุ้มครองผู้บริโภค 
๓๐. สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 
๓๑. เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ 
๓๒. หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ

บริการ 
๙ เศรษฐกิจพอเพียง ส ๓.๑   ป.๔/๓ 

           
  

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีดุลยภาพ 

๓๓. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓๔. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓๕. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

๕ ๑๒ 

๑๐ เศรษฐกิจชุมชนใน
ประเทศไทย 

ส ๓.๒ ป.๔/๑ 
 

ในแต่ละชุมชนย่อมมีอาชีพ สินค้า และบริการต่าง ๆ 
ที่ผลิตในชุมชน    จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันภายใน
ชุมชน มีการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้
ส่ิงของที่ผลิตในชุมชน 

๓๖. เศรษฐกิจชุมชน 
๓๗. ลักษณะอาชีพ สินค้า และบริการในชุมชน 
๓๘. การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชน 
๓๙. ชุมชนเข้มแข็ง 

๔ ๑๒ 

๑๑ เงินทองของมีค่า ส ๓.๒  ป.๔/๒ 
 

เงินมีหน้าที่เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ในแต่ละประเทศจะมีสกุลเงินที่ใช้ในการ
แลกเปล่ียนระหว่างประเทศ 

๔๐. ความหมายของเงิน 
๔๑. หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
๔๒. ประเภทของเงิน 

๕ ๑๒ 

๑๒ แผนที่ ภาพถ่าย ส ๕.๑  ป.๔/๑ 
     ป.๔/๒ 
          ป.๔/๓ 
 

แผนที่และภาพถ่าย เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้
สำหรับอธิบายลักษณะทางกายภาพ ตำแหน่ง ท่ีตั้ง 
และทิศทางของทรัพยากรและส่ิงต่าง ๆ ในจังหวัด ทำ
ให้เรียนรู้เนื้อหาทางภูมิศาสตร์ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

๔๓. ความสำคัญของแผนที่ 
๔๔. ชนิดของแผนที่ 
๔๕. การใช้แผนที่ 
๔๖. ข้อมูลจากแผนที่จังหวัดของเรา 
๔๗. ภาพถ่าย 

 

๗ ๑๒ 
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๑๔๘ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

)  

น้ำ
หนั

ก
คะ

แน
น 

๑๓ สภาพแวดล้อม 
รอบตัวเรา 

ส ๕.๒  ป.๔/๑ 
     ป.๔/๒ 
          ป.๔/๓ 
 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ชุมชนอาศัยอยู่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพชุมชน
ด้วย ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

๔๘. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน 
๔๙. สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการประกอบอาชีพ 
๕๐. สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะที่อยู่อาศัย 
๕๑. สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการบริโภค 
๕๒. ลักษณะของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมใน

จังหวัด 
๕๓. ผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัด 
๕๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
๕๕. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อม 

๑๐ ๑๒ 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๒ ๓๙ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๔๐ ๑๐๐ 

ข้อสอบกลาง/ส่วนกลางกำหนด - - 
รวมตลอดปีการศึกษา ๘๐ ๑๐๐ 
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๑๔๙ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐานสู่เนื้อหา 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

โดยนางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง  ครูโรงเรียนวัดแค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หน่
วย

ที่ 

 
บทที ่

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
เวลา 

(ช่ัวโมง)  

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑.
  ศ

าส
นา

ขอ
งเร

า 

๑. ความสำคัญ และ
ประวัติ
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑  ป.๕/๑ 
  ป.๕/๒ 
  

การศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาอื่น ย่อมทำ
ให้ได้คุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

๑. ความสำคัญของศาสนา 
๒. ประวัติ พระพุทธศาสนา 

๑ 
๒ 

๘ 

๒. หลักธรรมของ
ศาสนา 

ส ๑.๑  ป.๕/๕ 
 ป.๕/๗ 
 

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตนตาม
หลักไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน นับถือ ย่อมทำให้สามารถ
พัฒนาตนและส่ิงแวดล้อมไปในทางที่ถูกต้อง 

๓.  พระรัตนตรัย 
๔.  การไม่ทำช่ัว 
๕.  การทำดี และทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ 
๖.  พุทธศาสนสุภาษิต 

