
 

 
 

 

 
 

 
 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษา 

 

พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี ่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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คำนำ 

     หลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 27 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ซึ่งกำหนดให้
สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฉบับนี้ ประกอบด้วย ความสำคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี 
คำอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่ือ
การเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
หลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้
อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามท่ีต้องการ 
       สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนผู้ปกครอง
นักเรียน คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ
ท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ประกาศโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 

เร่ือง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2563  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563  

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

                     เพื่อให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 27 กำหนดให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตร ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กำหนด  ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดทำ หลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ขึ้นซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     ท้ังนี้ หลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช  2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้รับความเห็นชอบ ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนทองคำ
วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 /2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
              จึงประกาศ ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ดังนี้ 

 ปีการศึกษา 2561  ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562  ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 , 2 , 4 และ 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป  ให้ใช้ในทุกช้ันเรียน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

  

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

                           (นายดี   ทองคำ)                  (นายมานิตย์  ทองคำ) 

               ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                              ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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ประกาศโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 

เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๖๑ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

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

 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กระบี่ สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาการ สนองนโยบาย คุณธรรมนำความรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  

 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ ๒๙๓/

๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึง

ประกาศให้ใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑(ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ต้ังแต่ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

     ลงช่ือ                                                                            ลงช่ือ 

                  (นายดี ทองคำ)                                                           (นายมานิตย์ ทองคำ) 

    ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความนำ 
 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด  นอกจากนี้ ยังช่วย
ใหผู้้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ  ทำให้เกิดความเข้าใจ
ในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย 
เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดยได้กำหนดสาระต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 

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

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สำคัญในอดีต  บคุคลสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีสำคัญของโลก  

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของ  
ส่ิงต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ 
ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ มุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย             

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษามีการ
บริหารเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบุคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอิสลามสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3. ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

4. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้เรียนมีความศรัทธามั่นในอิสลาม 

6. โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีโดดเด่น   

7. โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3. ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดี  

4. ครูร้อยละ 85 มีพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. โรงเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีโดดเด่น ระดับดีเลิศ 

6. โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ระดับดี 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. พัฒนาการะบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น  
5. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล 

เอกลักษณ ์
ส่งเสริมศรัทธามั่นในอิสลาม 

อัตลักษณ ์
ยิ้มงาม สลามสวย 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตร โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์พุทธศักราช  ๒๕๖๑ มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ที ่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีกาตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน 
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  
การส่ือสาร การทำงาน  การแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตร โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
  ๑. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓. มีวินัย 
  ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
  ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
  ๗. รักความเป็นไทย 
  ๘. มีจิตเป็นสาธารณะ 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

• ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย  
และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

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

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

• ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 

• มีความรู้เกี่ยวกกับลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆท่ีอยู่รอบตัวและชุมชน และสามารถปรับตัว
เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

• ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็นประเทศไทย 

• ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก   
คำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  
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• ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

• ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่าง ๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การทำความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม    
การดำเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

• มีความรู้เกี ่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม          
ในจังหวัด ภาคและประเทศไทย สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัยพิบัติต่าง  ๆ         
ในประเทศไทยและหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 
โครงสร้างเวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา 
หน้าท่ีพลเมือง 
ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

 
120 
40 
 

80 
 

 
120 
40 
 

80 
 

 
120 
40 
 

80 
 

 
120 
40 
 

80 
 

 
120 
40 
 

80 
 

 
120 
40 
 

80 
 

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

ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน  ส 1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 
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ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส.3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน  ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ    

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและ
ธำรงความเป็นไทย 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์   
มาตรฐาน  ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผน

ท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน  ส 5.2        เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
                             การสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  
                             และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดา   

ท่ีตนนับถือโดยสังเขป 
➢ พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู้ 
  ปรินิพพาน  

2. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

3. บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   
ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา  
ท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

➢ โอวาท 3 
  ไม่ทำช่ัว 

o เบญจศีล 
       ทำความดี 

° เบญจธรรม 
° สังคหวัตถุ 4 
° กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และครอบครัว 
° มงคล 38 

- ทำตัวดี 
- ว่าง่าย- รับใช้พ่อแม่ 

           - ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ 
                 ปัญญา)      
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ➢ พุทธศาสนสุภาษิต 

  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                         
ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน 
  มาตา  มิตฺตํ  สเก ฆเร                                

มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 
4. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ    
ท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา       
ท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

➢  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  เล่นและทำงานอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด  การถาม

และการเขียน 
 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 

 
1. บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 

➢ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน 
  การพัฒนาทำความสะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

2. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
 

➢ ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   
  วันมาฆบูชา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  

➢ การบูชาพระรัตนตรัย 
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สาระที่ 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน เช่น  
− กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟังคำแนะนำ

ของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และครู 
− รู้จักกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ  การไหว้

ผู้ใหญ่      
− ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ  

ของครอบครัวและโรงเรียน  
− มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและ

โรงเรียน  
− มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น  
− มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจ 

  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก  
     ท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน                  

2. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี
ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระทำนั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดีของ
ตนเองและผู้อื่น เช่น 

 -    ความกตัญญูกตเวที 
  -   ความมีระเบียบวินัย 

        -    ความรับผิดชอบ    
        -    ความขยัน  
         -   การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 
         -   ความซื่อสัตย์สุจริต     
         -  ความเมตตากรุณา  

  ผลของการกระทำความดี เช่น  
         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              -  ได้รับการช่ืนชม ยกย่อง 
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สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของบทบาท 
หน้าท่ีของสมาชิกในโรงเรียน 

2. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าท่ีของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกต่างของอำนาจตาม
บทบาท สิทธิ หน้าท่ีในครอบครัวและโรงเรียน 

 การใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิหน้าท่ี 
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำ
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
ครอบครัว การรับฟังและแสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธานชุมนุม ประธาน
นักเรียน   
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    

ท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ระบุสินค้าและบริการท่ีใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวัน 
   สินค้าและบริการท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 

เช่น ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน  
   สินค้าและบริการท่ีได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น   

มีผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการท่ีได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจำวันท่ีไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้า
และบริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินท่ีไม่เกินตัว 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช้จ่าย 

3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ 
กระดาษ  เส้ือผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรท้ังของส่วนตัวและ 
      ส่วนรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและ

คุ้มค่า 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น

ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายเหตุผลความจำเป็นท่ีคนต้อง

ทำงานอย่างสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและความสำคัญของ

การทำงาน 
   เหตุผลของการทำงาน 
   ผลของการทำงานประเภทต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
   การทำงานอย่างสุจริตทำให้สังคมสงบสุข 

 
 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตาม

ปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
   ช่ือ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติท่ีปรากฏ

ในปฏิทิน  
 ช่ือ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติใน

ปฏิทิน  
 ช่วงเวลาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เช้าวันนี้   

ตอนเย็น  
2. เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน    
ตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของ
นักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ต่ืนนอน 
เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 

 ใช้คำบอกช่วงเวลา แสดงลำดับเหตุการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นได้      

3. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่ายๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างส้ันๆ 



13 
 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 

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

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายความหมายและ

ความสำคัญของสัญลักษณ์
สำคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ท่ีสำคัญของชาติไทย 
ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

       (ธงชาติ เพลงชาติ พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์) 
  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระ

บารมี เคารพ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนท่ีประเทศไทย ประเพณีไทย อาหาร

ไทย (อาหารไทยท่ีต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย) ท่ีมี
ความภาคภูมิใจ และมี ส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ 

 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกความเปล่ียนแปลงของสภาพ 

แวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือการดำเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 

  ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ 
เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของอดีตกับ
ปัจจุบันท่ีเป็นรูปธรรมและใกล้ตัวเด็ก เช่นการ
ใช้ควาย ไถนา รถไถนา  เตารีด   ถนน เกวียน 
- รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงของ  ส่ิง
ต่างๆ ตามกาลเวลา  

2. บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต                 
ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว  เช่น 
การย้ายบ้าน การหย่าร้าง การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. บอกสถานท่ีสำคัญซึ่ง
เป็นแหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนท่ีใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด 
ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  

  คุณค่าและความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ 
เช่น เป็นแหล่งท่องเท่ียว  เป็นแหล่งเรียนรู้ 

  
3. ระบุส่ิงท่ีตนรัก และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

  ตัวอย่างส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เช่น ส่ิงของ สถานท่ี 
ภาษาถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ท่ีเป็น        ส่ิงท่ีใกล้
ตัวนักเรียน และเป็นรูปธรรมชัดเจน 

  คุณค่าและประโยชน์ของส่ิงต่างๆเหล่านั้น 
 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ี 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. จำแนกส่ิงแวดล้อมรอบตัวท่ีเกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและท่ีโรงเรียน 

2. ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ 
ทิศของส่ิงต่างๆ 

ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของส่ิง
ต่างๆรอบตัว เช่น ท่ีอยู่อาศัย บ้านของเพื่อนบ้าน 
ถนน ต้นไม้ ทุ่งนา ไร่ สวน ท่ีราบ ภูเขา แหล่งน้ำ 
ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก) และ
ท่ีต้ังของส่ิงต่างๆ รอบตัว 

3. ใช้แผนผังแสดงตำแหน่งของส่ิงต่างๆ
ในห้องเรียน 

แผนผังแสดงตำแหน่งส่ิงต่างๆในห้องเรียน 

4. สังเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 

การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 
เช่น กลางวัน กลางคืน ความร้อนของอากาศ 
ฝน-เมฆ-ลม 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม    
                       เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ี

ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ภูมิอากาศท่ีมีผลต่อ
ลักษณะท่ีอยู่อาศัยและเครื่องแต่งกาย 

2. สังเกตและเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัว 
อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติัตนอย่างเหมาะสม 

3. มีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมท่ี
บ้านและห้องเรียน 

การปฏิบัติตนในการรักษาส่ิงแวดล้อมใน
บ้านและห้องเรียน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

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

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติศาสนา ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นับถือ ปฏิบัติตน มีส่วนร่วม หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ  การเป็นพุทธ
มามกะ การเป็นศาสนิกชนของศาสนา  การตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน ประโยชน์ในการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  ความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่น  โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายเงิน
ในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัว การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด เหตุผลความจำเป็นที่คนต้อง
ทำงานอย่างประหยัด เหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและที่โรงเรียน ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆรอบตัว ทิศหลัก
และที่ตั้งของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน แผนผัง ตำแหน่งต่างๆ ในห้องเรียน บอกส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ สังเกตและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนในการรักษาส่ิงแวดล้อมในบ้านและห้องเรียน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต  การสืบเสาะหาความรู้ การเปรียบเทียบ แยกแยะสิ่งต่างๆรอบๆตัว การ
อธิบาย ระบุ หรือยกตัวอย่าง การใช้แผนผังง่ายๆ การอภิปรายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด ความเข้ าใจ 
สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ ชื่นชม เห็นคุณค่าของก ารทำความดี       
การสวดมนต์แผ่เมตตา เห็นประโยชน์ของการออมเงิน เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไ ปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน ซื ่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ ่งมั ่นในการทำงาน รักความเป็นไทย         
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหสัตัวชี้วัด (รายปี) 
ส 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4  
ส 1.2  ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3 
ส 2.1   ป.1/1, ป.1/2 
ส 2.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3 
ส 3.2  ป.1/1 
ส 5.1   ป.1/1,  ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ส 5.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      

รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                             เวลา   80   ชั่วโมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวชี้วัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ศาสนาของเรา 
-ประวัติความสำคัญ ศาสดาของศาสนา  
-หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  

ส 1.1 
ป.1/1-ป.1/4 

20   

หน่วยที่ 2 ศาสนิกชนท่ีดี 
-ประวัติสาวก 
-ชาดก 
-ศาสนิกชนตัวอย่าง 

ส 1.2 
ป.1/1-ป.1/3 

20   

หน่วยที่ 3 ครอบครัวของฉัน 
-ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  
-ค่านิยมท่ีดีงาม  
-ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ส 2.1 
ป.1/1-ป.1/2 

7   

หน่วยที่ 4 โรงเรียนของฉัน 
-บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

ส 2.2 
ป.1/1-ป.1/3 

7   

หน่วยที่ 5 ใช้จ่ายประหยัด 
-การใช้จ่ายเงิน 
-ประโยชน์ของการออม 
-โทษของการจ่ายเงินเกินตัว 
-การวางแผนการใช้จ่าย 

ส 3.1 
ป.1/1-ป.1/3 

7   

หน่วยที่ 5 สร้างงานสร้างอาชีพ 
-ประเภทและความสำคัญของการทำงาน 
-เหตุผลของการทำงาน 
-การทำงานอย่างสุจริต 
 
 

ส 3.2 
ป.1/1 

8  
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวชี้วัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 6 เรียนรู้ส่ิงแวดล้อม 
-จำแนกส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและท่ีโรงเรียน  
-ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของส่ิงต่างๆรอบตัว 
-แผนผังแสดงตำแหน่งส่ิงต่างๆในห้องเรียน 
-การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น 
กลางวัน กลางคาน ความร้อนของอากาศ ฝน เมฆ ลม 

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

9   

        ระหว่างปี 78 30 70 
ปลายป ี

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 11102   ประวัติศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                            เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  

....................................................................................................... ................................................... 
ศึกษาวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที ่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์          

ในชีวิตประจำวัน  ตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ความหมายและความสำคัญของ
สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย   สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที ่ตนรัก และภาคภูมิใจ       
ในท้องถิ่น                                                                                  
 โดยใช้การอธิบาย กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสังเกต การเปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม  
การสำรวจตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามรถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที ่เรียนรู้  
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้   
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด (รายปี) 
ส 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 4.2  ป.1/1, ป.1/2 
ส 4.3   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

รวมทั้งสิ้น  8 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

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

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบย่อย รวม  

หน่วยที่ 1   การนับช่วงเวลาและประวัติความ
เป็นมาของครอบครัว 
-  ช่ือวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติท่ีปรากฏใน
ปฏิทิน 
-  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน 
-  วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวอย่างง่ายๆ 

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

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 
หน่วยที่ 2    ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 
-  ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ 
เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน 
-  เหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว 

 
 
ส 4.2 
ป.1/1 , ป.1/2    

 
 
 
9 

 
 
 

10 

 
 
 
5 

สอบระหว่างปี 1 10 
หน่วยที่ 3   ความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของ
ชาติไทย 
- ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทยท่ีเป็นความภาคภูมิใจ 

 
ส 4.3 
ป.1/1  

 
9 

 
10 

 
5 

หน่วยที่ 4   แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นกระบี ่
- ส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
- คุณค่าและประโยชน์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส 4.3 
ป.1/2,  
ป.1/3    

 
10 

 
10 

 
5 

                       ระหว่างปี 39 40 30 70 
ปลายป ี

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 1 30 

                           รวม 40 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของ 

ชาติไทย  
2. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงการ
ออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 
  

➢ สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ  

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

3. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถ่ือน) 
  สมเด็จพระญาณสังวร             
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  

4. บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3   ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนา ท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

โอวาท 3 
 ไม่ทำช่ัว 
° เบญจศีล 

 ทำความดี 
° เบญจธรรม 
° หิริ-โอตตัปปะ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   

° สังคหวัตถุ 4 
° ฆราวาสธรรม 4 
° กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  และ

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

  
5.ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา 

-  ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและบุคคล
ในครอบครัว และในโรงเรียน (ตามสาระในข้อ4) 
 

6.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติท่ี
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

-  ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระและแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
-  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้น 
-  ฝึกสติเบ้ืองต้นด้วยกิจกรรมการเคล่ือนไหวอย่าง
มีสติ 
-ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม
และการเรียน 

7. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของ
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่นๆ 

-ช่ือศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ  
◆   พระพุทธศาสนา 

o ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 

  ศาสนาอิสลาม 
o ศาสดา : มุฮัมมัด 
o คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    คริสต์ศาสนา 

o ศาสดา : พระเยซู 
o คัมภีร์ : ไบเบิล 

  ศาสนาฮินดู 
o ศาสดา : ไม่มีศาสดา 

คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ อุปนิษัท  
อารัณยกะ   

 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง  
➢ การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 

2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม          
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การทำบุญตักบาตร 
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สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 

 
 
 

1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

   ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าท่ี    
ท่ีต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน 
สถานท่ีสาธารณะ เช่น โรงภาพยนต์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

2. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

    มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       
การทักทาย  การรับประทาน 

3. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ี
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

    การยอมรับความแตกต่างของคนใน
สังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเช่ือ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นท่ี แตกต่างกัน เช่น  

       -บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมีเหตุผล  
       -การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตาม       
        ความเช่ือของบุคคล 
       -บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
       -ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อื่น 

ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  สีผิว ท่ี
แตกต่างกัน 

4. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
     -สิทธิแสดงความคิดเห็น 

 -สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
 -สิทธิในทรัพย์สิน 
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สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 

 
 

 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

2. ระบุผู้มีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

 ผู้มีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ 
ในโรงเรียน และชุมชน เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
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สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    

ท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 

 
 
 
 
 

 

1. ระบุทรัพยากรท่ีนำมาผลิต
สินค้าและบริการท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

   ทรัพยากรท่ีนำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในครอบครัว
และโรงเรียน เช่น ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ีหลากหลายท่ีมีต่อราคา 
คุณค่าและประโยชน์ของสินค้าและบริการ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 

2. บอกท่ีมาของรายได้และ
รายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

3. บันทึกรายรับรายจ่ายของ
ตนเอง 

   วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายๆ  
   รายการของรายรับท่ีเป็นรายได้ท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสม 
   รายการของรายจ่ายท่ีเหมาะสมและ           ไม่เหมาะสม 

4. สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ี
เหมาะสมกับรายได้และการ
ออม 
 
 
 

   ท่ีมาของรายได้ท่ีสุจริต 
   การใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การนำเงินท่ีเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   การช่วยเหลือสา

ธารณกุศล 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น

ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและ

บริการโดยวิธีต่างๆ 
   ความหมายและความสำคัญของการ

แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ 
   ลักษณะของการแลกเปล่ียนสินค้าและ

บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน       
การช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดย
การใช้เงิน 

2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย  
ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการ
กำหนดราคาสินค้าและบริการ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย        
ทำให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 

 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. ใช้คำระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต 
 คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้     
เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันสำคัญท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดง
เหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณ์ได้ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. ลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว        
ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้คำท่ีบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ์ 

ท่ีเกิดขึ้นได้ 
 

 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 

 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลง                

ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน 
ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น  การสอบถาม
พ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น  การประกอบอาชีพ  
การแต่งกาย  การส่ือสาร ประเพณี ในชุมชนจาก
อดีต ถึงปัจจุบัน  

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 

2. อธิบายผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทางด้านต่างๆ  

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 



29 
 

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

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. ระบุบุคคลท่ีทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ

ประเทศชาติ 
 

   บุคคลในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของ
ท้องถิ่น และประเทศชาติ     ในอดีตท่ีควร
นำเป็นแบบอย่าง 

   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 
 

2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย    
เช่น การทำความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ท่ี
มีต่อสังคมไทย 

   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน 
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สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ี 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. ระบุส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และท่ี

มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่ง
ปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

2. ระบุตำแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏใน
แผนผัง  แผนท่ี รูปถ่ายและลูกโลก 

 ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆท่ี
ปรากฏในแผนท่ี  แผนผัง รูปถ่ายและลูกโลก เช่น 
ภูเขา ท่ีราบ แม่น้ำ ต้นไม้ ทะเล 

3. สังเกตและแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ท่ี
ทำให้เกิดปรากฏการณ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และ   ดวง
จันทร์ท่ีทำให้เกิดปรากฏการณ์ เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม 
ฤดูกาลต่างๆ 
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สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม    
                       เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 1. อธิบายความสำคัญของส่ิงแวดล้อม

ทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ความสำคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในการดำเนินชีวิต 

2. จำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี
ใช้แล้วไม่หมดไป ท่ีใช้แล้วหมดไป และ
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า 

 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
- ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อากาศ แสงอาทิตย์ 
- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ

ธรรมชาติ 
- สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ำ ดิน ป่าไม้ 

สัตว์ป่า 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาล
กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย ์

 4. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียน 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ต่อโรงเรียน 
การรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

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

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ  ชื่อศาสนา ศาสดา ความหมายและความสำคัญ
ของหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
และพิธีกรรมของศาสนา  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ของสังคม  ยอมรับและเคารพในสิทธิของผู้อื่น  ระบุ
ทรัพยากรในท้องถิ่น  บอกท่ีมาของรายได้รายจ่าย  บันทึกรายรับรายจ่าย  สรุปผลดีของการออม   อธิบายการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  ใช้คำที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต / ปัจจุบัน  
และอนาคต  สืบค้นและอธิบายถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ช่ืนชมบุคคล
ในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและธำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน ตำแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพ ของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย และลูกโลก สังเกตและแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที ่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ  อธิบาย
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในการดำเนินชีวิต จำแนกประเภท
ของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อธิบายความสำคัญระหว่างฤดูกาลกับการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อโรงเรียน มีส่วนร่วมในการรักษาและ
ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นขอ้มูล 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการสรุปย่อ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ      
รักความเป็นไทย  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และ
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
รหัสตัวชี้วัด (รายปี) 
ส 1.1    ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4,ป. 2/5,ป. 2/6,ป. 2/7   
ส 1.2    ป. 2/1 , ป. 2/2   
ส 2.1    ป. 2/1,ป. 2/2 ,ป. 2/3,ป. 2/4  
ส 2.2    ป. 2/1 , ป. 2/2 
ส 3.1   ป. 2/1 , ป. 2/2, ป.2/3   
ส 3.2   ป. 2/1 , ป. 2/2   
ส 5.1   ป. 2/1 , ป. 2/2,ป.2/3    
ส 5.2   ป. 2/1,ป. 2/2, ป. 2/3,ป. 2/4 

