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โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) 

สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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คำนำ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดใหโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอมเริ่ม
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

 1. ปการศึกษา 2552 ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรฯ 
 2. ปการศึกษา 2553 ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนทั่วไปและชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 

 3. ปการศึกษา 2554 เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ทุกชั้นเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)   สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน  ซึ่งเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร
ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เปนแกนหลักเพื่อกำหนดการจัดทำโครงสรางและสาระหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาครั้งนี้ เปนการสรางหลักสูตรที่อาศัยการมีสวน
รวมของนักเรียน  คณะครู  ผูปกครองและชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปสูการจัดการเรียนรูที่สงผลให
ผูเรียนมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหา
ความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/
๒๕๖๑ เรื่องใหเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความทันสมัย  มุง
ผลประโยชนตอผูเรียนเปนสำคัญ   และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณในการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

ในปการศึกษา 2565  นี้ทางกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดรวมกันจัดทำ
หลักสูตรการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพื่อเปนกรอบทิศทางในการนำ
หลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีศักยภาพความสามารถในการปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งในสังคมไทยและสังคม
โลกตอไป 

ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ให
มีความสมบูรณและเหมาะสมตามบริบทตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) ตั้งแตป
การศึกษา 2565 เปนตนไป 
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วิสัยทัศนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย  
ความรู  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเปนไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอ               
การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา  ทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักการ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี ้
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย
สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 
2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค  และมี
คุณภาพ 
3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพและความตองการของทองถิ่น 
4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู  เวลาและการจัดการเรียนรู 
5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 

จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข               

มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  จึงกำหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีความรู  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกำลังกาย 
4. มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณะที่
มุงทำประโยชนและสรางสิ่งที่ดีในสังคม  และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

หลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบาล 1 (บานเกา) พุทธศักราช  2562  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) มุงให
ผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอด

ความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอัน
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง 

ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีว ิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัว

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  หลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบาล 1 (บานเกา) พุทธศักราช  
2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558)  

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ใน
ฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 

2.  ซื่อสัตยสุจริต 

3.  มีวินัย 

4.  ใฝเรียนรู 

5.  อยูอยางพอเพียง 

6.  มุงมั่นในการทำงาน 

7.  รักความเปนไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 
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ทำไมตองเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดำรงชีวิตอยางไร  ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันใน
สังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด  นอกจากนี้ ยังชวยใหผูเรียน
เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ  ทำใหเกิดความเขาใจในตนเอง 
และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมคีุณธรรม  สามารถนำความรูไปปรับใชในการ
ดำเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม  
เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม  โดยไดกำหนดสาระ
ตางๆไว ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู
รวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทำความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชนตอ
สังคมและสวนรวม 

 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีว ิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเปน
พลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดาน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สิทธิ หนาที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอยางสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดอยางมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจำวัน 
 

 ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณสำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญท่ีมีอทิธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  แหลงอารยธรรมที่สำคัญของโลก 

 ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่ง
ตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การ
นำเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู
รวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ ๒     หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีว ิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และ 

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคม
โลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน  ส ๒.๒       เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษา
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช 
ทรัพยากรที่มีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจ 
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส.๓.๒    เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

และความจำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เขาใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธำรงความเปนไทย 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร 

ส ๕.๑  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ    

ส ๕.๒   เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ   ทรัพยากรและสิง่แวดลอม   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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คุณภาพผูเรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่น       ที่อยู
อาศัย  และเชื่องโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 

 ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ  และมีขอมูลที่จำเปนตอการพัฒนาใหเปนผูมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมีความเปนพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ  การอยูรวมกันและการทำงานกับผูอื่น  มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน  และไดฝกหัดในการ
ตัดสินใจ 

 ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะ         การบูรณาการ
ผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต  มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดขอคิดเกี่ยวกับรายรับ-
รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลติ ผูบริโภค รูจักการออมขั้นตนและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร 
ประวัติศาสตร และภูมิปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการทำความเขาใจในขั้นที่สูงตอไป 
 
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

 ไดเรียนรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปนประเทศไทย 

 ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำ
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

 ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของทองถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

 ไดศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตางๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน  
ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร 
ประวัติศาสตร และภูมิศาสตรเพื่อขยายประสบการณไปสูการทำความเขาใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเก่ียวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การ
ดำเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 
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ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่ออยูรวมกัน

อยางสนัติสุข 
ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู 

  ปรินิพพาน 
๒. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนิน
ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ี

กำหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 

  พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

  เจาพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพรอม) 
๓. บอกความหมาย ความสำคัญ และ

เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือ

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

 โอวาท ๓ 
  ไมทำชั่ว 

o เบญจศีล 
  ทำความดี 
° เบญจธรรม 
° สังคหวัตถุ ๔ 

° กตัญูกตเวทีตอพอแม และครอบครัว 
° มงคล ๓๘ 

- ทำตัวดี 
- วางาย 

- รับใชพอแม 
 

  ทำจิตใหบริสุทธิ์                               
(บริหารจิตและเจริญปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        

ตนแลเปนที่พ่ึงของตน 
  มาตา  มิตฺตํ  สเก ฆเร                    
มารดาเปนมิตรในเรือนของตน 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
๔. เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา     

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามที่กำหนด 

  ฝกสวดมนตและแผเมตตา 
  รูความหมายและประโยชนของสติ 
  ฟงเพลงและรองเพลงอยางมีสติ 
  เลนและทำงานอยางมีสติ 

  ฝกใหมีสติในการฟง การอาน การคิด 
การถามและการเขียน 

ป.๒ ๑. บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

  พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของ 
ชาติไทย 

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตประสูติจนถึงการ
ออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ

ตามที่กำหนด 
 

 สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ 

o เหตุการณหลังประสูติ 
o แรกนาขวัญ 
o การศึกษา 

o การอภิเษกสมรส 
o เทวทูต ๔ 

o การออกผนวช 
๓. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนิน
ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ี

กำหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 

  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร    (ศุข ไกเถ่ือน) 

   สมเด็จพระญาณสังวร                    
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

๔. บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม

โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน 

นับถือตามที่กำหนด 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

 โอวาท ๓ 
 ไมทำชั่ว 
° เบญจศีล 
 ทำความดี 
° เบญจธรรม 
° หิริ-โอตตัปปะ 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° ฆราวาสธรรม ๔ 

° กตัญูกตเวทีตอครู อาจารย  และ
โรงเรียน 

° มงคล ๓๘ 
- กตัญู 

- สงเคราะหญาติพี่นอง 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
   ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ

ปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

  นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตฺญ กตเวทิตา    
ความกตัญญ กตเวทีเปนเครื่องหมาย    

ของคนดี 
   พฺรหฺมาติ มาตาปตโร                   
มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร 

๕. ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก

ศาสนา 

 ตัวอยางการกระทำความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  

(ตามสาระในขอ ๔) 
๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา  

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 

 
 
 

 ฝกสวดมนตไหวพระและแผเมตตา 
  รูความหมายและประโยชนของสติและ

สมาธ ิ
  ฝกสมาธิเบื้องตน 

  ฝกสติเบื้องตนดวยกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวอยางมีสติ 

  ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน  
การคิด  การถาม และการเขียน 

 ๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ
ความสำคัญของคัมภีรของศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอื่นๆ 

 ชื่อศาสนา   ศาสดา และคัมภีรของ
ศาสนาตาง ๆ 

 พระพุทธศาสนา 
o ศาสดา : พระพุทธเจา 
o คัมภีร : พระไตรปฎก 
  ศาสนาอิสลาม 
o ศาสดา : มุฮัมมัด 
o คัมภีร : อัลกุรอาน 
  คริสตศาสนา 
o ศาสดา : พระเยซู 
o คัมภีร : ไบเบิล 
  ศาสนาฮินดู 

o ศาสดา : ไมมีศาสดา 
o คัมภีร :  พระเวท  พราหมณะ 

อุปนิษัท  อารัณยกะ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๓ ๑. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เปน
รากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

  ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากับการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน เชน  

การสวดมนต   การทำบุญ ใสบาตร  
การแสดงความเคารพ  การใชภาษา 

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคผลงานทางวัฒนธรรมไทยอัน

เกิดจากความศรัทธา เชน วัด   
ภาพวาด  พระพุทธรูป วรรณคดี 

สถาปตยกรรมไทย 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตการบำเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่

ตนนับถือตามที่กำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบำเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู 

  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

 
๓. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนิน
ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่

กำหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 

  สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) 
  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

๔. บอกความหมาย ความสำคัญของ
พระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตน

นับถือ 

  ความสำคัญของพระไตรปฎก  เชน เปน
แหลงอางอิง ของหลักธรรมคำสอน 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ

ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา

ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 พระรัตนตรัย 

  ศรัทธา 
 โอวาท ๓ 

 ไมทำชั่ว 

° เบญจศีล 
 ทำความดี 

° เบญจธรรม 

° สติ-สัมปชัญญะ 
° สังคหวัตถุ ๔ 

° ฆราวาสธรรม ๔ 

° อัตถะ ๓   (อัตตัตถะ,  ปรัตถะ,  
อุภยัตถะ) 

° กตัญูกตเวทีตอชุมชน,  

สิ่งแวดลอม 
° มงคล ๓๘ 

- รูจักให 

- พูดไพเราะ 
- อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี 

 ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ  

ปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

  ททมาโน  ปโย โหติ                           

           ผูใหยอมเปนที่รัก 
  โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ 

เปลงวาจาไพเราะใหสำเร็จประโยชน 

 
 ๖. เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา 

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามที่กำหนด 

 ฝกสวดมนต  ไหวพระ   สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยและแผเมตตา 