๒ 
๑ 
๒ 
๒ 

๘ 

๓. เรียนรู้แบบอย่าง
ที่ดี 

ส ๑.๑  ป.๕/๓ 
 ป.๕/๔ 
 

การศึกษาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ 
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ย่อม
ทำให้ได้ข้อคิดจากคุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต 

๗. แบบอย่างการทำความดี 
๘. พระไตรปิฎก 
 

๒ 
๒ 
 
 

๘ 

๓. ศาสนิกชนที่ดี ส ๑.๑  ป.๕/๖ 
ส ๑.๒ ป.๕/๑ 
         ป.๕/๒ 
        ป.๕/๓ 

ศาสนิกชนที่ดีพึงจัดกิจกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่าง
เรียบง่าย มีประโยชน์ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนาอย่างเหมาะสม มีมรรยาท สวด
มนต์ แผ่เมตตา และมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ 

๙. พิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๐. มรรยาทของศาสนิกชนที่ด ี
๑๑. การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๑๐ 
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๑๕๐ 

หน่
วย

ที่ 
 

บทที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 

สาระสำคัญ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

เวลา 
(ช่ัวโมง)  

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๒.
 ห

น้า
ที่พ

ลเ
มือ

ง 
 

๑.  สิทธิเด็ก 
 

ส ๒.๑ ป.๕/๒ 
 

เด็กทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับ การ
ปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 
ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
จากการละเมิดสิทธิ 

๑๒. การละเมิดสิทธิเด็ก 
๑๓. การละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
๑๔. แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ

ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
๑๕. ก า รป ก ป้ อ งคุ้ ม ค รอ ง สิท ธิ เด็ ก ใน

สังคมไทย 

๑ 
๑ 
๑ 
 
๒ 

๘ 

๒. พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๑ ป.๕/๑ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมนั้น ทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตนตามสภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของ
ตนเองในฐานะพลเมืองดี 

๑๖. การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท
และหน้าที่ 

๑๗.  การปฏิบัติตนตามสิทธิและเสรีภาพ 
๑๘. คุณลักษณะของพลเมืองดี 

๒ 
๑ 
๑ 

๘ 

๓. วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๕/๓ 
         ป.๕/๔ 
 

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทย ดังนั้นทุกคนจึง ควรมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 

๑๙. ๑๙. ความหมายและประเภทของ
วัฒนธรรมไทย 

๒๐. วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อคนไทย 
๒๑.  คุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรม

ไทย 
๒๒. การอนุรกัษว์ัฒนธรรมไทย 
๒๓. ความหมาย ประเภท ความสำคัญของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๔. ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๕.  การอนุรกัษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 
๑ 
๑ 

๒๐ 
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๑๕๑ 

หน่
วย

ที่ 
 

บทที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 

สาระสำคัญ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

เวลา 
(ช่ัวโมง)  

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๔.การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๕/๑ 
         ป.๕/๒ 
         ป.๕/๓ 
         ป.๕/๔ 
 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายอำนาจการ
ปกครองส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น โดยมีการกำหนดโครงสร้าง 
อำนาจหน้าที่ บทบาทหน้าที่ วิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีการดำเนินงานที่ทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
ความสำคัญต่อท้องถิ่น 

๒๖. การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒๗. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
๒๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ 
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

๑ 
๑ 
๑ 
 

 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑ ๔๐ ๗๐ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๔๐ ๑๐๐ 

๓.
 เศ

รษ
ฐศ

าส
ตร์

น่า
รู้ 

 

๑.การผลิตสินค้า 
และการบริการ 

ส ๓.๑   ป.๕/๑ 
 

ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ประกอบด้วย ท่ีดิน 
แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ และยังมีปัจจัยอื่นที่เป็น
ตัวกำหนดปริมาณสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลให้การผลิต
สินค้าและบริการในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน 

๒๘.  การผลิตสินค้าและการบริการ 
๒๙. ปัจจัยการผลิตสินค้าและการบริการ 
๓๐. ปัจจัยอืน่ ๆ ท่ีเป็นตัวกำหนดปริมาณ

สินค้าและบริการ 
๓๑. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า

และบริการของผู้บริโภค 
๓๒. การผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่น

ต่าง ๆ 

๑ 
๑ 
๑ 
 
๑ 
 
๒ 

๑๔ 

๒. ธนาคารและการ
กู้ยืมเงิน 

ส ๓.๒ ป.๕/๑ 
 ป.๕/๒ 

ธนาคาร เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย 

๓๓. หน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร 
๓๔.  การฝากเงินและการถอนเงิน 