รวมทั้งหมด  27  ตัวชีวั้ด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

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

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ศาสนาในชุมชน 
-ความสำคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
-พุทธประวัติ หรือศาสดาท่ีนับถือ 
-พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
-ชาดก 
-ศาสนิกชนตัวอย่าง 

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

10   

หน่วยที่ 2 หลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา 
-พระรัตนตรัย 
-พุทธศาสนสุภาษิต 
-การฝึกสมาธิ 

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

10   

หน่วยที่ 3 วันสำคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

ส 1.2 
-  ป. 2/1 

6   

หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี และพิธีกรรมทาง
ศาสนา  ฯลฯ 
-การเข้าร่วมพิธีกรรมในศาสนาท่ีตนนับถือ 

ส 1.2 
-  ป. 2/2 

14   

หน่วยที่ 5 กฎ  กติกา  และระเบียบปฏิบัติในชุมชน 
-ข้อตกลง กฎกติกา ระเบียบหน้าท่ี 
-กิริยามารยาทไทย 

ส 2.1 
-  ป. 2/1 
-  ป. 2/2 

3   

หน่วยที่ 6 สิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคล 
-ความแตกต่างของคนในสังคม 
-สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 

ส 2.1 
-  ป. 2/3 
-  ป. 2/4 

3   

หน่วยที่ 7 ครอบครัวและชุมชน 
-ความสัมพันธ์ของตนเองในครอบครัวกับชุมชน 

ส 2.2 
-  ป. 2/1 

2   

หน่วยที่ 8 บทบาทผู้นำในชุมชน 
-บทบาทอำนาจของผู้นำในชุมชน 

ส 2.2 
-  ป. 2/2 
 

2   
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หน่วยที่ 9 การผลิตสินค้าและการบริการในชุมชน 
-การนำทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต 

ส 3.1 
-  ป. 2/1 

3   

หน่วยที่ 10 รายได้และรายจ่ายของครอบครัว 
-รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 

ส 3.1 - ป. 2/2 
-  ป. 2/3 
-  ป. 2/4 

3   

 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 11 การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการในชุมชน 
-ความหมายและความสำคัญของสินค้า 
-ลักษณะการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ 

ส 3.2 
-  ป. 2/1 

3   

หน่วยที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในชุมชน 
-ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

ส 3.2 
-  ป. 2/2 

4   

หน่วยที่ 13 ธรรมชาติรอบบ้านและโรงเรียน 
-ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

ส 5.1 
-  ป. 2/1 

4   

หน่วยที่ 14 แผนท่ี และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
อย่างง่าย 
-ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆท่ีปรากฏ
ในแผนท่ี แผนผัง รูปถ่ายและลูกโลก เช่น ภูเขา ท่ีราบ 
แม่น้ำ ต้นไม้ ทะเล 

ส 5.1 
-  ป. 2/2 

5   

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

ส 5.1 
-  ป. 2/3 

6   

                       ระหว่างปี 78 30 70 
ปลายป ี

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

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

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ลำดับเหตุการณ์      
ที่เกิดขึ ้นนครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี ่ยวข้อง  สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต  
ประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน  ระบุบุคคล   ท่ีทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น หรือประเทศชาติยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้การอธิบาย  การสังเกต การเปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม การสำรวจตรวจสอบข้อมูล 
กระบวนการคิดวิเคราะห์   เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งท่ี เรียนรู้             
มีความสามารถในการตัดสินใจ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ ่งมั ่นในการทำงาน         
รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด (รายปี) 
 ส 4.1   ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.2  ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.3  ป.2/1, ป.2/2 
รวมทั้งสิ้น  6  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

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

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบ
ย่อย 

รวม  

หน่วยที่ 1     คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต 
-คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
-วันสำคัญท่ีปรากฏในปฏิทิน 

 
ส 4.1 
ป.2/1  

 
 
6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

หน่วยที่ 2    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชีวิต
ตนเอง 
-วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือชีวิตตนเอง 

 
ส 4.1 
ป.2/2   

 
6 

  

หน่วยที่ 3   วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
-วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย 
-การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ 
-ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน   

 
ส 4.2 
ป.2/1 ,ป.2/2    
 

 
 
7 

  

สอบระหว่างปี 1 10 

หน่วยที่ 4    บุคคลสำคัญในท้องถ่ิน 
-บุคคลท่ีทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 
-ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

 
ส 4.3 
ป.2/1  

 
9 

   
 
 
 

 
หน่วยที่ 5  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
-ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย 
-คุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทยท่ีมีต่อสังคมไทย 
-ภูมิปัญญาของคนไทยในจังหวัดกระบี ่

 
ส 4.3 
ป.2/2    

 
 

10 

  

ระหว่างปี 39  30 70  
ปลายป ี

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 1 30 

  

                           รวม 40 100    
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 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐาน
สำคัญของวัฒนธรรมไทย 

  ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น  
การสวดมนต์  การทำบุญ ใส่บาตร การแสดง
ความเคารพ การใช้ภาษา  
  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา 
เช่น วัด  ภาพวาด พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรมไทย 

2. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบำเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู้ 
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

3. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีกำหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

4. บอกความหมาย ความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

  ความสำคัญของพระไตรปิฎก  เช่น เป็นแหล่ง
อ้างอิงของหลักธรรมคำสอน   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 5. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ

ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด  
 

-พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 
-โอวาท 3 
 ไม่ทำช่ัว 

° เบญจศีล 
 ทำความดี 

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

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

6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิ 
ในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด 

- ฝึกสวดมนต์ ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัและแผ่
เมตตา  
- รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
- รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
- ฝึกสมาธิเบ้ืองต้นด้วยการนับลมหายใจ 
- ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน อย่างมีสติ  
- ฝึกใหม้ีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และ
การเขียน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 7. บอกชื ่อ ความสำคัญและปฏิบัติตน         

ไ ด ้ อ ย ่ า ง เหมาะสมต ่ อศาสนว ั ต ถุ          
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อื่นๆ 

 - ช่ือและความสำคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถานและ 
ศาสนบุคคล ในพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสต์
ศาสนา ศาสนาฮินดู    
- การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ   
ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอื่น ๆ 

 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 

 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสน
สถาน ศาสนวัตถุของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

➢ ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกขึ้นยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งส่ิงของแก่พระภิกษ ุ
   มรรยาทในการสนทนา 
   การสำรวมกิริยามารยาท             

การแต่งกายท่ีเหมาะสมเม่ือ    
      อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  

ศาสนสถาน      
2. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  การจัดโต๊ะ

หมู่บูชา 
3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

➢ ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น   
พุทธมามกะ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 
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สาระที่ 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 

 
1. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

    ประเพณีและว ัฒนธรรมในครอบครัว              
เช่น การแสดงความเคารพและการเชื ่อฟัง
ผ ู ้ ใหญ ่  การกระทำก ิจกรรมร ่วมก ันใน
ครอบครัว 

   ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การ
เข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น 

2. บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลาย 

    พฤติกรรมของตนเองและเพื่อนๆ               
ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย             
การทำความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้
ภาษา (ภาษาถิ่นกับภาษาราชการ และภาษา
อื่นๆ ฯลฯ ) 

    สาเหตุท่ีทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบนัของนักเรียน และผู้อื่นแตกต่างกัน 

3. อธิบายความสำคัญขอวันหยุดราชการท่ี
สำคัญ    

    วันหยุดราชการท่ีสำคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ 

เช่น วันจักรี วันรัฐธรรมนญู วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  
-   วันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและ

วัฒนธรรม เช่น  วันสงกรานต์            
วันพืชมงคล 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 
   บุคคลท่ีมีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ

ท้องถิ่นของตน 
   ลักษณะผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 
 
สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของ

ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 

3. ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน/โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน 
- การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน เช่น                  

       การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก 
       คณะกรรมการห้องเรียน  

- การเปล่ียนแปลงในโรงเรียน เช่น เลือก  
 ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ

นักเรียน  
 การเปล่ียนแปลงในชุมชน เช่น  การเลือก

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก อบต. อบจ. 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    

ท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. จำแนกความต้องการและความจำเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการดำรง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตท่ี เรียกว่า
ปัจจัย 4 

   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ 
เป็นสินค้าท่ีจำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต  

   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  
ท่ีสนองความต้องการของมนุษย์ 

   หลักการเลือกสินค้าท่ีจำเป็น 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

2. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายท่ีจำเป็น
และเหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและ

เหมาะสม 
   วางแผนการนำเงินท่ีเหลือจ่ายมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
3.อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
   ความหมายของสินค้าและบริการ 
   ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความต้องการของ
มนุษย์ท่ีมีไม่จำกัด 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น

ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและ

ให้บริการแก่ประชาชน 
   สินค้าและบริการท่ีภาครัฐทุกระดับจัดหา

และให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข     
การบรรเทาสาธารณภัย 

2. บอกความสำคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความสำคัญของภาษีท่ีรัฐ
นำมาสร้างความเจริญและให้บริการแก่
ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา   ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ 

   บทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการเสียภาษี 
3. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ท่ี
มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

   ความสำคัญและผลกระทบของการแข่งขันทาง
การค้าท่ีมีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. เทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินท่ีใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
 ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน เช่น 

พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป      
(ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  

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

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์      
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของ
นักเรียน  เป็นต้น 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน

และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และแหล่งข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

และพัฒนาการของชุมชน 
  ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยี  

      การคมนาคม ความปลอดภัย  
  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน

ท้ังปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทาง
สังคม 

2. สรุปลักษณะท่ีสำคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนท่ีเกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชนอื่นๆ ท่ีมีความเหมือนและความ
ต่างกับชุมชนของตนเอง 

3. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชน
อื่นๆ  
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ

โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย 

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

2. อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน 
โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

3. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี 
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน             
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช 
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สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ี 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน

โรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนท่ี 
และรูปถ่าย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
แผนท่ี แผนผัง และรูปถ่าย 
ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

2. วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งท่ีต้ัง
ของสถานท่ีสำคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน 

 ตำแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีสำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เช่น สถานท่ีราชการ ตลาด 
โรงพยาบาล ไปรษณีย์ 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์    
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
                       เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 