  รูความหมายและประโยชนของสติและ
สมาธ ิ

  รูประโยชนของการฝกสติ 
  ฝกสมาธิเบื้องตนดวยการนับลมหายใจ 
  ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อยางมีสติ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน              

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อ ความสำคัญและปฏิบัติตน          

ไดอยางเหมาะสมตอศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา

อื่นๆ 
 

 ชื่อและความสำคัญของศาสนวัตถุ 
ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   
คริสตศาสนา ศาสนาฮินดู 

 การปฏิบัติตนทีเ่หมาะสมตอศาสนวัตถ ุ
ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอื่น ๆ 

ป.๔ 
 

๑. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเปนศูนย

รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปน              
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

  เปนศูนยรวมการทำความดี และพัฒนา
จิตใจ  เชน  ฝกสมาธิ  สวดมนต   

ศึกษาหลักธรรม 
  เปนที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน 

การทอดผาปา  การเวียนเทียน  
การทำบุญ) 

  เปนแหลงทำกิจกรรมทางสังคม  เชน 
การจัดประเพณีทองถิ่น การเผยแพร

ขอมูลขาวสารชุมชน และ 
การสงเสริมพัฒนาชุมชน 

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตบรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับ

ถือตามที่กำหนด 

 สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
 ตรัสรู 

 ประกาศธรรม  ไดแก 
° โปรดชฎิล 

° โปรดพระเจาพิมพิสาร 
° พระอัครสาวก 

° แสดงโอวาทปาฏิโมกข 
๓. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนตาม

แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ 
ศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กำหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 

  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  

ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 
๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 พระรัตนตรัย 

o ศรัทธา ๔ 
   พระพุทธ 

° พุทธคุณ ๓ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

   พระธรรม 

° หลักกรรม 
   พระสงฆ 

 ไตรสิกขา 

  ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท ๓ 

 ไมทำชั่ว 

o เบญจศีล 
o ทุจริต ๓ 

  ทำความดี 

o เบญจธรรม 
o สุจริต  ๓ 

o พรหมวิหาร ๔ 

o กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ 
o มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 

-  ถอมคน 
-  ทำความดีใหพรอมไวกอน 

  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
  สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   

     ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข 

  โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ำจุนโลก 

๕. ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคล

ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก

ศาสนา พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ

ดำเนินชีวิต 

 ตัวอยางการกระทำความดีของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และใน

ชุมชน 

๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา 

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 

ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

 สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                  

คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

 รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปญญา 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ตามที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 รูวิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ

ปญญา 

 ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  

อยางมีสติ 

 ฝกการกำหนดรูความรูสึก  เมื่อตาเห็นรูป  

หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กาย

สัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจรับรูธรรมารมณ 

 ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน การคิด  

การถาม และการเขียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือ เพื่อการอยูรวมกันเปนชาติได

อยางสมานฉันท 

 หลักธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง

สมานฉันท 

o เบญจศีล – เบญจธรรม 

o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 

o พรหมวิหาร ๔ 

o มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 

- ถอมตน 

- ทำความดีใหพรอมไวกอน 

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพรอมเพรียง

ของหมูใหเกิดสุข  เมตตาธรรมค้ำจุน

โลก 

   กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ 

 

 ๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

  ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจา 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซู 

ป.๕ ๑. วิเคราะหความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและหลัก

ในการพัฒนาชาติไทย 

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจาก
พระพุทธศาสนา 

o มรดกทางดานรูปธรรม เชน              
ศาสนสถาน  โบราณวัตถุ  

สถาปตยกรรม 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
o มรดกทางดานจิตใจ เชน หลักธรรม

คำสั่งสอน ความเชื่อ และคุณธรรม
ตาง ๆ 

  การนำพระพุทธศาสนาไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาชาติไทย 

o พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอม 
เชน ภาวนา ๔    (กาย  ศีล   จิต  

ปญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)  
และอริยสัจสี่ 

o พัฒนาจิตใจ  เชน หลักโอวาท ๓  
(ละความชั่ว   ทำดี   ทำจิตใจให

บริสุทธิ์) และการบริหารจิตและเจริญ
ปญญา 

 
 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตเสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุจนถึงพุทธกิจสำคัญ 

หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ) 
  พุทธกิจสำคัญ ไดแก โลกัตถจริยา  

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา 
๓. เห็นคุณคา และประพฤติตนตาม

แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ            
ศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กำหนด 

  พระโสณโกิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 

  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารยเสถียร  โพธินันทะ 

๔. อธิบายองคประกอบ และความสำคัญ
ของพระไตรปฎก  หรือคัมภีรของศาสนาที่

ตนนับถือ   
 

 องคประกอบของพระไตรปฎก 
  พระสุตตันตปฎก 
   พระวินัยปฎก 

   พระอภิธรรมปฎก 
 ความสำคัญของพระไตรปฎก 

๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม

โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามที่กำหนด 
 

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
o พุทธจริยา ๓ 
  พระธรรม 

o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  พระสงฆ 

 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท ๓ 
 ไมทำชั่ว 
o เบญจศีล 
o อบายมุข ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทำความดี 
o เบญจธรรม 

o บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
o อคติ ๔ 

o อิทธิบาท ๔ 
o กตัญูกตเวทีตอพระพุทธศาสนา 

o มงคล ๓๘ 
-  ใฝรู ใฝเรียน 

- การงานไมอากูล 
- อดทน 

  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
  วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                    

คนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร 
 ปฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                       
ปญญา  คือ แสงสวางในโลก 

 
 ๖. เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา 

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่

กำหนด 
 
 

 สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

   รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  
สมาธิและปญญา 

   รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของ              
การบริหารจิตและเจริญปญญา 

   ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              
การนอน  อยางมีสติ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
   ฝกการกำหนดรูความรูสึก  เมื่อตา             

เห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้น
ลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรู

ธรรมารมณ 
   ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน              

การคิด   การถามและการเขียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดลอม 

 โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรูขอ ๕) 
 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ  
หรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนา
ประจำชาติ เชน  เปนเอกลักษณของ
ชาติไทย  เปนรากฐานทางวัฒนธรรม
ไทย  เปนศูนยรวมจิตใจ  เปนมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย และเปนหลัก           

ในการพัฒนาชาติไทย 
 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขาร

จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด 

 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 

  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน ๔ 

๓. เห็นคุณคาและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก

ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และ            
ศาสนิกชนตัวอยางตามที่กำหนด 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 

  พอขุนรามคำแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจากรม-พระปรมา

นุชิตชิโนรส 
๔. วิเคราะหความสำคัญและเคารพ       

พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  

หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่กำหนด 

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
o พุทธกิจ ๕ 
  พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 
  พระสงฆ 

 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท ๓ 
  ไมทำชั่ว 



18 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
o เบญจศีล 
o อบายมุข ๖ 
o อกุศลมูล ๓ 

 ทำความดี 
o เบญจธรรม 
o กุศลมูล ๓ 
o พละ ๔ 
o คารวะ ๖ 

o กตัญูกตเวทีตอพระมหากษัตริย 
o มงคล ๓๘ 

-  มีวินัย 
- การงานไมมีโทษ 

- ไมประมาทในธรรม 
  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ

ปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  

คนจะไดเกียรติดวยสัจจะ 
 ยถาวาที  ตถาการี   

พูดเชนไร  ทำเชนนั้น 
 

๕. ชื่นชมการทำความดีของบุคคลใน

ประเทศตามหลักศาสนา   พรอมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

   ตัวอยางการกระทำความดีของบุคคล

ในประเทศ 
 

 
 ๖. เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา และ

บริหารจิตเจริญปญญา มีสติที่เปนพื้นฐาน

ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ

พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 

 

 
 

 

 
 

   สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                
คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

     รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  

สมาธิและปญญา 
    รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของ                 

การบริหารจิตและเจริญปญญา 

    ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             
การนอนอยางมีสติ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

    ฝกการกำหนดรูความรูสึกเม่ือตาเห็น

รูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ   ใจรับรู

ธรรมารมณ 
   ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน      

การคิด   การถาม และการเขียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         

ที่ตนนับถือ เพื่อแกปญหาอบายมุขและ สิ่ง
เสพติด 

 หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 
 โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 
 ๘. อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆ 

โดยสังเขป 
 หลักธรรมสำคัญของศาสนาตาง ๆ 
 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท  

๓  ฯลฯ 
 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม 
 คริสตศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 

 ๙. อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได

อยางเหมาะสมเมื่อตองเขารวมพิธี 

 ศาสนพิธีของศาสนาตาง ๆ 
 พระพุทธศาสนา 

o ศาสนพิธีที่เปนพุทธบัญญัติ เชน 
บรรพชา  อุปสมบท 

o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนา เชน ทำบุญพิธีเนื่องใน

วันสำคัญทางศาสนา 
o ศาสนาอิสลาม  เชน  การละหมาด               
การถือศีลอด  การบำเพ็ญฮัจญ ฯลฯ 
o คริสตศาสนา  เชน  ศีลลางบาป             
ศีลอภัยบาป  ศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท  

ฯลฯ 
o ศาสนาฮินดู  เชน พิธีศราทธ  พิธีบูชา

เทวดา 
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สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 
ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. บำเพ็ญประโยชนตอวัด  หรือศาสน

สถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
 การบำเพ็ญประโยชนตอวัด หรือศาสน

สถาน 
  การพัฒนาทำความสะอาด 

  การบริจาค 
  การรวมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดไดถูกตอง 

 

 ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
  วันมาฆบูชา 
  วันวิสาขบูชา 
  วันอาสาฬหบูชา 
  วันอัฏฐมีบูชา 

 การบูชาพระรัตนตรัย 
 

ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนดไดถูกตอง 

 การฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ 
 การพนมมือ 
 การไหว 
 การกราบ 
 การนั่ง 