๑ 
๒ 

๘ 
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๑๕๒ 

หน่
วย

ที่ 
 

บทที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 

สาระสำคัญ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

เวลา 
(ช่ัวโมง)  

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๓๕. การกู้ยืมเงิน ๑ 

๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
และสหกรณ์ 

ส ๓.๑ ป.๕/๒ 
 ป.๕/๓ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมีหลักการสำคัญให้
ประชาชนดำเนินชีวิตอยู่บนความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นแนวทางสำคัญในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
สอดคล้องกับหลักการสำคัญของสหกรณ์ จึงควรนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการสำคัญของ
สหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๓๖. เศรษฐกิจพอเพียง 
๓๗. การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับครอบครัว 
๓๘. การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับโรงเรียน 
๓๙. การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชุมชน 
๔๐. การผลิตสินค้าและบริการในชุมชน 
๔๑. สหกรณ์ 
๔๒. ป ระ เภ ท ขอ งสห ก ร ณ์ แ ละก าร ฝึ ก

ปฏิบัติงานสหกรณ์ในโรงเรียน 

๑ 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 
๑ 
๒ 
 

๒๐ 

๔.
 เรี

ยน
รู้ภ

ูมิศ
าส

ตร์
 

 

เรียนรู้ลักษณะทาง
กายภาพของภูมิภาค
ด้วยแผนที่และรูป
ถ่าย 

ส ๕.๑ ป.๕/๑ 
         ป.๕/๒ 
         ป.๕/๓ 

การรู้ตำแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาค ลักษณะภูมิ
ลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของแผนที่ประเทศไทย 
ย่อมทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ
กับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง 

๔๓. ทบทวนการใช้แผนที่และรูปถ่าย 
๔๔. ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาค 
๔๕. ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาค
ของตน 

๒ 
๖ 
๔ 
 

๒๐ 

ส่ิงแวดล้อมกับ
ลักษณะการดำเนิน
ชีวิตในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย 

ส ๕.๒ ป.๕/๑ 
         ป.๕/๒ 
         ป.๕/๓ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถ่ินฐานของประชากรในแต่ละภูมิภาค 
ซึ่งก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ปัจจุบัน
มีผลกระทบที่เกิดจากการทำลายสภาพแวดล้อมจึงควร

๔๖. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐานและการย้ายถ่ิน 

๔๗. ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับวิถีการ
ดำเนินชีวิต 

๔ 
 
๓ 
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๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่
วย

ที่ 
 

บทที ่
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 

สาระสำคัญ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

เวลา 
(ช่ัวโมง)  

 
น้ำหนัก
คะแนน 

 ร่วมมือกันเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 

๔๘.  ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค ๓ 
 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๒ 40 ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒  ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๔๐ ๑๐๐ 

ข้อสอบกลาง/ส่วนกลางกำหนด - - 

รวมตลอดปีการศึกษา ๘๐ ๑๐๐ 
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๑๕๔ 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

โดยนางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง  ครูโรงเรียนวัดแค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

) 

น้ำ
หนั

กค
ะแ

นน
 

๑ ศาสนาต่าง ๆ  ส ๑.๑ ป.๖/๑ 
 ป.๖/๒
 
  

ศาสนาทุกศาสนามีความสำคัญต่ อ ผู้นั บถื อ  
การศึกษาประวัติของศาสดา และหลักธรรมคำสอน
ของศาสนาจะทำให้เกิดความศรัทธาและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

๑. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. พุทธประวัติ 
๓. ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ  
 

๓ ๘ 

๒ หลักธรรมนำ
ความสุข 

ส ๑.๑ ป.๖/๔ 
 ป.๖/๗ 
 ป.๖/๘ 
 ป.๖/๒ 

พระรัตนตรัยมีความสำคัญซึ่งทุกคนพึงแสดงความ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะส่งผล
ต่อผู้ปฏิบัติดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

๔. ศรัทธา ๔ และพุทธกิจ ๕ 
๕. อริยสัจ ๔ และหลักกรรม 
๖. พระสงฆ์ 
๗. ไตรสิกขา 
๘. การไม่ทำความช่ัว 
๙. การทำความดี 
๑๐. หลักคำสอนของศาสนาอื่น 