 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมของ

ชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
 ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
- ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
- ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

2. อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ 

 การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ เช่น การคมนาคม บ้านเรือน และการ
ประกอบอาชีพในชุมชน 
การประกอบอาชีพท่ีเป็นผลมาจากส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในชุมชน 
 

3. อธิบายสาเหตุท่ีทำให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความหมายและประเภทของมลพิษโดยมนุษย์ 
สาเหตุของการเกิดมลพิษท่ีเกิดจากการกระทำของ
มนุษย์ 

4. อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมืองและ
ชนบท 

 ลักษณะของเมืองและชนบท เช่น          ส่ิงปลูก
สร้าง การใช้ท่ีดิน การประกอบอาชีพ 
 

5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมีผลต่อ     การดำเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน  
 
 

6. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อ
ชุมชน 
การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

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

ศึกษาความสำคัญของพุทธศาสนา องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา 
ภาษา ท่ีใช้ในคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ  หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญของศาสนา และเรียนรู้ในท้องถิ่นนักเรียน วันเข้า
สุนัต  วันสารทไทยการบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความรำลึกได้ ความรู้ตัว ชื่นชมการทำ
ความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม 
ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง บทบาทสิทธิเสรีภาพ หน้าท่ี สถานภาพ สิทธิของบุคคลท่ี
พึงได้รับการคุ้มครอง การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ของท้องถิ่น การสร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน ความสำคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ รายรับ – รายจ่าย ผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการความสำคัญของธนาคาร ภาษีที ่เกี ่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวัน สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน ใช้แผนที่ แผนผังและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง วาดแผนผัง ตำแหน่ง ที ่ตั ้ง ของสถานที ่สำคัญในบริเวณโร งเรียนและชุมชน 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ การประกอบอาชีพท่ีเป็นผลมาจากส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน อธิบายความหมายและ
ประเภทของมลพิษโดยมนุษย์ และสาเหตุการณ์เกิดมลพิษท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อธิบายลักษณะของ
เมืองและชนบท ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
 โดยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม   
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติ ในการ
ดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       
มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถ
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
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รหัสตัวชี้วัด (รายปี) 
 ส 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
 ส 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ส 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3                   
 ส 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 5.1  ป.3/1, ป.3/2 
 ส 5.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6   
รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

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

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม 

(%) 
หน่วยที่ 1  ความสำคัญของพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา 
-พุทธประวัติ 

ส 1.1  ป.3/1 
ส 1.1  ป.3/2   
 

6   

หน่วยที่ 2  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
-หลักธรรม 
-มงคลชีวิต 
-พระไตรปิฏก 
-พุทธศาสนาสุภาษิต 

ส 1.2  ป.3/1 
     
     

6   

หน่วยที่ 3 ประวัติพุทธสาวกและชาดก 
-ประวัติพุทธสาวก 
-ชาดก 

ส 1.2  ป.3/1 
ส 1.2  ป.3/2 
    

7   

หน่วยที่  4  หน้าท่ีชาวพุทธ 
-หน้าท่ีชาวพุทธ 
-มารยาทชาวพุทธ 
-ชาวพุทธตัวอย่าง 

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

7   

หน่วยที่  5  การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 
-การบริหาร 

ส 1.2  ป.3/1 
ส 1.2  ป.3/2 

7   

หน่วยที่ 6  วันสำคัญทางพุทธศาสนา 
  และศาสนพิธี 
-วันสำคัญทางพุทธและศาสนาอื่น 
ศาสนพิธี 

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

7 
 
 

  

หน่วยที่ 7  ฉันเป็นเด็กดีของตำบล 
-พลเมืองดีของตำบล 
-สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี ของตนเองและผู้อื่น 
-ยอมรับความสามารถและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

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

 

2   



51 
 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม 

(%) 
หน่วยที่ 8  การบริหารงานในตำบล 
-โครงสร้างการบริหารตามกระบวนการประชาธิปไตยและ
สภาพบทบาท อำนาจหน้าท่ีของบุคคลเกี่ยวกับการ
บริหาร 

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

2   

หน่วยที่ 9 ประชาธิปไตยในตำบล 
-การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในตำบล 

ส2.2  ป.3/1 
ส2.2  ป.3/2 
ส2.2 ป.3/3 

2   

หน่วยที่ 10  สิทธิเด็ก 
-สิทธิของเด็กท่ีควรรู้ 

ส2.1  ป.3/1-3 
ส2.2  ป.3/1-3 

2   

หน่วยที่ 11  กฎหมายและกติกาของการอยู่ร่วมกัน 
-กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัว 
-กติกาของการอยู่ร่วมกัน 

ส2.1  ป.3/1-3 
ส2.2  ป.3/1-3 

2   

หน่วยที่ 12  การทำงานท่ีก่อให้เกิดรายได้และภาษี 
-การทำงานท่ีก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวและโรงเรียน
อย่างมีคุณธรรม 
-ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

ส3.1  ป.3/1-3 
ส3.2  ป.3/1-3 
 

2   

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

ส2.1  ป.3/1-3 
ส2.2  ป.3/1-3 
 

2   

.หน่วยที่ 14  หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นและเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ความหมายของหลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
-เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ส2.1  ป.3/1-3 
ส2.2  ป.3/1-3 
 

2   
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                       ระหว่างปี 78 30 70 
ปลายป ี

(สรุปรายวิชา) 
การ

ทดสอบ 
2 30 

                           รวม 80 100 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง
) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม (%) 

หน่วยที่ 15 ระบบเศรษฐกิจและการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
-ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
-การผลิต  การซื้อขายแลกเปล่ียนและการบริโภค
อย่างฉลาดและคุ้มค่า 

ส 2.1  ป.3/1-3 
ส 2.2  ป.3/1-3 
 

2   

หน่วยที่ 16 เข้าใจชุมชน 
-เข้าใจสรรพส่ิงของชุมชน 

ส 5.1   ป. 3/1-3 
ส 5.2   ป. 3/1 -5 

2   

หน่วยที่ 17  ธรรมชาติรอบชุมชน 
-ธรรมชาติและภูมิประเทศมีส่วนในการกำหนด
ชุมชน 

ส 5.1   ป. 3/1-2 
ส 5.2   ป. 3/1-2 
 

    2   

หน่วยที่ 18  ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมในชุมชน 
-ชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท 
-ภาวะประชากรกับส่ิงแวดล้อม 
-สังคมกับวัฒนธรรมในชุมชน 

ส 5.1   ป. 3/1-2 
ส 5.2   ป. 3/1-2 
 

2   

หน่วยที่ 19  ส่ิงแวดล้อมในชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนชาวนา 
-ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 

ส 5.1   ป. 3/1-2 
ส 5.2   ป. 3/1-2 
 

2   

หน่วยที่ 20  แผนท่ีชุมชน 
-แผนผังและแผนท่ี 

ส 5.1   ป. 3/1-2 
ส 5.2   ป. 3/1-2 

3   

หน่วยที่ 21 สำรวจชุมชน 
-การวัดระยะทิศทางและเครื่องมือ 

ส 5.1   ป. 3/1 
ส 5.1   ป. 3/2 

4   

หน่วยที่ 22 การเฝ้าระวัง รักษาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 
-การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

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

5   
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คำอธิบายรายวิชา 
 

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

ศึกษาศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดย
ระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน  ความเหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ี
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยสังเขป วีรกรรมของบรรพบุราไทยท่ีมีส่วนปกป้อง 

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

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

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบ
ย่อย 

รวม  

หน่วยที่ 1   เวลาในปฏิทินและเร่ืองราวใน
อดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบัน 
-การนับช่วงเวลาและการเปรียบเทียบการนับ 
วัน เดือน ปี ตามแบบสุริยคติและจันทรคติ 
-ช่วงเวลาตามแบบสุริยคติและจันทรคติท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต 

 
ส 4.1   
ป.3/1,ป.3/2 
 

 
 
6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2   การศึกษาประวัติชุมชน 
-การสืบค้นประวัติชุมชนของเรา 
-เรื่องราวในชุมชนท่ีแสดงความสัมพันธ์ของ
อดีต ปัจจุบันและอนาคต 

 
ส 4.2   
ป.3/1,ป.3/2 
ป.3/3 

 
 
6 

  

หน่วยที่ 3  การต้ังถ่ินฐานและดำเนินชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชน 
-ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชน 
-การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในอดีต
และปัจจุบัน 

 
ส 4.2   
ป.3/1,ป.3/2 
ป.3/3 

 
 
7 

  

สอบระหว่างปี 1 10 

หน่วยที่  4  ความเป็นมาของชุมชนที่สำคัญ
ของไทย 
-ความเป็นมาของชุมชนสุโขทัยและชุมชน
อยุธยาท่ีสัมพันธ์ กับชาติไทยสัญลักษณ์และ
แสดงถึงความเป็นชาติไทย 

 
ส 4.3   
ป.3/1,ป.3/2, 
ป.3/3 
 

 
 
6 
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หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบ
ย่อย 

รวม  

หน่วยที่   5  บุคคลสำคัญของชาติไทย 
-พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน 
-ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญของชาติไทยท่ี
มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่น 
-ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญของท้องถิ่นใน
อดีตและปัจจุบัน 
หน่วยที่  6   วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ในชุมชน 
-วัฒนธรรมในชุมชนของเรา 
-ภูมิปัญญาในชุมชนของเรา 

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

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
6 

   

                       ระหว่างปี 39  30 70 
ปลายป ี

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 1 30 

                           รวม 40 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิกชน 

- พระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ  
- เป็นศูนย์รวมการทำความดี และพัฒนาจิตใจ  
เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม   
- เป็นท่ีประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน         
การทอดผ้าป่า การเวียนเทียน การทำบุญ)   
- เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม  เช่น การจัด
ประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

2. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

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

แสดงโอวาทปาฏิโมกข์   
3. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีกำหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรมพระบรมราชชนก 
       สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบัติ

ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3  ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกำหนด 

พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา 4 
    พระพุทธ 
พุทธคุณ 3 
   พระธรรม 
หลักกรรม 
    พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
โอวาท 3 
 ไม่ทำช่ัว 

o เบญจศีล 
o ทุจริต 3 

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

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
   สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
     ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 

   โลโกปตฺถมฺภิกา  เมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ำจุนโลก 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคล     

ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 

 - ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชุมชน 

 6.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 

   สวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิและ
ปัญญา 
- รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน        
อย่างมีสติ 
- ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตาเห็นรูป  หู
ฟังเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  กายสัมผัสส่ิง
ท่ีมากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 
- ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด       
การถาม และการเขียน 