 การยืน การเดิน 
๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได

ถูกตอง 
 

  การเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรม ที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 

  การทำบุญตักบาต 

ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวก 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับ

ถือ ตามที่กำหนดไดถูกตอง 

 ฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ 
   การลุกขึ้นยืนรับ 
   การตอนรับ 

   การรับ – สงสิ่งของแกพระภิกษุ 
   มรรยาทในการสนทนา 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
   การสำรวมกิริยามารยาท             

การแตงกายที่เหมาะสมเมื่อ 
   อยูในวัดและพุทธสถาน 

   การดูแลรักษาศาสนวัตถุ และ           
ศาสนสถาน 

๒. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่

กำหนดไดถูกตอง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 

  เครื่องประกอบโตะหมูบูชา                         
การจัดโตะหมูบูชา 

๓. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตน

เปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 
 

 ความเปนมาของการแสดงตนเปน             

พุทธมามกะ 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 

  ขั้นพิธีการ 
ป.๔ ๑. อภิปรายความสำคัญ และมีสวนรวมใน

การบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ 

 

  ความรูเบื้องตนและความสำคัญของ ศาสน

สถาน 
  การแสดงความเคารพตอศาสนสถาน 

  การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

๒. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กำหนด 

 

   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุ 
   การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสมใน

โอกาสตาง ๆ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน

สำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดไดถูกตอง 

  การอาราธนาศีล 

  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 

  ระเบียบพิธีการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 
ป.๕ ๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ

อยางเรียบงาย มีประโยชน และปฏิบัติตน
ถูกตอง 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบงาย ประหยัด          
มีประโยชน และถูกตองตามหลักทางศาสนา

ที่ตนนับถือ 
๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน

สำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และ
อภิปรายประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม

กิจกรรม 
 
 
 

  การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 
  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล 
  ประโยชนของ การเขารวมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันสำคัญทางศาสนา 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
๓. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 

ตามที่กำหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย 
  การไหวบิดา มารดา ครู/อาจารย                 

ผูที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

ป.๖ ๑. อธิบายความรูเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสม 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัสถานที่ตาง ๆภายใน
วัด เชน เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
๒. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 

ตามที่กำหนด 
 

  การถวายของแกพระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟงธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน   เพื่อประโยชนตอศาสนา 

๓. อธิบายประโยชนของการเขารวมใน 

ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน 

วันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และ

ปฏิบัติตนไดถูกตอง 

 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 

และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผาปา 

 พิธีทอดกฐิน 

 ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล 

  การปฏิบัติตนที่ถูกตองในศาสนพิธีพิธีกรรม 

และวันสำคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา  

วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา   

วันธรรมสวนะ 

  ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี/

พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

๔. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตน

เปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

° ขั้นเตรียมการ 

° ขั้นพิธีการ 
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สาระที่ ๒   หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีว ิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑   เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกประโยชนและปฏิบัติตนเปน

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน เชน 

 กตัญูกตเวทีและเคารพรับฟง
คำแนะนำของพอแม ญาติผูใหญ 

และครู 
 รูจักกลาวคำขอบคุณ ขอโทษ  การ

ไหวผูใหญ 
 ปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของครอบครัวและโรงเรียน 

 มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว
และโรงเรียน 

 มีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น 

 มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจ 
  ประโยชนของการปฏิบัติตนเปนสมาชิก  ที่ดี

ของครอบครัวและโรงเรียน 
 ๒. ยกตัวอยางความสามารถและความ

ดีของตนเอง  ผูอื่นและบอกผลจากการ
กระทำนั้น 

 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดี
ของตนเองและผูอ่ืน เชน 

-    ความกตัญูกตเวที 
-   ความมีระเบียบวินัย 
-    ความรับผิดชอบ 

-    ความขยัน 
-   การเอ้ือเฟอเผื่อแผและชวยเหลือผูอ่ืน 

-   ความซื่อสัตยสุจริต 
-  ความเมตตากรุณา 

  ผลของการกระทำความดี เชน 
-  ภาคภูมิใจ 
-  มีความสุข 

-  ไดรับการชื่นชม ยกยอง 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๒ 

 
 
 

๑. ปฏิบัติตนตามขอตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน 

   ขอตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่

สาธารณะ เชน โรงภาพยนต โบราณสถาน 
ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

    มารยาทไทย เชน การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       การ

ทักทาย  การรับประทาน 
๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับ

ความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติของ
บุคคลอ่ืนที่แตกตางกันโดยปราศจาก

อคติ 

    การยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 
ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ ความสามารถ
และการปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที่ แตกตาง

กัน เชน 
-     บุคคลยอมมีความคิดที่มีเหตุผล 

-     การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ  เชื่อ
ของบุคคล 

-    บุคคลยอมมีความสามารถแตกตางกัน 
-      ไมพูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผูอื่น ใน

เรื่องของรูปรางหนาตา สีผม  สีผิว ที่
แตกตางกัน 

๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น   สิทธิสวนบุคคล เชน 
-  สิทธิแสดงความคิดเห็น 
-   สิทธิเสรภีาพในรางกาย 

-   สิทธิในทรัพยสิน 
ป.๓ 

 
๑. สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตาม

ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ทองถิ่น 

    ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว              
เชน การแสดงความเคารพและการเชื่อฟง

ผูใหญ การกระทำกิจกรรมรวมกัน  ใน
ครอบครัว 

   ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่น เชน การ
เขารวมประเพณีทางศาสนา ประเพณี

เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต      ประโยชนของ
การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน

ครอบครัวและทองถิ่น 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒. บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ

ตนเอง และผูอื่นท่ีอยูในกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

    พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือน ๆ               
ในชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย             
การทำความเคารพ การปฏิบัติตาม          

ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช
ภาษา (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการ และภาษา

อื่นๆ ฯลฯ ) 
    สาเหตุที่ทำใหพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใน

ปจจุบนัของนักเรียน และผูอื่นแตกตางกัน 
๓. อธิบายความสำคัญขอ
วันหยุดราชการที่สำคัญ 

    วันหยุดราชการที่สำคัญ เชน 
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย 

เชน วันจักรี              วันรัฐธรรมนูญ 
วันฉัตรมงคล                  วนัเฉลิม

พระชนมพรรษา 
-    วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เชน  

วันมาฆบูชา     วันวิสาขบูชา         วัน
อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา 

-   วันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เชน  วันสงกรานต        วัน

พืชมงคล 

๔. ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เปน
ประโยชนแกชุมชนและทองถิ่นของตน 

   บุคคลที่มีผลงานเปนประโยชนแกชุมชนและ
ทองถิ่นของตน 

   ลักษณะผลงานที่เปนประโยชนแกชุมชน
และทองถิ่น 

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถ ี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ

ชุมชน 
 

    การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เชน การรณรงคการเลือกตั้ง 

    แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน เชน อนุรักษสิ่งแวดลอม        สา
ธารณสมบัติ โบราณวัตถุและโบราณสถาน  

การพัฒนาชุมชน 
๒. ปฏิบัติตนในการเปนผูนำและผูตาม  

ที่ด ี
 

    การเปนผูนำและผูตามท่ีด ี
-  บทบาทและความรับผิดชอบของผูนำ 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผูตาม
หรือสมาชิก 

- การทำงานกลุมใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชนของการ

ทำงานเปนกลุม 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
๓. วิเคราะหสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    

พึงไดรับตามกฎหมาย 
 

   สิทธิพื้นฐานของเด็ก  เชน สิทธิที่จะมีชีวิต 
สิทธิที่จะไดรับการปกปอง สิทธิ        ที่จะ
ไดรับการพัฒนา สิทธิที่จะมี             สวน

รวม 
๔. อธิบายความแตกตางทางวัฒนธรรม

ของกลุมคนในทองถิ่น 
   วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทย             

ที่แตกตางกัน เชน การแตงกาย             
ภาษา อาหาร 

๕. เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยาง     
สันติสุขในชีวิตประจำวัน 

   ปญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแยง
ในชีวิตประจำวัน 

    แนวทางการแกปญหาความขัดแยงดวย
สันติวิธ ี

ป.๕ 
 
 

๑. ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  

และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี 
 

    สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ 
    หนาที่ของพลเมืองดี เชน เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมาย 

    คุณลักษณะของพลเมืองดี  เชน เห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  

มีความรับผิดชอบ  เสียสละ 
๒. เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเอง

หรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   เหตุการณที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกปองคุมครองตนเองหรือ

ผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกปองคุมครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

๓. เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอ
การดำเนินชีวิตในสังคมไทย 

 

   วัฒนธรรมไทย ที่มีผลตอการดำเนินชีวิตของ
คนในสังคมไทย 

    คุณคาของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 
 ๔. มีสวนรวมในการอนุรักษและ

เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 
   ความสำคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 

   ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน   ของ
ตน 

   การอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชน 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 
   กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวันเชน 

-  กฎหมายจราจร 
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  กฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

-  เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ อบต. อบจ. 
   ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย

ดังกลาว 
๒. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม  

อันดีงาม 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่

มีผลตอตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเหมาะสม
ถูกกาลเทศะ 

   ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เชน  การ

แสดงความเคารพ การยืน  การเดิน การนั่ง 
การนอน การรับของสงของ            การ
รับประทานอาหาร การแสดงกิริยาอาการ  
การทักทาย  การสนทนา  การใชคำพูด 

๔.  อธิบายคุณคาทางวัฒนธรรมที่
แตกตางกันระหวางกลุมคนใน

สังคมไทย 

   ประโยชนและคุณคาทางวัฒนธรรม 
   ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางกลุม

คนภาคตางๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

๕. ติดตามขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง 
ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช

ขอมูล ขาวสารในการเรียนรูได
เหมาะสม 

    ขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ แหลงขาวตาง ๆ 

สถานการณจริง 
    ประโยชนจากการติดตามขอมูล ขาวสาร   

เหตุการณตางๆ 
    หลักการเลือกรับและใชขอมูล ขาวสารจาก

สื่อตางๆ รวมทั้งสื่อท่ีไรพรมแดน 
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สาระที่ ๒    หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีว ิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไวซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกโครงสราง  บทบาทและหนาที่ของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
 

 โครงสรางของครอบครัวและความสัมพันธ
ของบทบาท หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสรางของโรงเรียน ความสัมพันธของ
บทบาท หนาที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

 

 ความหมายและความแตกตางของอำนาจ
ตามบทบาท สิทธิ หนาที่ในครอบครัวและ

โรงเรียน 
 การใชอำนาจในครอบครัวตามบทบาท 

สิทธิหนาที่ 
 ๓. มีสวนรวมในการตัดสินใจและทำ

กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เชน การแบงหนาที่ความ

รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟงและ
แสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เชน เลือกหัวหนาหอง ประธาน

ชุมนุม ประธานนักเรียน 
ป.๒ 

 
 
 

๑. อธิบายความสัมพันธของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเปนสวนหนึ่ง

ของชุมชน 

 ความสัมพันธของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เชน การชวยเหลือ

กิจกรรมของชุมชน 
๒. ระบุผูมีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ

ในโรงเรียน และชุมชน 
 ผูมีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ 

ในโรงเรียน และชุมชน เชน ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูนำทองถิ่น  กำนัน 

ผูใหญบาน 
ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของ

ชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง 
ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหนาที่ของสมาชิกในชุมชน 
 การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
๒. วิเคราะหความแตกตางของ

กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
๓. ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในชั้น

เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เปนผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุมที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และ

ชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เชน 

การเลือกหัวหนาหอง  การเลือก 
คณะกรรมการหองเรียน 

- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เชน เลือก 
 ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ

นักเรียน 
 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เชน  การเลือก

ผูใหญบาน กำนัน สมาชิก อบต. อบจ. 
  

ป.๔ ๑. อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 

 อำนาจอธิปไตย 
 ความสำคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหนาที่ของพลเมืองใน

กระบวนการเลือกตั้ง 
 บทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการ

เลือกตั้ง ทั้งกอนการเลือกตั้ง ระหวางการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

๓. อธิบายความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย 
 ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยใน

สังคมไทย 
ป.๕ 

 
 
 

๑. อธิบายโครงสราง อำนาจ หนาที่และ
ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

 โครงสรางการปกครองในทองถิ่น เชน 
อบต. อบจ. เทศบาล  และการปกครอง

พิเศษ เชน พัทยา  กทม. 
 อำนาจหนาที่และความสำคัญของ            

การปกครองสวนทองถิ่น 
๒. ระบุบทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดำรง

ตำแหนงของผูบริหารทองถิน่ 
 บทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดำรงตำแหนง

ของผูบริหารทองถิ่น เชน นายกอบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.                   

ผูวาราชการ กทม. 
๓. วิเคราะหประโยชนที่ชุมชน จะไดรับ

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบริการ

สาธารณประโยชนในชุมชน 
ป.๖ 
 

๑. เปรียบเทียบบทบาท  หนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล 

 บทบาท หนาที่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและรัฐบาล 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒. มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม 

ประชาธิปไตยในทองถิ่นและประเทศ 
 กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริม ประชาธิปไตย 

ในทองถิ่นและประเทศ 
 

๓. อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีสวนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดสองดูแลผูมีพฤติกรรมการกระทำผิด
การเลือกตั้ง  และแจงตอเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส ๓.๑    เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากร 
ที่มีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุสินคาและบริการที่ใชประโยชนใน

ชีวิตประจำวัน 

   สินคาและบริการที่ใชอยูในชีวิตประจำวัน 

เชน ดินสอ กระดาษ ยาสีฟน 
   สินคาและบริการที่ไดมาโดยไมใชเงิน เชน  มี

ผูใหหรือการใชของแลกของ 

   สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชเงินซื้อ 
   ใชประโยชนจากสินคาและบริการใหคุมคา 

๒. ยกตัวอยางการใชจายเงินในชีวิต  

ประจำวันที่ไมเกินตัวและเห็นประโยชน
ของการออม 

   การใชจายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซ้ือสินคา

และบริการ 
    ประโยชนของการใชจายเงินที่ไมเกินตัว 

    ประโยชนของการออม 

    โทษของการใชจายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใชจาย 

๓. ยกตัวอยางการใชทรัพยากรใน

ชีวิตประจำวันอยางประหยัด 

   ทรัพยากรที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน ดินสอ 

กระดาษ  เสื้อผา อาหาร 

   ทรัพยากรสวนรวม เชน โตะ เกาอี้ นักเรียน   
สาธารณูปโภคตาง ๆ 

   วิธีการใชทรัพยากรทั้งของสวนตัวและ 
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สวนรวมอยางถูกตอง และประหยดัและคุมคา 
ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินคาและ

บริการที่ใชในชีวิตประจำวัน 
   ทรัพยากรที่นำมาใชในการผลิตสินคาและ

บริการที่ใชในครอบครัวและโรงเรียน เชน 

ดินสอและกระดาษที่ผลิตจากไม รวมทั้ง

เครื่องจักรและแรงงานการผลิต 
   ผลของการใชทรัพยากรในการผลิตที่

หลากหลายที่มีตอราคา คุณคาและประโยชน

ของสินคาและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดลอม 
 

๒. บอกท่ีมาของรายไดและรายจายของ

ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 

   การแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม 

   รายไดและรายจายในภาพรวมของครอบครัว 

   รายไดและรายจายของตนเอง 

๓. บันทึกรายรับรายจายของตนเอง    วิธีการทำบัญชีรายรับรายจายของตนเอง

อยางงาย ๆ 

   รายการของรายรับที่เปนรายไดที่เหมาะสม 

และไมเหมาะสม 

   รายการของรายจายที่เหมาะสมและ           

ไมเหมาะสม 

๔. สรุปผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับ

รายไดและการออม 

 

 

 

   ที่มาของรายไดที่สุจริต 

   การใชจายที่เหมาะสม 

   ผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับรายได 

   การออมและผลดีของการออม 

   การนำเงินที่เหลือมาใชใหเกิดประโยชน เชน   

การชวยเหลือสาธารณกุศล 
ป.๓ ๑. จำแนกความตองการและความจำเปน

ในการใชสินคาและบริการในการดำรง 

ชีวิต 

   สินคาที่จำเปนในการดำรงชีวิตที่ เรียกวา

ปจจัย ๔ 

   สินคาที่เปนความตองการของมนุษยอาจ 

เปนสินคาที่จำเปนหรือไมจำเปนตอการ

ดำรงชีวิต 

   ประโยชนและคุณคาของสินคาและบริการ  

ที่สนองความตองการของมนุษย 
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   หลักการเลือกสินคาที่จำเปน 

   ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค 

๒. วิเคราะหการใชจายของตนเอง    ใชบัญชีรับจายวิเคราะหการใชจายที่จำเปน

และเหมาะสม 

   วางแผนการใชจายเงินของตนเอง 

   วางแผนการแสวงหารายไดที่สุจริตและ

เหมาะสม 

   วางแผนการนำเงินที่เหลือจายมาใชอยาง

เหมาะสม 

๓.อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจำกัดมีผล
ตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ 

   ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค 
   ความหมายของสนิคาและบริการ 
   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความตองการของ
มนุษยที่มีไมจำกัด 

ป.๔ ๑. ระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา
และบริการ 

   สินคาและบริการที่มีอยูหลากหลายในตลาดที่
มีความแตกตางดานราคาและคุณภาพ 

   ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ
ที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยูกับผูซื้อ ผูขาย และ   
ตัวสินคา เชน ความพึงพอใจของผูซื้อ ราคา
สินคา การโฆษณา คุณภาพของสินคา 

๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชนของตนเองในฐานะผูบริโภค 

   สิทธิพื้นฐานของผูบริโภค 
   สินคาและบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปใชในชีวิตประจำวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิต เชน การแตงกาย การกินอาหาร 
การใชจาย 

 
 

ป.๕ ๑. อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ    ความหมายและประเภทของปจจัยการผลิต
ประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผูประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ 
   ปจจัยอื่น ๆ เชน ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ 
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   พฤติกรรมของผูบริโภค 
   ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการที่มีอยูใน

ทองถิ่นหรือแหลงผลิตสินคาและบริการใน
ชุมชน 

๒. ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรม    
ตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน เชนการประหยัดพลังงานและ
คาใชจายในบาน โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินคาและบริการเพื่อลดความสูญเสียทุก
ประเภท การใชภิปญญาทองถน 

   ตัวอยางการผลติสินคาและบริการในชุมชน เชน 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือโอทอป 

๓. อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน
ของสหกรณ 

   หลักการและประโยชนของสหกรณ 
   ประเภทของสหกรณโดยสังเขป 
   สหกรณในโรงเรียน (เนนฝกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกตหลักการของสหกรณมาใชใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มีความ

รับผิดชอบ 

   บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ   เชน                

คำนึงถึงสิ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบตอสังคม วางแผนกอนเริ่มลง

มือทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดความผิดพลาด

และการสูญเสีย ฯลฯ 
   ทัศนคติในการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

๒. อธิบายบทบาทของผูบริโภค 
ที่รูเทาทัน 

   คุณสมบัติของผูบริโภคที่ด ี
   พฤติกรรมของผูบริโภคที่บกพรอง 

   คุณคาและประโยชนของผูบริโภคที่รูเทาทันที่

มีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม 

๓. บอกวิธีและประโยชนของการใช

ทรัพยากรอยางยั่งยืน 

   ความหมาย และความจำเปนของทรัพยากร 

   หลักการและวิธีใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
  วิธีการสรางจิตสำนึกใหคนในชาติรูคุณคาของ