๙ ๘ 

๓ เรียนรู้ส่ิงที่ดี   ส ๑.๑ ป.๖/๓ 
 ป.๖/๕ 
 ป.๖/๖ 
  

พุทธศาสนิกชนทุกคนควรนำคุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของพุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง
ไปประยุกต์ปฏิบัติ และพัฒนาจิตตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา 

๑๑. แบบอย่างการทำความดี 
๑๒. การพัฒนาจิตตาม 
๑๓. แนวทางของศาสนา 
 

๓ ๘ 

๔ ศาสนิกชนที่ดี
และ 

ส ๑.๑ ป.๖/๙ 
ส ๑.๒ ป.๖/๑ 

ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่างก็มีลักษณะสำคัญ 
ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเม่ือต้องเข้า

๑๔. ศาสนสถาน และการปฏิบัติตนทีเ่หมาะสม 
๑๕. มรรยาทของศาสนิกชน 

๕ ๘ 
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๑๕๕ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

) 

น้ำ
หนั

กค
ะแ

นน
 

ศาสนพิธีน่ารู้   ป.๖/๒ 
 ป.๖/๓ 
 ป.๖/๔ 
              

ร่วมพิธีอย่างมีมรรยาท ชาวพุทธทุกคนต้องแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ เข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและ
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

๑๖. พิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา 
๑๗. พิธีกรรมสำคัญของศาสนาอื่น 

๕ กิจกรรม
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒ ป.๖/๑ 
 ป.๖/๒ 
 ป.๖/๓ 
  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลต่างก็มี
บทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกคนควรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาชนไทย
ในท้องถิ่นและประเทศ ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่ งจะส่งผลต่อความม่ันคง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๑๘. บทบาท หน้าที่ของรัฐบาล 
๑๙. บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒๐. กิจกรรมประชาธิปไตย 
๒๑. การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

๗ ๘ 

๖ กฎหมายน่ารู้ ส ๒.๑ ป.๖/๑ 
  

กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ  
หรือละเว้นการปฏิบัติ การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ย่อมทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

๒๒. กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
๒๓. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 
๒๔. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
๒๕. เทศบัญญัติข้อบัญญัติ อบจ. อบต. 

๕ ๑๐ 

๗ วัฒนธรรมและ
การเปล่ียนแปลง 

ส ๒.๑ ป.๖/๒ 
 ป.๖/๓ 
 ป.๖/๔ 
 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนใน
สังคม วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่าง
กัน  และมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา จึงควร
ธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงออกถึง
มรรยาทไทยได้อย่างเหมาะสม     

๒๖. วัฒนธรรมกับสังคมไทย  
๒๗. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทย 
๒๘. มรรยาทไทย 
๒๙. คุณค่าทางวัฒนธรรมและ  

การดำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 
 

๔ ๑๐ 
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๑๕๖ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา

 
(ชั่

วโ
มง

) 

น้ำ
หนั

กค
ะแ

นน
 

๘ ข้อมูลข่าวสาร
และเหตุการณ์ 

ส ๒.๑ ป.๖/๕ 
 

การรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ            ที่
เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น จะต้องมีหลักใน
การเลือกรับจึงจะเกิดประโยชน์ 

๓๐. ข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์ 
๓๑. ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์ 

๓ 
 

๑๐ 

รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑ ๓๙ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๔๐ ๑๐๐ 

๙ ผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบและ
ผู้บริโภคที่รู้เท่า
ทัน 

ส ๓.๑ ป.๖/๑ 
 ป.๖/๒ 
 ป.๖/๓ 
 

ผู้ผลิตย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การผลิต ผู้บริโภคต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
และบริโภคอย่างรู้ เท่ าทัน ทั้ งนี้ ทั้ งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

๓๒. บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิต 
๓๓. การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
๓๔. บทบาทของผู้บริโภคการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน 
๓๕. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
๓๖. การสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากร 
๓๗. การวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๑๑ ๑๐ 

๑๐ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ  

ส ๓.๒ ป.๖/๑ 
 ป.๖/๒ 
 

หน่วยเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันทั้งในระดับหน่วย
ครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วยรัฐบาล นอกจากนั้น
ผู้ผ ลิ ต  ผู้ บริ โภค  ธน าคาร และรั ฐบ าลยั งมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่นมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๓๘. หน่วยเศรษฐกิจ 
๓๙. การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 
๔๐. ภาษ ี
๔๑. สิทธิของผู้บริโภค 
๔๒. สิทธิของผู้ใช้แรงงาน 
๔๓. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