 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่าง
สมานฉันท์ 

 หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
- เบญจศีล – เบญจธรรม 
- ทุจริต 3 – สุจริต 3 
- พรหมวิหาร 4 
- มงคล 38  
-  เคารพ  
- ถ่อมตน 
- ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน 
พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียงของหมู่
ให้เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 
- กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

 8.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

  ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ้า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซ ู
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สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. อภิปรายความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน

การบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ีตน
นับถือ 
 

  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของ 
ศาสนสถาน    

  การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

   การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อพระภิกษุ 
   การยืน การเดิน  และการนั่งท่ีเหมาะสม

ในโอกาสต่างๆ 
3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม

สวนะ 
 
สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
 
 
 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของ
ชุมชน 
 

    การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

    แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของชุมชน เช่น อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม        
สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน  การพัฒนาชุมชน   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

2. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
 

    การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
       -  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ 

  - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้
ตามหรือสมาชิก   

  - การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของการ
ทำงานเป็นกลุ่ม   

3. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคน    
พึงได้รับตามกฎหมาย 
  

   สิทธิพื้นฐานของเด็ก  เช่น สิทธิท่ีจะมีชีวิต 
สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิ  ท่ีจะ
ได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

4. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย             
ท่ีแตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย             
ภาษา อาหาร  

5. เสนอวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจำวัน 

   ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความ
ขัดแย้งในชีวิตประจำวัน 

   แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี 

สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
 

1. อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 

 อำนาจอธิปไตย  
 ความสำคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
2. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ท้ังก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกต้ัง 

3. อธิบายความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

สังคมไทย 
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สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    

ท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า

และบริการ 
   สินค้าและบริการท่ีมีอยู่หลากหลายในตลาดท่ี

มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 
   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ท่ีมีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   
ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคา
สินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า       

2. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการท่ีมีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

3. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร 
การใช้จ่าย 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น

ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ

คนในชุมชน 
   อาชีพ  สินค้าและบริการต่างๆ ท่ีผลิต       

ในชุมชน 
   การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  ด้าน

เศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ 
ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน 

   การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย               
การใช้ส่ิงของท่ีผลิตในชุมชน 

 
2. อธิบายหน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน 
 
 

   ความหมายและประเภทของเงิน 
   หน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินสำคัญท่ีใช้ในการซื้อขายแลกเปล่ียน

ระหว่างประเทศ 
 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และ

สหัสวรรษ 
 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 

ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ

เพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสาร
เช่น  หนังสือพิมพ์ 

2. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท่ีแบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 



63 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ยุคสมัยท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยเช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ 

3. แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์   
ท่ีแบ่งเป็นหลักฐานช้ันต้น และหลักฐาน  
ช้ันรอง 

 ตัวอย่างหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษา         
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

 การจำแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น
หลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง 

 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1.  อธิบายการต้ังหลักแหล่งและพัฒนาการของ

มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์  ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

2.  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี 
พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ   

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทัยโดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้าน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญ      
สมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช                      
พระมหาธรรมราชาท่ี 1                      
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

2. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยสุโขทัย 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยท่ีได้รับ           
การยกย่องเป็นมรดก 

 
 3. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญ สมัย

สุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์

   คุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อถึง 
      ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า 
      แก่การอนุรักษ์ 
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สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ี 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในจังหวัดของตนด้วยแผนท่ี
และรูปถ่าย 

 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
 

2. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานท่ี
สำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนท่ีและ
รูปถ่าย 

แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญในจังหวัด   
ของตน 

3. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญใน
จังหวัด 

ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานท่ีสำคัญในจังหวัด 

 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
                      วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทาง กายภาพท่ี

ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด  

 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผล ต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด  

2. อธิบายการเปล่ียนแปลง ส่ิงแวดล้อม
ในจังหวัดและผลท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง  

การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมใน จังหวัดและ
ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การตั้ง    
ถิ่นฐาน การย้ายถ่ิน 

3. นำเสนอแนวทางการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 

การจัดการส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

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

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

ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกต้ัง  แนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที ่ดีของชุมชน เช่น อนุร ักษ์สิ ่งแวดล้อม  สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและโบราณสถาน          
การพัฒนาชุมชน  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ  บทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้ตามหรือสมาชิก  การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  และประโยชน์ของการ
ทำงานเป็นกลุ่ม  สิทธิพื้นฐานของเด็ก  เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการ
พัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม  วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน  เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร 
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ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง  ระหว่างการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง  สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย  ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย   

ศึกษาสินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจ
ของผู้ซื ้อ ราคาสินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า  สิทธิพื ้นฐานของผู้บริโภค  สินค้าและบริการที ่มี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย  อาชีพ สินค้าและบริการต่างๆ 
ท่ีผลิต  ในชุมชน  การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  ด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย 
การกู้หนี้ยืมสิน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน  ความหมายและประเภท
ของเงิน  หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ  สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ระหว่าง
ประเทศ 

สืบค้นและอธิบายข้อมูลและลักษณะทางกายภาพของจังหวัดกระบี่ ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานท่ี
สำคัญ อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดกระบี่  วิเคราะห์
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดกระบี ่อธิบายการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
และผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การตั้งถิ่นฐาน การย้ายถ่ิน นำเสนอแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัดกระบี ่ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการแสวงหาความรู้  การสรุปย่อ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข  เป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  เห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม   รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และภูมิใจในความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด (รายปี) 
ส 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8  
ส 1.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5  
ส 2.2  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 3.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 3.2  ป.4/1, ป.4/2  
ส 5.1    ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
ส 5.2    ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
   

รายวิชา พื้นฐาน                                                                            ช้ันประถมศึกษาปีที่  4                   
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           เวลา   80   ชัว่โมง/ปี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ศูนย์รวมจิตใจชาวไทย 
-ความสำคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

ส 1.1  ป.4/1 2   

หน่วยที่ 2 ตรัสรู้  บรรลุธรรม  ประกาศศาสนา 
-พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ 

ส 1.1 ป.4/2 4  

หน่วยที่ 3 แบบอย่างการดำเนินชีวิต 
-พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง 

ส 1.1 ป.4/3 5  

หน่วยที่ 4 พระรัตนตรัย  การปฏิบัติตน  หลักธรรม
ศาสนา 
-พระรัตนตรัย หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 

ส 1.1 ป.4/4 
ส 1.1 ป.4/7 

5   

หน่วยที่ 5  ช่ืนชมกับการทำความดี 
-ตัวอย่างการทำความดีของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

ส 1.1 ป.4/5 3   

หน่วยที่ 6  สวดมนต์  แผ่เมตตา  พัฒนาจิตใจ 
-การสวดมนต์ การบริหารจิต 

ส 1.1 ป.4/6 5   

หน่วยที่ 7 ศาสนาอื่น ๆ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 
- หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

ส 1.1 ป.4/7 
ส 1.1 ป.4/8 
 

5   

หน่วยที่ 8 ศาสนสถาน 
-ความรู้เบ้ืองต้นและความสำคัญของศาสนสถาน 
-การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

ส 1.2 ป.4/1 4   

หน่วยที่ 8 การปฏิบัติตน  ศาสนิกชนท่ีดี 
-การปฏิบัติในศาสนพิธี 
-พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา 

ส 1.2 ป.4/2 
ส 1.2 ป.4/3 

7   

 หน่วยที่ 9 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
-การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน 
-แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 

ส 2.1 ป.4/1 
ส 2.1 ป.4/2 

3   



69 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 9 สิทธิพื้นฐานของเด็ก 
-สิทธิพื้นฐานของเด็ก 

ส 2.1 ป.4/3 2   

 
หน่วยที่ 10 วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 
-วัฒนธรรมในภาคต่างๆของไทยท่ีแตกต่างกัน 
-ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งใน
ชีวิตประจำวัน 
-แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

ส 2.1 ป.4/4 
ส 2.1 ป.4/5 

3   

หน่วยที่ 11อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญ  บทบาทของชาว
ไทย 
-อำนาจอธิปไตย 
-ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
-บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกตัง้ 

ส 2.2 ป.4/1 
ส 2.2 ป.4/2 

4  

หน่วยที่ 12 สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
-ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

ส 2.2 ป.4/3 3  

หน่วยที่ 13 รู้ไว้ใช่ว่า  การเลือกสินค้าและบริการ 
-สินค้าและบริการท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายในตลาด 
-ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกสินค้าและบริการ 
-หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

ส 3.1 ป.4/1 
ส 3.1 ป.4/2 

3   

หน่วยท่ี14 เศรษฐกิจพอเพียง 
-หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
-การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 

ส 3.1 ป.4/3 3   

หน่วยที่ 15 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
-อาชีพ สินค้าและบริการต่างๆท่ีผลิตในชุมชน 

ส 3.2 ป.4/1 3   

หน่วยที่ 16 เงิน  เงิน  เงิน 
-ความหมายและประเภทของเงิน 
-หน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน 
-สกุลเงินสำคัญ 

ส 3.2 ป.4/2 4   
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                       ระหว่างปี 78 30 70 

ปลายป ี
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 

% รวม 
% 

หน่วยที่ 17 แผนท่ีจังหวัดกระบี ่
-ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดกระบี ่
-แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญในจังหวัดกระบี ่
-ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและ
สถานท่ีสำคัญในจังหวัดกระบี ่
หน่วยที่ 18 สภาพแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 
-ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด 
-การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในจังหวัดและผลท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลง 
-การจัดการส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 

ส 5.1 ป.4/1 
ส 5.1 ป.4/2 
ส 5.1 ป.4/3 
 
 
ส 5.2 ป.4/1 
ส 5.2 ป.4/2 
ส 5.2 ป.4/3 

5 
 
 
 
 
 
5 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 14102  ประวัติศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                            เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  

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

ศึกษาความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ  การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และ
สหัสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  หนังสือพิมพ์  เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท่ีแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์  ยุคสมัยท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยเช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์  ที่แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง  ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตน  การจำแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง   

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมืองการ
ปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชา ท่ี 1  (พระยาลิไทยโดยสังเขป)  ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย 
เช่นภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยท่ีได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก   เครื่องสังคโลก  คุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ี
สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

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

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

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม(%) 

หน่วยที่  1  การนับช่วงเวลา...อาศัยหลัก 
-ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษและการใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และ
สหัสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสาร
เช่น  หนังสือพิมพ์ 
-เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ี
แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ 
-ยุคสมัยท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเช่น
สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

ส 4.1 ป.4/1 
ส 4.1 ป.4/2 

10 10 40 

หน่วยที่  2  น่าสนใจ...หลักฐานการค้นคว้า  
ความเป็นมาของกระบี่ 
-ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ท่ี
แบ่งเป็นหลักฐานช้ันต้น และหลักฐานช้ันรอง 
-ตัวอย่างหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษา         ความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตน 
-การจำแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐาน
ช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง 