ทรัพยากรที่มีอยูจำกัด 
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   วางแผนการใชทรัพยากร โดยประยุกตเทคนิค

และวิธีการใหม ๆ ใหเกิดประโยชนแกสังคม
และประเทศชาติ และทันกับสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
 

 
สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความจำเปน
ของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจำเปนที่คนตอง

ทำงานอยางสุจริต 

   ความหมาย ประเภทและความสำคัญของ

การทำงาน 

   เหตุผลของการทำงาน 
   ผลของการทำงานประเภทตาง ๆ ที่มีตอ

ครอบครัวและสังคม 

   การทำงานอยางสุจริตทำใหสังคมสงบสุข 

ป.๒ ๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการโดยวิธีตาง ๆ 

   ความหมายและความสำคัญของการ
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 

   ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการโดยไมใชเงิน รวมทั้ง การแบงปน       
การชวยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

โดยการใชเงิน 

๒. บอกความสัมพันธระหวางผูซื้อและ

ผูขาย 

   ความหมายและบทบาทของผูซื้อและ

ผูขาย  ผูผลิตและผูบริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายใน
การกำหนดราคาสินคาและบริการ 

   ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย     

ทำใหสังคมสงบสุข และประเทศม่ันคง 

ป.๓ ๑. บอกสินคาและบริการที่รัฐจัดหาและ
ใหบริการแกประชาชน 

   สินคาและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา
และใหบริการแกประชาชน เชน ถนน 

โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข 

การบรรเทาสาธารณภัย 
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 ๒. บอกความสำคัญของภาษีและบทบาท

ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความสำคัญของภาษีที่รัฐ

นำมาสรางความเจริญและใหบริการแก
ประชาชน 

   ตัวอยางของภาษี เชนภาษีรายไดบุคคล

ธรรมดา   ภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ 
   บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสีย

ภาษี 

 ๓. อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคา ที่
มีผลทำใหราคาสินคาลดลง 

   ความสำคัญและผลกระทบของการแขงขัน
ทางการคาที่มีผลทำใหราคาสินคาลดลง 

ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของ

คนในชุมชน 

   อาชีพ  สินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิต  

ในชุมชน 

   การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  
ดานเศรษฐกิจ เชน ความสัมพันธระหวาง

ผูซื้อ ผูขาย การกูหนี้ยืมสิน 

   การสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวย               
การใชสิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

๒. อธิบายหนาที่เบื้องตนของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน 

   หนาที่เบื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินสำคัญท่ีใชในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหนาที่เบื้องตนของ

ธนาคาร 

   บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขป 

   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกูยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

๒. จำแนกผลดีและผลเสียของการกูยืม    ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงินทั้งนอก

ระบบและในระบบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ 
เชน การเสียดอกเบี้ย                      

การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพิ่มขึ้น        

ที่นำไปสูความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เปนตน 

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธระหวางผูผลิต 
ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

   ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจอยางสังเขป เชนการแลก                  

เปลี่ยนสินคาและบริการ  รายไดและ
รายจาย การออมกับธนาคาร การลงทุน 
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   แผนผังแสดงความสัมพันธของ          

หนวยเศรษฐกิจ 
   ภาษีและหนวยงานที่จัดเก็บภาษี 

   สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใช

แรงงานในประเทศไทย 
   การหารายได รายจาย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธระหวาง

ผูผลิต ผูบริโภค และรัฐบาล 

๒. ยกตัวอยางการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ภายในทองถิ่น 

   การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน

ประโยชนในทองถิ่น เชน กลุมออมทรัพย 

กลุมแมบาน  กองทุนหมูบาน 
 

 

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส ๔.๑    เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑.บอกวัน เดือน ป และการนับชวงเวลา
ตามปฏิทินที่ใชในชีวิตประจำวัน 

   ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏ
ในปฏิทิน 

 ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบจันทรคติใน

ปฏิทิน 
 ชวงเวลาที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน เชาวันนี้   

ตอนเย็น 

๒. เรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจำวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น 

 เหตุการณที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของ
นักเรียน เชน รับประทานอาหาร ตื่นนอน 

เขานอน เรียนหนังสือ เลนกีฬา ฯลฯ 

 ใชคำบอกชวงเวลา แสดงลำดับเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้นได 

๓. บอกประวัติความเปนมาของตนเองและ

ครอบครัวโดยสอบถามผูเก่ียวของ 

 วิธีการสืบคนประวัติความเปนมาของตนเอง

และครอบครัวอยางงาย ๆ 

 การบอกเลาประวัติความเปนมาของตนเอง
และครอบครัวอยางสั้น ๆ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

ป.๒ ๑. ใชคำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต 

 คำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต เชน วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้     

เดือนนี้ เดือนหนา เดือนกอน 
 วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดง

เหตุการณสำคัญในอดีตและปจจุบัน 

 ใชคำบอกชวงเวลา อดีต ปจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณได 

๒. ลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัว

หรือในชีวิตของตนเองโดยใชหลักฐาน 

ที่เก่ียวของ 

 วิธีการสืบคนเหตุการณที่ผานมาแลว        

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         

โดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน ภาพถาย 
 สูติบัตร  ทะเบียนบาน 

 ใชคำที่บอกชวงเวลาแสดงเหตุการณ             

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใชเสนเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้นได 

ป.๓ ๑. เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน 

 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เชน 
พุทธศักราช คริสตศักราชอยางสังเขป      

(ถาเปนมุสลิมควรเรียนฮิจเราะหศักราชดวย ) 

 วิธีการเทียบ พ.ศ. เปน ค.ศ. หรือ ค.ศ.   
เปน พ.ศ. 

 ตัวอยางการเทียบศักราช ในเหตุการณ      

ที่เก่ียวของกับนักเรียน เชน ปเกิดของ
นักเรียน  เปนตน 

๒. แสดงลำดับเหตุการณสำคัญของโรงเรียน

และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหลงขอมูล

ที่เก่ียวของ 

 วิธีการสืบคนเหตุการณสำคัญของโรงเรียน

และชุมชนโดยใชหลักฐาน  และ

แหลงขอมูล ที่เกี่ยวของ 
 ใชเสนเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๔ ๑. นับชวง เวลา เปนทศวรรษ ศตวรรษ 

และสหัสวรรษ 

 ความหมายและชวงเวลาของทศวรรษ 

ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 การใชทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ

เพื่อทำความเขาใจชวงเวลาในเอกสารเชน  

หนังสือพิมพ 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ

มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษา

ประวัติศาสตรที่แบงเปนยุคกอน

ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร 
 ยุคสมัยที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรไทย

เชนสมัยกอนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัย

อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร 

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใชใน
การศึกษาความเปนมาของทองถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร  ที่
แบงเปนหลักฐานชั้นตน และหลักฐานชั้น

รอง 

 ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษา         
ความเปนมาของทองถิ่นของตน 

 การจำแนกหลักฐานของทองถิ่นเปน

หลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง 
 

 
ป.๕ ๑. สืบคนความเปนมาของทองถิ่นโดยใช

หลักฐานที่หลากหลาย 
 วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิ่น 

 หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยูในทองถิ่น
ที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตางๆ เชน เครื่องมือ
เครื่องใช  อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 การนำเสนอความเปนมาของทองถิ่นโดย
อางอิงหลักฐานที่หลากหลายดวยวิธีการตาง 

ๆ เชน การเลาเรื่องการเขียนอยางงาย ๆ 
การจัดนิทรรศการ 

๒. รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ    เพื่อ
ตอบคำถามทางประวัติศาสตร อยางมี

เหตุผล 

 การตั้งคำถามทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
ความเปนมาของทองถิ่น เชน  มีเหตุการณ
ใดเกิดขึ้นในชวงเวลาใด เพราะสาเหตุใด

และมีผลกระทบอยางไร 
 แหลงขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร

ในทองถิ่นเพ่ือตอบคำถามดังกลาว เชน 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
เอกสาร เรื่องเลา ตำนานทองถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใชขอมูลที่พบเพ่ือตอบคำถามไดอยางมี
เหตุผล 

๓. อธิบายความแตกตางระหวาง 
ความจริงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 

ในทองถิ่น 

 ตัวอยางเรื่องราวจากเอกสารตางๆ ที่
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับขอมูล 
เชน หนังสือพิมพ บทความจากเอกสารตาง 

ๆ เปนตน 
 ตัวอยางขอมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ในทองถิ่นที่แสดงความจริง

กับขอเท็จจริง 
 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับขอมูลในทองถิ่น 

ป.๖ ๑. อธิบายความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ 

 ความหมายและความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ ที่เหมาะสมกับ

นักเรียน 
 การนำวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษา

เรื่องราวในทองถิ่น เชน ความเปนมาของ
ภูมินามของสถานที่ในทองถิ่น 

๒. นำเสนอขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ในการทำความเขาใจเรื่องราวสำคัญในอดีต 

 ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
นำมาใชในการศึกษาเหตุการณสำคัญใน
ประวัติศาสตรไทย     สมัยรัตนโกสินทร 
เชน    พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ 
หรือ รัชกาลที่ ๕ กฎหมายสำคัญ ฯลฯ 

( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 
 สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริง

และขอเท็จจริง 
 การนำเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐาน      

ทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตาง ๆ  เชน 
การเลาเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน

รายงาน 
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สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส ๔.๒   เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดลอม สิ่งของ เครื่องใช หรือการดำเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพอแม ปูยา  

ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

สิ่งของ เครื่องใช หรือการดำเนินชีวิตของ
อดีตกับปจจุบันที่เปนรูปธรรมและใกล

ตัวเด็ก เชนการใชควาย ไถนา รถไถนา  

เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแตน 
  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งตางๆ ตามกาลเวลา 

๒. บอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต                 

ที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน 

  เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  

เชน การยายบาน  การหยาราง                 
การสูญเสียบุคคลในครอบครัว 

ป.๒ ๑. สืบคนถึงการเปลี่ยนแปลง                

ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ของ
ตนจากอดีตถึงปจจุบัน 

 

 

  วิธีการสืบคนขอมูลอยางงาย ๆ เชน           

การสอบถามพอแม ผูรู 
  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน   

การประกอบอาชีพ  

การแตงกาย   การสื่อสาร ประเพณีใน
ชุมชนจากอดีต ถึงปจจุบัน 

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน 

๒. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีตอวิถีชีวิตของคน 

ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทางดานตาง ๆ 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ        

วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ป.๓ ๑. ระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐาน

และพัฒนาการของชุมชน 

  ปจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู

กับปจจัยทางภูมิศาสตรและปจจัยทาง

สังคม เชน ความเจริญทางเทคโนโลยี          
การคมนาคม ความปลอดภัย 

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของชุมชน

ทั้งปจจัยทางภูมิศาสตร และปจจัยทาง
สังคม 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒. สรุปลักษณะที่สำคัญของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปจจัยทาง
ภูมิศาสตรและปจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน  อื่น ๆ ที่มีความเหมือนและ

ความตางกับชุมชนของตนเอง 

๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ตางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ

ชุมชนอืน่ ๆ 
ป. ๔ ๑.  อธิบายการตั้งหลักแหลงและ

พัฒนาการของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร

โดยสังเขป 
 

  พัฒนาการของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร         

ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 
  หลักฐานการตั้งหลักแหลงของมนุษย   

ยุคกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

  หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบใน
ทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ

ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

๒.  ยกตัวอยางหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่พบในทองถิ่นที่แสดง

พัฒนาการของมนุษยชาติ 
 

ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีตอไทย และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยสังเขป 

  การเขามาของอารยธรรมอินเดียและจีน 
ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป 
  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           

ที่มีตอไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน ศาสนา และ 

ความเชื่อ ภาษา  การแตงกาย อาหาร 
๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตางชาติที่มีตอสังคมไทยปจจุบัน

โดยสังเขป 

  การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติใน
สังคมไทย เชนอาหาร ภาษา การแตงกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะสาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมตางชาติตอสังคมไทยปจจุบัน 
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สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก                ความ
ภูมิใจและธำรงความเปนไทย 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายความหมายและความสำคัญ

ของสัญลักษณสำคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง 

  ความหมายและความสำคัญของ
สัญลักษณที่สำคัญของชาติไทย ไดแก  

ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย 
(ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป                    

พระบรมฉายาลักษณ) 
  การเคารพธงชาติ การรองเพลงชาติ    

และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณอ่ืน ๆ เชน แผนที่ประเทศไทย 
ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหารไทย        

ที่ตางชาติยกยอง เชน ตมยำกุง ผัดไทย) 
ที่มีความภาคภูมิใจ และมีสวนรวม             

ที่จะอนุรักษไว 
๒. บอกสถานที่สำคัญซึ่งเปนแหลง

วัฒนธรรมในชุมชน 
  ตัวอยางของแหลงวัฒนธรรมในชุมชน        

ที่ใกลตัวนักเรียน เชน วัด ตลาด 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน 
  ใชแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 
  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศเพื่อนบานของไทยโดยสังเขป 
  ตัวอยางความเหมือนและ ความตาง

ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชน 
ภาษา ศาสนา การปกครอง 

๒. บอกความสัมพันธของกลุมอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเปนมาของกลุมอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน 

  ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบันโดยสังเขป 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถคริสต  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 

  คุณคาและความสำคัญของแหลง
วัฒนธรรมในชุมชนในดานตางๆ เชน เปน

แหลงทองเที่ยว  เปนแหลงเรียนรู 
๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจใน

ทองถิ่น 
  ตัวอยางสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจใน

ทองถิ่น เชน สิ่งของ สถานที่ ภาษาถ่ิน 
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เปน        
สิ่งที่ใกลตัวนักเรียน และเปนรูปธรรม

ชัดเจน 
  คุณคาและประโยชนของสิ่งตางๆเหลานั้น 

 

ป.๒ ๑. ระบุบุคคลที่ทำประโยชนตอทองถิ่น

หรือประเทศชาติ 
 

   บุคคลในทองถิ่นที่ทำคุณประโยชนตอการ

สรางสรรควัฒนธรรม และความมั่นคง
ของทองถิ่น และประเทศชาติ     ในอดีต

ที่ควรนำเปนแบบอยาง 

   ผลงานของบุคคลในทองถิ่นที่นา
ภาคภูมิใจ 

๒. ยกตัวอยางวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษไว 

 

 

   ตัวอยางของวัฒนธรรมประเพณีไทย    

เชน การทำความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต ฯลฯ 

   คุณคาของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 

ที่มีตอสังคมไทย 
   ภูมิปญญาของคนไทยในทองถิ่นของ

นักเรียน 

ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ

โดยสังเขปของพระมหากษัตริยไทยที่
เปนผูสถาปนาอาณาจักรไทย 

 

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

โดยสังเขปของพอขุนศรีอินทราทิตย  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง) 

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช   ผูสถาปนาอาณาจักรไทย 

สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร

ตามลำดับ 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

    อาณาจักรไทยอ่ืนๆที่ผนวกรวมเขาเปน

สวนหนึ่งของชาติไทย เชน ลานนา
นครศรีธรรมราช 

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราช

กรณียกิจของพระมหากษัตริย ในรัชกาล
ปจจุบัน โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

๓. เลาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 

ที่มีสวนปกปองประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวน

ปกปองประเทศชาติ เชน ทาวเทพสตรี 
ทาวศรีสุนทร ชาวบานบางระจัน             

พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทัยโดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางดาน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป 

 ๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยสุโขทัย 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญ       
สมัยสุโขทัย เชน พอขุนศรีอินทราทิตย  

พอขุนรามคำแหงมหาราช                       
พระมหาธรรมราชา ที่ ๑                        
(พระยาลิไทยโดยสังเขป) 

๓. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สำคัญ     
สมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ และควรคา

แกการอนุรักษ 

   ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยท่ีไดรับ           
การยกยองเปนมรดกโลก   เครื่อง           

สังคมโลก 
   คุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอถึง

ปจจุบันที่นาภาคภูมิใจและควรคา         
แกการอนุรักษ 

ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 

 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 
   ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา ๒. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญ   

รุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
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ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคล

สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นา
ภาคภูมิใจ 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการดาน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 

โดยสังเขป 
   ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา เชน 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ พระบรม
ไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเด็จพระนารายณมหาราช  ชาวบาน

บางระจัน    เปนตน 
   ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  

เชน ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม 
 

   การกอบกูเอกราชและการสถาปนา
อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป 

   พระราชประวัติ และผลงานของ     
พระเจาตากสินมหาราชโดยสงัเขป 

   ภูมิปญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  เชน 
ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม 

 ๔. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สำคัญ     
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่นาภาคภูมิใจ

และควรคาแกการอนุรักษไว 

ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร โดยสังเขป 

๒. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร 

๓. ยกตัวอยางผลงานของบุคคลสำคัญ
ดานตางๆสมัยรัตนโกสินทร 

๔. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สำคัญสมัย
รัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจ และควรคา

แกการอนุรักษไว 

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร

โดยสังเขป 

   ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองของไทย             

ในสมัยรัตนโกสินทร 

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร 

โดยสังเขป ตามชวงเวลาตางๆ เชน   

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยปฏิรูป

ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

   ผลงานของบุคคลสำคัญทางดานตางๆ ใน

สมัยรัตนโกสินทร เชน พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟา-       จุฬาโลกมหาราช 

สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท    

พระบาทสมเด็จ          พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ฯลฯ 

   ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร             

เชน  ศิลปกรรม  วรรณกรรม 
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สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกันและกันใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ตัวชี้วัดชั้นป 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1.จำแนกสิ่ง

ตางๆที่

เกิดข้ึนเอง

ตาม

ธรรมชาติ

และที่มนุษย

สรางขึ้น 

2. ระบุ

ความสัมพันธ

ของตำแหนง

ระยะทิศสิ่ง

ตางๆ 

3. การใช

แผนผังงายๆ

ในการแสดง

ตำแหนง

สิ่งของตางๆ

ในหองเรียน 

สังเกต

อากาศและ

การ

เปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ

รอบวัน 

1.ระบุ
สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ 
และที่มนุษย
สรางขึ้น 
ปรากฏการ
ระหวาง บาน
กับ โรงเรียน 
2. ระบุ
ตำแหนงและ
ลักษณะทาง
กายภาพของ
สิ่งตางๆที่
ปรากฏใน
แผนผัง แผนที่ 
รูปถาย และ
ลูกโลก สังเกต
และแสดง
ความสัมพันธ
ระหวางโลก 
ดวงอาทิตย 
ดวงจันทร ทำ
ใหเกิด
ปรากฏการณ 

1.สำรวจ
ขอมลูทาง
ภูมิศาสตใน
โรงเรียนและ
ชุมชนโดยใช
แผนผัง แผนที่ 
และถายรูป 
เพื่อแสดง
ความสัมพันธ
ของตำแหนง
ระยะทิศทาง 
วาดแผนผัง
เพื่อแสดง
ตำแหนงที่ตั้ง
สถานที่สำคัญ
ของโรงเรียน
และชุมชน 