๖ ๑๒ 

๑๑ เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส ๕.๑ ป.๖/๑ 
 

เครื่องมือทางภู มิศาสตร์ ประกอบด้วย แผนที่  
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ มีความสำคัญต่อการศึกษาและ
ค้นคว้าลักษณะสำคัญและสังคมของประเทศ     

๔๔. แผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพ 
๔๕. แผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางด้านสังคม 
๔๖. ภาพถ่ายที่ใช้ศึกษาทางด้านลักษณะทางกายภาพ 

๔ ๑๒ 
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๑๕๗ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

เว
ลา
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) 
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๑๒ ลักษณะทาง
กายภาพของ
ประเทศไทย  

ส ๕.๑ ป.๖/๑ 
 ป.๖/๒ 
              

ลั ก ษ ณ ะท างก ายภ าพ มี ค วาม สั มพั น ธ์ กั บ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การศึกษาลักษณะทาง
กายภาพและภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของ
ประเทศไทย สามารถหาข้อมูล ได้จากเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์     

๔๗. ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย 
๔๘. ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
๔๙. ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาลของประเทศไทย 
๕๐. ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 
๕๑. ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย 

๗ ๑๒ 

๑๓ ลักษณะทาง
กายภาพกับ
ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ  

ส ๕.๑ ป.๖/๒ 
 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทำให้เข้าใจ
การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการ
ดำรงชีวิต และสามารถดำรงชีวิตอยู่ ได้ อย่าง
ปลอดภัย 

๕๒. ภัยธรรมชาติ 
๕๓. ความสัมพันธ์ของ 
๕๔. ลักษณะทางกายภาพ 
๕๕. กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

๓ ๑๒ 

๑๔ มนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม 

ส ๕.๒ ป.๖/๑ 
 ป.๖/๒ 
 ป.๖/๓ 
 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติมีความ 
สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางสังคม การเปล่ียนแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ย่อมทำให้เกิดผลต่อประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
อาชีพและวัฒนธรรม จึงควรมีแผนใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม 

๕๖. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
๕๗. ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ส่ิงแวดล้อม 
๕๘. สาเหตุที่ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติ 
๕๙. ผลที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติ 
๖๐. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
๖๑. การร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
 
 

๘ ๑๒ 
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๑๕๘ 

 
ที่ 

 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 
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มง

) 

น้ำ
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รวมคะแนนปลายภาคเรียนที่ ๒ ๓๙ ๗๐ 
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๓๐ 
รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๔๐ ๑๐๐ 

ข้อสอบกลาง/ส่วนกลางกำหนด - - 
รวมตลอดปีการศึกษา ๘๐ ๑๐๐ 

 



 ๑๕๙ 

 
 
 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  ๕,๐๔๐  ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  ๗๒๐ ช่ัวโมง    
และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา 

๒.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 ๔.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญ       
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความสำคัญที่ สุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่ เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย         
เป็นเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง  
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเองกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
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๑๖๐ 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 

๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้   

ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ           
ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 
 ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

๑)  กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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๑๖๑ 

สื่อการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น การ
เลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและส่ือสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้   

๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์ ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และเครือข่ าย  
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

๒. จัดทำและจัดหาส่ือการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหา
ส่ิงที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 

๓. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณ ภาพและประสิท ธิภาพ เกี่ ยวกับ ส่ือและการใช้ ส่ือ  

การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 
 ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ที่ ใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ   
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
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แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย  เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การ
ใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวช้ีวัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
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 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจน
เต็มตามศักยภาพ    
 ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด    

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเล่ือนช้ัน ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียนไม่
ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำช้ันได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้ เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร  ระบบร้อยละ              
และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ      
คือ ระดับประถมศึกษา  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
 (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ใน
แนวปฏิบัติการวัดและประเม ินผลการเร ียนรู ้ของหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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๑๖๕ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖)  
  ๑.๒ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน 
เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 
และ เอกสารอื่น ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด
รายวิชา/จำนวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้และ

ภาคปฏิบัติ   
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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๑๖๖ 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาท
หน้าที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน
ระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทใน
การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 
คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  
รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล 
ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  
 สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบการ
วัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม 
รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ
ความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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