ส 4.1 ป.4/3 10  

หน่วยที่  3  การต้ังถ่ินฐานพัฒนาการของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคหลังประวัติศาสตร์
ในดินแดนไทย 
-หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 
หน้าท่ีเบ้ืองต้น 

ส 4.2 ป.4/1 
ส 4.2 ป.4/2 

10  
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน 
% รวม(%) 

-หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์    
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 
-พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 
หน่วยที่  4  อาณาจักรรุ่งเรือง...เมืองสุโขทัย 
-อาณาจักรรุ่งเรือง...เมืองสุโขทัย 
-ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยและภูมิปัญญาไทยท่ี
ควรแก่การอนุรักษ ์

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

8  

ปลายปี 
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ  1  
70 

ภาระงาน/ช้ินงาน  1  
รวม  30  100 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย 

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีได้รับจากระพุทธศาสนา 
- มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน  
โบราณวัตถุ  สถาปัตยกรรม 
-มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมคำส่ังสอน 
ความเช่ือ และคุณธรรมต่างๆ  
  การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชาติไทย 
-พัฒนาด้านกายภาพ และส่ิงแวดล้อม เช่น 
ภาวนา 4  (กาย ศีล จิต ปัญญา) ไตรสิกขา (ศีล 
สมาธิ ปัญญา) และอริยสัจส่ี  

-พัฒนาจิตใจ เช่น หลักโอวาท 3  
(ละความช่ัว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์) และการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 
2. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสด์ุจนถึงพุทธกิจสำคัญ   
หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

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

3. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 
 

  พระโสณโกฬิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 



75 
 

 4. อธิบายองค์ประกอบ และความสำคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ   

➢ องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
   พระวินัยปิฎก 
   พระอภิธรรมปิฎก 

➢ ความสำคัญของพระไตรปิฎก 
 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออย่าง

เรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง 
  การจัดพิธีกรรมท่ีเรียบง่าย ประหยัด          

มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนด และ
อภิปรายประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานท่ี
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันสำคัญทางศาสนา        

3. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์                 

ผู้ท่ีเคารพนับถือ 
  การกราบศพ 
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สาระที่ 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 

 
 

1. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี  
 

  สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ   
  หน้าท่ีของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย     

   คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน มีความรับผิดชอบ เสียสละ   

2. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   เหตุการณ์ท่ีละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ

ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

3. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

   วัฒนธรรมไทย ท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 

    คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

   ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน     

ของตน 
   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชุมชน 
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สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 

 
 
 

1. อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าท่ีและ
ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 อำนาจหน้าท่ีและความสำคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ระบุบทบาทหน้าท่ี และวิธีการเข้าดำรง
ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

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

3. วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    

ท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต

ประกอบด้วย ท่ีดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
   ปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ 
   พฤติกรรมของผู้บริโภค 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน 

2. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรม    
ต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน เช่นการประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อลดความสูญเสียทุก
ประเภท การใช้ภิปัญญาท้องถ่น 

   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน เช่น 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท๊อป   

3. อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์
ของสหกรณ ์

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
   ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น

ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบ้ืองต้นของ

ธนาคาร 
   บทบาทหน้าท่ีของธนาคารโดยสังเขป 
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบ้ียกู้ยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

2. จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินท้ังนอกระบบ
และในระบบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การ
เสียดอกเบี้ย  การลงทุน การซื้อของอุปโภค
เพิ่มขึ้นท่ีนำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้

หลักฐานท่ีหลากหลาย 
 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น

ท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้  อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

 การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานท่ีหลากหลายด้วยวิธีการ 
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่าง    
ง่ายๆ การจัดนิทรรศการ  

2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ    เพื่อ
ตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น มีเหตุการณ์
ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่นเพื่อตอบคำถามดังกล่าว เช่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เอกสาร เรื่องเล่า ตำนานท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลท่ีพบเพื่อตอบคำถามได้อย่าง 
มีเหตุผล 

3. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ           
ท่ีสามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ
ข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจาก
เอกสารต่างๆ เป็นต้น 

 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริง
กับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 
 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย

และจีนท่ีมีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ท่ีมีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนาและความ
เช่ือ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร  

2. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ท่ีมีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะ สาเหตุและผล 

  อิทธิพลท่ีหลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

และธนบรุีโดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

โดยสังเขป 
   ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการ
ด้านการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจ โดยสังเขป 

   ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา 
เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์ 

2. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง      
ของอาณาจักรอยุธยา 
 
3. บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ
สมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ 
4. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญ     
 สมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้
 

  มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน     
   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  

เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  
   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา

อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  
   พระราชประวัติ และผลงานของ 
     พระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป  
  ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  

เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 
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สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ี 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนท่ี
และรูปถ่าย 

 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคตนเอง 
 

2. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญใน
ภูมิภาคของตน 

ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานท่ีสำคัญในภูมิภาคของตน 

 
 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์    
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม    
                       เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทาง กายภาพท่ี

มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถ่ินของประชากรในภูมิภาคของ
ตน  

 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถ่ินของ
ประชากรในภูมิภาคของตน 

2. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต
ในภูมิภาคของตน  

อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
 

3. นำเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและทำลายส่ิงแวดล้อม 
และเสนอแนวทางในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

ผลจากการรักษาและการทำลาย
ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค
ของตน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 15101   สังคมศึกษาฯ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                            เวลา 80  ชั่วโมง                                                                  

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

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

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น การอภิปราย คิดหาเหตุและผล การสำรวจ
ตรวจสอบข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ การยกตัวอย่าง กระบวนการกลุ่ม หรือกระบวนการอื่นๆ       
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที ่เร ียนรู้ มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในชีวิตประจำวัน 
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รหัสตัวชี้วัด (รายปี) 
ส 1.1  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7 
ส 1.2  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 2.1  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
ส 2.2  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 3.1  ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ส 3.2  ป.5/1,ป.5/2 
ส 5.1 ป.5/1,ป.5/2 
ส 5.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
 
รวมทั้งหมด  27 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

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

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/  

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธ
ประวัติ 
-มรดกทางวัฒนธรรมท่ีได้รับจากพระพุทธศาสนา 
-การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชาติไทย 
-พุทธประวัติ พุทธสาวก 

ส1.1 
ป.5/1  
ป.5/2 
ป.5/3 

 

10   

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

ส 1.1 
ป.5/4 
ป.5/5 

10  

หน่วยที่ 3 การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
-สวดมนต์ไหว้พระ  
-การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

ส 1.1 
ป.5/6 
ป.5/7 

10  

หน่วยที่ 4 พิธีกรรม ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนา 
-การจัดพิธีกรรมท่ีเรียบง่าย 
-การมีส่วนร่วมในพิธีกรรม 
-ประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมหรือกิจกรรมวนัสำคัญ
ของศาสนา 
-มารยาทของศาสนิกชน 

ส1.2 
ป.5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 

10   

หน่วยที่ 5 บทบาทสิทธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย 
-สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีของพลเมืองดี 
-คุณลักษณะของพลเมืองดี 
-แนวทางการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 
-คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 
-การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

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

6   
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

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

ส 2.2 
ป.5/1 
ป.5/2 
ป.5/3 

7   

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

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

8  

หน่วยที่ 8 ภูมิภาคของเรา 
-ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 
-ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรละ
สถานท่ีสำคัญในภูมิภาคของตน 

ส 5.1 
  ป.5/1 
  ป.5/2 
 

8  

หน่วยที่ 9 ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
-ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการ
ต้ังถิ่นฐานและการย้ายถ่ินฐานของประชากรใน
ภูมิภาคของตน 
-อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถี
การดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
-แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

ส 5.2  
  ป.5/1 
  ป.5/2 
  ป.5/3 
 

9   

                       ระหว่างปี 78 30 70 
ปลายป ี

(สรุปรายวิชา) 
การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

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

. 
 

ศึกษาการนับช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ประวัติความ
เป็นมาของตนเอง เวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง นับ
ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป ประเภท
หลักฐานที่ใช้ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสังเขป   พัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา ประวัติ ผลงานและภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยธนบุรีและอยุธยาที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย คิดหาเหตุและผล สำรวจตรวจสอบข้อมูล กระบวนการ
สืบค้น การสังเกต การเปรียบเทียบ การยกตัวอย่าง การบวนการกลุ่ม หรือกระบวนการอื่น ๆที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่า รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง  สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด (รายปี) 
ส 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 4.2  ป.5/1, ป.5/2 
ส 4.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4      
 
รวมทั้งสิ้น  9 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 รายวิชาพื้นฐาน                                                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                      
รหัส/รายวิชา ส15102   ประวัติศาสตร์                                                   เวลา   40 ชั่วโมง/ปี 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระงาน สอบย่อย รวม  

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

 
 
 
ส 4.1 
ป 5/1 
ป 5/2 
ป 5/3 

 
 
 
 
 

10 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่
มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
-การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดน
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
-อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีต่อไทยและ
คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 
ส 4.2 
ป.5/1 
ป 5/2 
 

 
 
 
9 

  

หน่วยที่ 3 อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
-พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
-ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 

 
ส 4.3 
ป.5/1 
ป.5/2 

 
 

10 

  

หน่วยที่ 4   บุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทย 
-ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ สมัย
อยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ 
-ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี 

ส 4.3 
ป.5./3 
ป.5/4 

 
9 

  

                       ระหวา่งปี 39  30 70 

ปลายป ี
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 30 
  

                           รวม 40 100   
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ-  ศาสนา

ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  หรือ
ความสำคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ 

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ 
เช่น  เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรมไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจ  เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก ในการพัฒนา
ชาติไทย   

2. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึง
สังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน 4 

3. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่า และ            ศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ 

    ปรมานุชิตชิโนรส 
 4. วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพ       พระ

รัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตน 
นับถือตามท่ีกำหนด 

พระรัตนตรัย 
ศรัทธา 4 
    พระพุทธ 
พุทธกิจ 5 
  พระธรรม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อริยสัจ 4 
หลักกรรม 
  พระสงฆ ์
ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
โอวาท 3 
  ไม่ทำช่ัว 
 เบญจศีล 
 อบายมุข 6 
 อกุศลมูล 3 
 ทำความดี 
เบญจธรรม 
 กุศลมูล 3 
 พละ 4 
 คารวะ 6 
 กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 
 มงคล 38 
-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 
  ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
พุทธศาสนสุภาษิต 
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  
คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
ยถาวาที  ตถาการี   
พูดเช่นไร  ทำเช่นนั้น 

 5. ช่ืนชมการทำความดีของบุคคลในประเทศ
ตามหลักศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระทำความดีของบุคคลใน
ประเทศ  
   