1. สืบคนและ
อธิบายขอมูล
ลักษณะทาง
กายภาพของ
จังหวัดตนเอง
ดวยแผนที่
และรูปถาย 
2. ระบุแหลง
ทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญ
ในจังหวัดตน 
ดวยแผนที่  
รูปถาย 
อธิบาย
ลักษณะทาง
กายภาพที่
สงผลตอแหลง
ทรัพยากร
สำคัญและ
สถานที่สำคัญ
ในจังหวัด 

1.สืบคนและ
อธิบายขอมูล
ลักษณะ
กายภาพ
ภูมิภาคตน 
ดวยแผนที่
และรูปถาย 
2. อธิบาย
ลักษณะ
กายภาพที่
สงผลตอแหลง
ทรัพยากรและ
สถานที่สำคัญ
ในภูมิภาคตน 

1. สืบคน
อธิบายขอมูล
ลักษณะ
กายภาพไทย 
ดวยแผนที่  
รูปถายทาง
อากาศ และ
ภาพถาย
ดาวเทียม 
2. อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวาง
ลักษณะทาง
กายภาพและ
ภัยพิบัติใน
ไทยเพื่อ
เตรียมพรอม
รับภัยพิบัต ิ
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ส ๕.๒   เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ   ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม           เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

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

1.บอกสิ่ง

ตางฟที่เกิด

ตาม

ธรรมชาติที่

สงผลตอ

ความเปนอยู

มนุษย 

2. สังเกตแล

เปรียบเทียบ

การ

เปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอม

เพื่อปฏิบัติ

ตนอยาง

เหมาะสม 

3. มีสวน

รวมดูแล

อนุรักษ

สิ่งแวดลอม

ที่บานและ

ชั้นเรียน 

1.อธิบาย
ความสำคัญ
สิ่งแวดลอม
ทาง
ธรรมชาติ
และมนุษย
สรางขึ้น 
2. จำแนก
การใช
ทรัพยากรธร
รมชาติ กับ
ทรัพยากรใช
แลวหมดไป
อยางคุมคา 
3. อธิบาย
ความสัมพันธ
ฤดูกาลกับวิถี
ชีวิต 
4.มีสวนรวม
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน 

1.เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม
ชุมชนในอดีตกับ
ปจจุบัน 
2. อธิบายการใช 
ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมช
าติในการสนอง
ความตองการ
พื้นฐานของ
มนุษยและการ
ประกอบอาชีพ 
3. อธิบายสาเหตุ
ทำใหเกิดมลพิษ
โดยมนุษย 
4.อธิบายความ
แตกตางระหวาง
ชุมชนเมืองกับ
ชนบท 
5. อธิบาย
ความสัมพันธ
ลักษณะกายภาพ
กับวิถีชุมชน 
6. มีสวนรวม
จัดการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมใน
ชุมชน 

1. วิเคราะห
สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพท่ี
สงผลตอการ
ดำเนินชีวิต
ของคนใน
จังหวัด 
2. อธิบายการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมใน
จังหวัดและผล
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
นั้น 
3.นำเสนอ
แนวทางการ
จัดการ
สิ่งแวดลอมใน
จังหวัด 

1วิเคราะห
สิ่งแวดลอม
ทาง
กายภาพที่มี
อิทธิพลตอ
ลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐาน
และการยาย
ถิ่นฐานใน
ภูมิภาคตน 
2. วิเคราะห
อิทธิพล
สิ่งแวดลอม
ทาง
ธรรมชาติที่
กอใหเกิด 
วิถีชีวิตใน
ภูมิภาคตน 
3.นำเสนอ
ตัวอยางที่
สะทอนให
เห็น
ผลการรักษา
และทำลาย
สิ่งแวดลอม
ในภูมิภาค
ตนเอง 

1. วิเคราะห
ปฎิสัมพันธ
ระหวาง
สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ
กับลักษณะ
กิจกรรมทาง
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมไทย 
2. วิเคราะห
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ
ของไทยใน
อดีตและ
ปจจุบันและ
ผลที่เกิดจาก
การ
เปลี่ยนแปลง
นั้น 
3.นำเสนอ
ตัวอยาง
สะทอนใหเห็น
ผลการทำลาย
สิ่งแวดลอม
และการ
จัดการอยาง
ยั่งยืนในไทย 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 

 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวย
การเรียน 

ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ส๑2๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

ส๑3๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

ส๑4๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 
ส๑5๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

ส๑6๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

ส๑๑๑๐2 ประวัติศาสตร 1 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ส๑2๑๐2 ประวัติศาสตร 2 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 
ส๑3๑๐2 ประวัติศาสตร 3 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

ส๑4๑๐2 ประวัติศาสตร 4 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

ส๑5๑๐2 ประวัติศาสตร 5 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

ส๑6๑๐2 ประวัติศาสตร 6 ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
 
 

  



50 
 

โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
ภาคเรียนที่ ๑ 

 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวน

ชั่วโมง 
หนวยการ

เรียน 
ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ส21102 ประวัติศาสตร 1 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

ส22102 ประวัติศาสตร 3 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

ส22102 ประวัติศาสตร 5 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการ
เรียน 

ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 

ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ส21104 ประวัติศาสตร 2 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

ส22104 ประวัติศาสตร 4 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

ส22104 ประวัติศาสตร 6 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
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คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1         เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 
ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบเบื้องตน ของศาสนา

ประโยชนประวัติศาสดาของศาสนา สรุปใจความสำคัญของคัมภีร ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม 
การบำเพ็ญประโยชนวิธีปฏิบัติการใชภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธีพิธีกรรมในวันสำคัญ คุณลักษณะ ของการเปน
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยความกลาหาญ ความ เสียสละ การเคารพสิทธิ
และหนาที่ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว กฎ กติกา ความหมาย
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน ผลเสียการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางสังคม การสรางสรรค สิ่งแวดลอม การอนุรักษ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และทางสังคม โดยใชกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม และกระบวนการแกปญหา  

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติศาสนกษัตริยซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรูรักความเปนไทย มจีิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดและอยางถูกตองเหมาะสม  
มาตรฐาน/ตัวชี้ว ัด  
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  
ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 , ป.1/4  
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2         เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 

สังเกต ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบเบื้องตน 

ของศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีรและการใชภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม  

การบำเพ็ญประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยูรวมกันอยางเปนสุข ศาสนพิธี และ

พิธีกรรมในวันสำคัญ ของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปญญาเบื้องตน ภูมิปญญาของทองถิ่น ความสัมพันธ

ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหนาที่ของผูผลิตและผูบริโภค  ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายในการ

กำหนดราคาสินคาและบริการ ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายทำใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

ลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของแผนผังแผนที่ ตำแหนง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติ  

รูคุณคาของธรรมชาติการสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดลอม การฝก 

สังเกต สิ ่งตางๆรอบตัว โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุ ม กระบวนการ 

แกปญหา  

เพื ่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดำเนินชีว ิต มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื ่อสัตย มีวินัย ใฝเรียน รู ร ักความเปนไทย  

มีจิต สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนาความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม  

มาตรฐาน/ตัวชี้ว ัด  
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, ป.2/4  
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 28 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3         เวลา ๔0 ชั่วโมง  

 

ศึกษาประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ บอกความหมายความสำคัญ 
ของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรม 
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และบอกชื่อ สาวก ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ บอกความสำคัญและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม แสดงตนเปน พุทธมามกะ
หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือบอกประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณีและ วัฒนธรรม
ในครอบครัว  

ระบุบทบาทหนาที ่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามกระบวนการ 
ประชาธิปไตย วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออก 
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง จำแนกความตองการและความจำเปนในการใชสินคาและบรกิาร 
ในการดำรงชีวิต วิเคราะหการใชจายของตนเอง และอธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจำกัดมีผลตอการผลิตและ 
บริโภคสินคาและบริการที่รัฐจัดหาและใหบริการแกประชาชน บอกความสำคัญของภาษีและบทบาทของ 
ประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลและการแขงขันทางการคาที่มีผลทำใหราคาสินคาลดลง  

ศึกษาการใชแผนที ่ แผนผังและภาพถายในการหาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชนไดอย างมี 
ประสิทธิภาพ เขียนแผนผังงาย ๆ เพื่อแสดงตำแหนงที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน บอก 
ความสัมพันธ ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบการเปลี ่ยนแปลง 
สภาพแวดลอมในชุมชนของอดีตถึงปจจุบัน อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความตองการพ้ืนฐานของมนุษยและการประกอบอาชีพ อธิบายเกี่ยวกับมลพิษการกอใหเกิดมลพิษโดยมนุษย  
มาตรฐาน/ตัวชี้ว ัด  
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, ป.3/3 ส  
5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5  
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้ว ัด 
 
 
 
 
 



55 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส11102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1         เวลา ๔0 ชั่วโมง 

  

ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ที่ใชในชีวิตประจาวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ 
คำที่แสดงชวงเวลาเพื่อใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และ
เรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจาวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การบอกเลา การเชื่อมโยง 
เพื่อใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบันและใชคำแสดงชวงเวลาเรียงลาดับเหตุการณที่
เกิดข้ึนได  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสิ่งของเครื่องใชหรือการดาเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปจจุบัน กับสมัยของพอแม ปูยา ตายายที่เปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน รวมทั้งเหตุการณสำคัญของครอบครัว
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน โดยใชทักษะการสังเกต การใชเหตุผล การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การยกตัวอยาง และการบอกเลา เพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของ
อดีตท่ีมีตอปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจักสถานที่สำคัญซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมใน
ชุมชน  
มาตรฐาน/ตัวชี้ว ัด  
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  
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส1๒102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒         เวลา ๔0 ชั่วโมง 