 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของ

   สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
กำหนด 
 
 
 
 
 
 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและ
ปัญญา 
    รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 
    ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน
อย่างมีสติ 
    ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป หู
ฟังเสียง จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส กายสัมผัส 
ส่ิงท่ีมากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 
   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  การ
ถาม และการเขียน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         ท่ี

ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ ส่ิงเสพ
ติด 

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

8. อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

-หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ  
◆ พระพุทธศาสนา: อริยสัจ 4  โอวาท 3  

ฯลฯ 
◆ ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม   
◆ คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  10 ประการ 

-ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ 
9. อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรม
ของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเม่ือต้องเข้าร่วมพิธี 

- พระพุทธศาสนา 
o ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา  

อุปสมบท 
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 

เช่น ทำบุญพิธีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
o ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด  การถือ

ศีลอด การบำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 
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o คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป  
ศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท  ฯลฯ 

o ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธีบูชา
เทวดา 

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ป.6 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ 
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ
ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมภายในวัด 
 

2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีกำหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน เพื่อประโยชน์ต่อศาสนา 
 

3. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 
ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรม             
ในวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนด        
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

 4. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
° ขั้นเตรียมการ 
° ขั้นพิธีการ 
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สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 
   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่น 

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

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

2. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาท่ีมีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 

3. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 

   ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เช่น  

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

4.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม

คนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ 

ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

    ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ เช่น 
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  

      แหล่งข่าวต่างๆ สถานการณ์จริง  
    ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   

เหตุการณ์ต่างๆ  
    หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร

จากส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ือท่ีไร้พรมแดน 
 
สาระที่ 2    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา               
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 

 
 

1. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

 บทบาท หน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล 

2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย 
ในท้องถิ่นและประเทศ 
 

3. อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระทำผิด
การเลือกตัง้  และแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร    

ท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความ

รับผิดชอบ 
   บทบาทของผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพ   เช่น                

คำนึงถึงส่ิงแวดล้อม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลง
มือทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความผิดพลาด
และการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
2. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 
ท่ีรู้เท่าทัน 

   คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันท่ี

มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
3. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

   ความหมาย และความจำเป็นของทรัพยากร 
   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
  วิธีการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัด 
   วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิค

และวิธีการใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม                   
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น

ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 

ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 

ธนาคาร และรัฐบาล ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ
อย่างสังเขป เช่นการแลก                  
เปล่ียนสินค้าและบริการรายได้และรายจ่าย 
การออมกับธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วย
เศรษฐกิจ 

   ภาษีและหน่วยงานท่ีจัดเก็บภาษี 
   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงาน

ในประเทศไทย 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

2. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 

 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายความสำคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ 

 ความหมายและความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของ
ภูมินามของสถานท่ีในท้องถิ่น  

 2. นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลาย
ในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานท่ีเหมาะสมกับนักเรียนท่ี
นำมาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น    
พระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี 4 หรือ 
รัชกาลท่ี 5 กฎหมายสำคัญ ฯลฯ  
( เช่ือมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) 

 สรุปข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานท้ังความจริง
และข้อเท็จจริง 

 การนำเสนอข้อมูลท่ีได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น 
การเล่าเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน
รายงาน   

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 
  ใช้แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตของ

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านของไทยโดยสังเขป 

  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
ภาษา ศาสนา  การปกครอง 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 
                      ธำรงความเป็นไทย 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายพัฒนาการของไทย

สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์โดยสังเขป 
   ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัย
ปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 
   ผลงานของบุคคลสำคัญทางด้านต่างๆ ในสมัย
รตันโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น  ศิลปกรรม  
วรรณกรรม 

2. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
3. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคล
สำคัญด้านต่างๆสมัย
รัตนโกสินทร์ 
4. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญ
สมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ 
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป    
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สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ี 

   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนท่ี 
รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจาก
ดาวเทียม 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี รูปถ่ายทาง
อากาศ และภาพจากดาวเทียม) ท่ีแสดงลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศไทย 
 

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติ ใน
ประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อม รับมือ 
ภัยพิบัติ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง กายภาพ
กับภัยพิบัติในประเทศไทย 
เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย  สึนามิ ภัยแล้ง 
ดินถล่ม และโคลนถล่ม 
 การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์     
                       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   
                       เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
ป.6 

 
 
 
 
 
 

 

1. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย  

 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม) ในประเทศไทย 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

2. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบัน และผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลง  

 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของประเทศ
ไทย 
 ผลจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีมีต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) ของประเทศ
ไทยในอดีตกับปัจจุบัน 

3. นำเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและทำลายทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางใน
การจัดการท่ียั่งยืนในประเทศไทย 

ผลจากการรักษาและการทำลายส่ิงแวดล้อมใน
ประเทศไทย 
แนวทางการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ท่ียั่งยืนโดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่า 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 16101   สังคมศึกษาฯ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                            เวลา 80  ชั่วโมง                                                                  

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

ศึกษาประวัติ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ หรือความสำคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ      
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด  
ความสำคัญของพระรัตนตรัย ไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด   การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา  คุณของพระรัตนตรัย 
ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา  วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี และพิธีกรรม
ของศาสนาอื่นๆ   ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆในศาสนสถาน  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี  ประโยชน์
ของการเข้าร่วมใน  ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด   ขั้นตอนการแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ของครอบครัวและชุมชน   การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม    
มารยาทไทย คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน บทบาท หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ  บทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย  บทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ  บทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน  วิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยด้วยเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม)  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
กับภัยพิบัติของประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุษย์กับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย ผลจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพที่มีต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย แนวทางในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนโดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่า 

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

รายวิชา พื้นฐาน                                                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                   
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           เวลา   80   ชัว่โมง/ปี 

หน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู้/  

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 1 ประวัติและ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น 
-ความสำคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
-พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
-หลักธรรมในพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
-ตัวอย่างการทำความดีของบุคคลในประเทศ 
-การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
-การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
-หลักธรรมสำคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ 
-ศาสนพิธีและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

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

25   

หน่วยที่ 2 การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
-ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆภายในวัด 
-มารยาทของศาสนิกชน 
-ระเบียบพิธีการในการทำบุญงานอวมงคล 
-การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในศาสนพิธี 
-การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

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

15  

หน่วยที่ 3 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
-กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
-ความหมาย ประเภทของวัฒนธรรมและแนวทางการ
ธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 
-มารยาทไทยและมารยาทสังคม 
-ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ
ในสังคมไทย 
-หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ 

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

6  

หน่วยที่ 4 การเมืองการปกครองระดับประเทศ 
-บทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
-การใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย 

ส 2.2 
   ป.6/1,ป.6/2 ,       
ป.6/3 

4  
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 
% รวม % 

หน่วยที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค 
-บทบาทของผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพ 
-คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
-หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-การวางแผนการใช้ทรัพยากร 
-ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และ
รัฐบาลท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
-การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน์ใน
ท้องถิ่น 

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

8   

หน่วยที่ 6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย 

ส 5.1 
ป.6/1  

4  

หน่วยที่ 7 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
-ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัย
พิบัติของประเทศไทย 
-การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

ส 5.1 
ป.6/2                   

5  

หน่วยที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม 
-ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2 
  ป.6/1                   

4  

หน่วยที่ 9 ลักษณะและการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ 
-การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย 
-ผลจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีมีต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบัน 

ส 5.2 
  ป.6/2 
 
 
 
 
 
                   

3  
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หน่วยที่ 10 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
-ผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
-แนวทางในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน 

ส 5.2 
  ป.6/3                  

4   

 
                       ระหว่างปี 78 30 70 

ปลายป ี
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 2 30 

                           รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 16102  ประวัติศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                           เวลา 40  ชั่วโมง                                                                  

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

ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื ่องราวสำคัญในอดีต  สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน  พัฒนาการของไทย สมัย
รัตนโกสินทร์โดยสังเขป ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์  ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์  ภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ี
น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ มรดกทางวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญ
ของจังหวัดกระบี ่

โดยใช้การอธิบาย  อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง สรุปความ  การสืบเสาะหาความรู้       
การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสาร        
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด  (รายปี) 
ส 4.1  ป.6/1 , ป.6/2    
ส 4.2  ป.6/1 ,ป.6/2    
ส 4.3  ป.6/1 ,ป.6/2 , ป.6/3 ,ป.6/4  
 
รวมทั้งสิ้น  8 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     
รหัส/รายวิชา ส16102   ประวัติศาสตร์                                                  เวลา   40 ชัว่โมง/ปี 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

สัดส่วนคะแนน (%) 
ภาระ
งาน 

สอบยอ่ย รวม  

หน่วยที่ 1 
วิธีการทางประวัติศาสตร์  
-ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ 
-หลักฐานท่ีหลากหลายในการทำความเข้าใจ
เรื่องราวสำคัญในอดีต 

 
 
ส4.1 
ป6/1 , ป6/2    

 
 
 

10 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
-สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
เพื่อนบ้านในปัจจุบัน 
-ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 

 
ส4.2 
ป6/1 ,ป6/2    

 
 
9 

  

หน่วยที่ 3  
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 
 -พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
- ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
 
ส4.3 
ป6/1 ,ป6/2  
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หน่วยที่ 4  
ภูมิปัญญาไทย 
-ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัย
รัตนโกสินทร์ 
-ภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ 

ส4.3 
ป6/3,ป6/4 
 

 
9 

  

                       ระหว่างปี 39  30 70 

ปลายป ี
(สรุปรายวิชา) 

การทดสอบ 1 30 
  

                           รวม 40 100   
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพในทุกรายวิชา
และทุกชั้นปีได้นั้นจะต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ที่ได้เรียน ผู้เรียนต้องได้เรียนสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ท้ังในส่วนกว้างและลึก 
 หลักการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย  โดยเน้นแนวคิดที่สำคัญๆ  ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนได้  เป็นแนวคิด  ความรู้ท่ีคงทน  ยั่งยืนมากกว่าท่ีจะศึกษาในส่ิงท่ีเป็นเนื้อหา  ข้อเท็จจริงท่ี
มากมายกระจัดกระจาย  แต่ไม่เป็นแก่นสาร 

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

3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา  ค่านิยม  จริยธรรม  จัดหัวข้อหน่วยการเรียนที่สะท้อน
ค่านิยม  จริยธรรม  ปทัสถานในสังคม  การนำไปใช้จริงในการดำเนินชีวิต  ช่วยให้ผู ้เรียนได้คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ  ยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตน  และรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม 

4. จัดการเรียนการสอนที่ท้าทาย  คาดหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ทั้งในส่วนตนและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม  ให้ผู้เรียนใช้วิธีการสืบเสาะ  จัดการกับการเรียนรู้ของตนเอง ใส่ใจและเคารพในความคิด
ของผู้เรียน 

5. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดตัดสินใจสร้างสรรค์ความรู้ดว้ย
ตนเอง  จัดการตัวเองได้  มีวินัยในตนเองทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต  เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นจริง  
เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้  ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง 

ครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้  ถึงแม้ว่า  
ผู้เรียนจะมีความแตกต่างกันทางด้านปัจเจกบุคคลแต่ก็สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในระดับ
เดียวกันแต่อาจจะต่างกันในเรื่องระยะเวลา 
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การวัดและประเมินผล 
เนื่องจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระเพิ่มเติม  ศาสนา  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ

กระบวนการคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู้  มีการทำโครงงาน  
เป็นผู้ผลิตผลงาน  มีการทำงานกลุ่มและจัดทำแฟ้มสะสมงานด้วย 

ในการวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เน้นความสามารถและคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้เรียน  
จะต้องใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น 

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

3. การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาซักถามพูดคุยเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีไม่อาจพบเห็นอย่างชัดเจน  ในส่ิงท่ี
นักเรียนประพฤติปฏิบัติในการทำงาน   โครงงาน  การทำงานกลุ่ม  กิจวัตรประจำวัน  ผู้ให้ข้อมูลอาจเป็น
นักเรียนเอง  เพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย 
          4. การประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินการกระทำ  การปฏิบัติงาน  เพื่อประเมินการสร้างผลงาน
ชิ้นงานให้สำเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถของผู้เรียนให้ปรากฏในงานที่สร้างขึ้น  
การประเมินภาคปฏิบัติจะต้องจัดทำเครื่องมือประเมิน  โดยผู้สอนจัดทำประเด็นการประเมิน  และองค์ประกอบ
การประเมินและเครื่องมือประกอบการประเมินด้วย 
 5. การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นการประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน  การบูรณาการ
ความรู้  ประสบการณ์  ความพยายาม  ความรู้สึก  ความคิดเห็นของนักเรียน  การรวบรวมผลงาน  
 การคัดเลือกผลงาน การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน  รวมทั้งการประเมินผลงาน 
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สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ 
 การเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องมีชีวิตชีวา  มีสีสันของการทำกิจกรรมต่างๆ  ท้ังใน
และนอกห้องเรียน  เครื ่องมืออุปกรณ์การเรียน  อาจมีตั ้งแต่ของง่ายๆ  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ไปจนถึง
อุปกรณ์การส่ือสารเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  บุคคล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  นอกจากนั้น  การให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  ก็ถือเป็นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสำคัญด้วย 
 ห้องเรียน  ประกอบด้วยส่ือ  อุปกรณ์การเรียนต่างๆ  มีลูกโลก  แผนท่ีให้ผู้เรียนสัมผัสจับต้องได้   
มีแหล่งความรู้  เอกสารหลักฐาน  ของจริง  ของจำลอง  มีสื่อประกอบคอมพิวเตอร์  สื่อการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย  ซอฟแวร์  เพื่อการสืบค้นข้อมูล  และส่ือต่างๆท่ีใช้เพื่อการเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นไปตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้  ได้แก่   

1. สามารถสนองมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายของโรงเรียนได้ 
2. สาระในส่ือเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นการให้ผู้เรียนได้เข้าใจ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา ส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ   
4. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
5. เนื้อหาสาระถูกต้อง  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
6. ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครู เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะและความสามารถของผู้เรียน 
7. ให้สาระท้ังในแนวลึกและกว้างขวาง 
8. จัดเตรียมให้ครูเห็นแนวทางการนำไปใช้สอน  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
9. เอื้อต่อการให้ครูออกแบบการสอนท่ีสนองรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลายของผู้เรียน 
10. เอือ้ต่อการให้ครูได้ออกแบบการสอนท่ีบูรณาการกับวิชาอื่นๆ 
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คำอภิธานศัพท ์
 
กตัญญูกตเวที  ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น 2 ข้อ 1 กตัญญูรู้คุณท่าน 2 กตเวที
ตอบสนองหรือสนองคุณท่าน ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขตแยกได้เป็น 2 ระดับ คือ 2.1 กตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว  2.2 กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์หรือ
มีคุณความดี เกื้อกูลแก่ส่วนรวม 
 
กรรมฐาน ที่ตั้งแห่งการงาน. อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝึกอบรมจิต มี 2 ประเภท 
คือ สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ วิปัสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปัญญา 
 
ฆราวาสธรรม 4 ธรรมสำหรับฆราวาส ธรรมสำหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ 4 ประการ 
ได้แก่ 1.สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง 2.ทมะ คือการฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย 
ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 3.ขันติ 
คือความอดทน ต้ังหน้าทำหน้าท่ีการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย 
ไม่ท้อถอย 4.จาคะ คือ เสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมท่ีจะ
รับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อื่น พร้อมท่ีจะร่วมมือช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ไม่คับ
แคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว 
 
เบญจธรรม ธรรม 5 ประการ ความดี 5 อย่าง ท่ีควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามลำดับข้อ ดังนี้ 
1.เมตตากรุณา 2.สัมมาอาชีวะ 3.กามสังวร (สำรวมในกาม) 4.สัจจะ 5.สติสัมปชัญญะ  
 
บรรทัดฐาน ข้อตกลงของสังคมท่ีกำหนดให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช้บรรทัดฐาน
ของสังคม (social norms) เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้ ซึ่งแยกออกเป็น 

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

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

ค. กฎหมาย (law) เป็นมาตรฐานความประพฤติที่รัฐกำหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติ และกำหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน 
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ภัยพิบัติ เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย์จนชุมชนหรือสังคมท่ีเผชิญปญัหาไม่อาจรับมือ เช่น ดินถล่ม สึนามิ ไฟป่า ฯลฯ 
 
แหล่งภูมิศาสตร์ หมายความว่า พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาค และท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล 
ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำน้ำ เกาะ ภูเขา หรือพื้นท่ีอื่นทำนองเดียวกันด้วย 
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คำส่ัง  โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ ์

 ที่  011 / 2563 
เรื่อง  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปรบัปรุงหลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2563  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรบัปรุง  พ.ศ. 2560)  

และหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 
............................................................................................................ 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชพีตลอดจนเพื่อการศกึษาต่อในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสงัคมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกทีดี่ของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติอาศัยอำนาจ ตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534  
กระทรวงศึกษาธิการจึงออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
                อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 9 กำหนดใหม้ีคณะอนุกรรมการเรียกว่า “คณะอนุกรรมการระดับกลุ่ม
วิชา” จานวน 9 คณะเรียกชื่อคณะอนุกรรมการตามชื่อกลุ่มวชิาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ภายใต้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานแต่งต้ังโดยผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้การบริหาร
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียนในหลักสูตรโรงเรียนทองคำวิทยานสุรณ์  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนรู้ดังนี ้

คณะกรรมการทีป่รึกษา 
  1.  นายมานิตย์  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  2.  นายดี  ทองคำ           ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

1. คณะกรรมการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ประกอบดว้ย 
 1.1  นางนรุ์ฮาพีซา  ยาตา  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 1.2  นายอนนัต์      สมาน  กรรมการ 
          1.3   นายมนูญ       นายาว               กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ ประกอบดว้ย 
 2.1  นายเดชา   กาหลง            หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 2.2  นางสาวลัญดา  กองสิน  กรรมการ 

2.3  นางสาวกนิษฐา  ทองคำ  กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  ประกอบดว้ย 
 3.1  นางสาวสันติมา  ทองคำ  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 3.2  นางสาวจุฑามาศ  เชี่ยวการ  กรรมการ 
 3.3  นางสาวอัซมา  ชาติไทย  กรรมการ 
 3.4  นางเสาด้า        ลูกเล็ก           กรรมการและเลขานกุาร 
4. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม ศาสนาและวัฒนธรรม   ประกอบดว้ย 
 4.1  นายมนูญ   นายาว   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 4.3  นางสาวอัซมา  ชาติไทย  กรรมการ 
 4.2  นางสาวนูรุลอีมาน    มณีหิยา  กรรมการและเลขานุการ 
5. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบดว้ย 
 5.1  นายชัยทัต  ยาตา        หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 5.2  นางสาวสันติมา  ทองคำ  กรรมการและเลขานุการ 
6. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบดว้ย 
 6.1  นางสาวนิศารัตน์  ห้วยลึก       หัวหน้ากลุ่มสาระ 

6.2  นายวัชรพงศ์       รู้รอบ  กรรมการและเลขานุการ 
7. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    ประกอบดว้ย 
 7.1  นายชัยทัต  ยาตา        หัวหน้ากลุ่มสาระ 
          7.2  นายรชุด้ี    ทองคำ                      กรรมการ     
          7.3  นางสาวนูรลุอีมาน    มณีหิยา  กรรมการและเลขานุการ 
8.  คณะกรรมการกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
 8.1  นางสาวซารีพะ  ดอรอแมง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 8.2  นางสาวนิศารัตน์  ห้วยลึก  กรรมการและเลขานุการ 
9.  คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบดว้ย 
 9.1  นายชัยทัต  ยาตา   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 9.2  นายอนนัต์  สมาน   กรรมการ 
 9.3  นายวัชรพงศ์  รู้รอบ   กรรมการและเลขานุการ 
10.  คณะกรรมการกลุม่การศึกษาปฐมวัย ประกอบดว้ย 
          10.1 นางสาวจุรีภรณ์  อ่อนแอ  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
          10.2 นางสาวอัมพร  อน้บุตร   กรรมการ 
 10.3 นางสาวกฤติกา  กลุพ่อ  กรรมการและเลขานุการ 
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11.  คณะกรรมการกลุม่สาระการเรียนรูอ้ิสลามศึกษา ประกอบดว้ย 
          10.1 นายยุวพงษ์  แดงหนำ  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
          10.2 นายยุทธนา  จเรนิวาส  กรรมการ 

10.3 นายสมศกัด์ิ  ทัตวาร ี กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1. กำหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชาในสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัย 

2. ดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน 

3. พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู ้สอนสามารถปรับปรุงใช้ตามความ
เหมาะสมและให้การสอนนำไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด 

4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5. กำหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือและกำกับติดตามการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาที่กำหนด 
6. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
7. ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
8. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
9. รวบรวมข้อมูลเพื ่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลกัสูตรรายวิชา และกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผา่นมา และ
วางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และผลการบริหารหลักสูตรของกลุ่ม
วิชาโดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ทีก่ำหนดให้

และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  10 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
            
 

              (นายมานิตย์  ทองคำ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนทองคำวิทยานสุรณ์
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