 
รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณสำคัญในอดีต และ

ปจจุบัน รวมทั้ง การใชคำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต วันนี้ เมื ่อวานนี้ พรุงนี้, เดือนนี้  
เดือนกอน เดือนหนา, ปนี ้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การ
สอบถาม เชื่อมโยง เรียงลาดับ การเลาเรื่อง  

รูวิธีสืบคนเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก ภาพถาย สูติบัตร ทะเบียน
บาน เครื่องมือเครื่องใช มาอธิบายเรื่องราวตาง ๆ และวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงาย ๆ ในเรื่องเก่ียวกับการ
เปลี ่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน ทางดานการประกอบอาชีพ  
การแตงกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เขาใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่
มีตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงลำดับเหตุการณที่สืบคนไดโดยใชเสนเวลา  

ศึกษา สืบคนประวัติและผลงานของบุคคลที่ทาประโยชนตอทองถิ่นหรือประเทศชาติ ในดานการ
สรางสรรควัฒนธรรม /การสรางความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว การทาความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใชทักษะการสืบคนการสังเกต การอาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การใชเหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ เพื่อใหเห็นคุณคาและแบบอยางการกระทาความดีของบรรพบุรุษที่ไดสราง ประโยชน
ใหทองถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และ
ธำรงความเปนไทย  
มาตรฐาน/ตัวชี้ว ัด  
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  
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้ว ัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ส1๓102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓         เวลา ๔0 ชั่วโมง 

 
ศึกษาความหมายและท่ีมาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ไดแก พุทธศักราช คริสตศักราช วิธีการเทียบ

คริสตศักราชกับพุทธศักราช และใชศักราชในการบันทึกเหตุการณสำคัญที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว  
ปเกิดของผูเรียน เหตุการณสำคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ  
การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อใหมีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียง  
ลำดับเหตุการณไดถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลังอันเปนทักษะที่จำเปนในการศึกษา
ประวัติศาสตร ปจจัยที่ทาใหเกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร และ
ปจจัยทางสังคม เขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีว ิตอยู ร วมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  
รวมอนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย  

ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริยผู สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร โดยใชทักษะการอาน และสอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน 
การเลาเรื่อง เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอยางการเสียสละ
เพื่อชาติ และธำรงความเปนไทย  
มาตรฐาน/ตัวชี้ว ัด  
ส 4.1 ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3  
ส 4.2 ป 3/1, ป 3/2  
ส 4.3 ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3  
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4         เวลา 80 ชั่วโมง  

ศึกษา  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติ  ตั้งแตบรรลุธรรม

จนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก

ประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเลา  และศาสนิกชนตัวอยาง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ

หลักธรรมโอวาท  3  ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ชื่นชมการทำความดีของตนเอง 

บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนา พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สวดมนต 

แผเมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  เปนผูนำ ผูตามที่ดีวิเคราะห

ส ิทธ ิพ ื ้นฐานท ี ่ เด ็กท ุกคนพ ึงได ร ับตามกฎหมายสภาพภ ูม ิศาสตร ของประเทศอาเซ ียน ส ิทธ ิ เด็ก 

 ศึกษา วิเคราะหความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมคนในทองถิ่น  เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุข  

อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปจจัยที่

มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชนในฐานะผูบริโภค  หลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใชในชีวิตประจำวัน  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  หนาที่เบื้องตน

ของเงิน  แผนที่  ภาพถาย  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัดเชียงราย  แหลงทรัพยากรและสิ่งตางๆ  

ในจังหวัดเชียงรายดวยแผนที่  แผนที่อธิบายความสัมพันธของสิ่งตางๆ  ที่มีอยูในจังหวัด  สภาพแวดลอมทาง

กายภาพ  ของชุมชนที่สงผลตอ  การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดเชียงราย    การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใน

จังหวัดเชียงราย  และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น    การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในจังหวัด   

 โดยการใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการกลุ ม  กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณและปญหา  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศ ทักษะการนำไปใชอภิปราย  สรุป 

 เพื ่อพัฒนาผู เร ียนใหเกิดความรู   ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต  ทักษะ

กระบวนการ  สมรรถนะท่ีสำคัญ  ทางสังคมศึกษา  ไดตระหนัก  เห็นคุณคา  มีศรัทธา  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  

รักความเปนไทย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้ว ัด 

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.4/3ส 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 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส1๕101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕        เวลา 80 ชั่วโมง  

 

 ศึกษา  วิเคราะห  เรื่องความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรม  และเปน

หลักในการพัฒนาชาติไทย  ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาตางๆ  หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาตางๆ  

สถานภาพของบุคคลในสังคม  การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  คุณลักษณะของพลเมืองดี  

สิทธิเด็ก  วัฒนธรรมไทย  และภูมิปญญาทองถิ่น  การปกครองสวนทองถิ่น  ปจจัยการผลิต  เทคโนโลยีในการ

ผลิตสินคาและบริการ  พฤติกรรมของผู บริโภค  สินคาและบริการในชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ  

ธนาคารและบทบาทหนาที่  ดอกเบี้ย  การฝากเงิน และการถอนเงิน  การกูยืมเงิน  ตำแหนง  พิกัดภูมิศาสตร

ละติจูด  ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง  ลักษณะภูมิลักษณที่สำคัญในภูมิภาคของตนเอง

สภาพแวดลอม  ทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ ่นฐานและการยายถิ่นของประชากรในภูมิภาค  

อิทธิพล  ของสิ่งแวดลอม  ทางธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีชีวิตและการสรางสรรควัฒนธรรมในภูมิภาค  ผลจากการ

รักษาและการทำลายสภาพแวดลอมและการรักษาสภาพ  แวดลอมในภูมิภาค   

       โดยใชกระบวนการสืบสอบทางสังคม  การฝกดานทักษะกระบวนการคิด  การแกปญหาการเรียนรู  การ

จัดการการและการปฏิบัติการสืบคน  กระบวนการกลุม  การอภิปราย  บทบาทสมมุติ  กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศ 

       เพื่อใหผู เรียนเกิดความรูความคิด  เรียนรู  อยางมีความสุข  และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใช

ประโยชนในการดำเนินชีวิต  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  และสังคมโลก  มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต  อยูอยาง

พอเพียง  เห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้ว ัด 

 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, ป.5/3 

 ส 5.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

  

รวมทั้งหมด28  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6         เวลา 80 ชั่วโมง  

 

  ศึกษา วิเคราะห เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ และความสำคัญ

ของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสำคัญของศาสนาตางๆ พิธีกรรมทางศาสนา กฎหมายที่เกี่ยวกับ

ชีวิตประจำวัน ประโยชนของการปฏิบัติตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การเปลี่ยนแปลง ความแตกตาง การ

อนุรักษวัฒนธรรม ขาวและเหตุการณ การปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง รวมกิจกรรม

กับองคกร  ชุมชน  กิจกรรมจิตอาสา  บทบาทของผูผลิตและผูบริโภค การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ระบบ

เศรษฐกิจ หนวยเศรษฐกิจ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิผูบริโภคและผูใชแรงงาน การรวมกลุมเชิง

เศรษฐกิจ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น  กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร  ในชุมชน  ลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณที่มีตอภูมิสังคม

ของไทย สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

และผลกระทบที่เกิดขึ้น เตรียมพรอมรับมือ  ภัยพิบัติพื้นที่จะเกิดอุทกภัย  ดินถลม  แนวการใชและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงขอมูลขาวสารเหตุการณตางๆ  ของประเทศอาเซียน 

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการทางสังคม 

กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา  กระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศ 

 เพื ่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีว ิต มีคุณธรรมจริยธรรม  

ม ีค ุณล ักษณะอันพึงประสงคในดานร ักชาติศาสนาพระมหากษัตร ิย   ม ีหล ักธรรมในการดำเน ินช ีวิต  

รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุข 

 

ตัวชี้ว ัด 

 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  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส14102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4         เวลา 40 ชั่วโมง  

 

 ศึกษา  วิเคราะห การนับชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติ

ของมนุษยชาติโดยสังเขป  ประเภทหลักฐานที่ใชในการศึกษาความเปนมาของทองถิ่น การตั้งหลักแหลงและ

พัฒนาการของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตรโดยสังเขป  ยกตัวอยางหลักฐานที่พบในทองถิ่น

ท ี ่แสดงพัฒนาการของมน ุษยชาต ิในด ินแดนไทย พ ัฒนาการของอาณาจ ักรส ุโขท ัย ด านการเม ือง 

การปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิปญญาไทยที่สำคัญ

สมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ  

 โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  

กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 

 เพื่อใหเกิดความรู   ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม  

 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื ่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  รักความ 

เปนไทย  มีจิตสาธารณะ   

 

ตัวชี้ว ัด 

 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 

 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส15102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5         เวลา 40 ชั่วโมง  

 

ศึกษา วิเคราะห อธิบาย ความเปนมาของทองถิ่นโดยใชหลักฐานที่หลากหลาย ขอมูลจากแหลงตางๆ 

เพื่อใชตอบคำถามทางประวัติศาสตร ความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในทองถิ่น 

อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตอไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติที่

มีตอสังคมไทยปจจุบัน พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่

นาภาคภูมิใจ ภูมิปญญาไทยที่สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษ 

 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการกลุม 

กระบวนการทางสังคม  

 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  

อยางเปนระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณตางๆ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความ 

เปนไทย สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้ว ัด 

 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  

 

รวมทั้งหมด  9 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส16102 ประวัติศาสตร      กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6         เวลา 40 ชั่วโมง  

 

   ศึกษา วิเคราะห อธิบาย นำเสนอ ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรอยางงายๆ  ขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเขาใจเรื่องราวความสำคัญในอดีต 

ประวัติศาสตรทองถิ่น  สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครองของประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน 

ความสัมพันธของกลุมอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองไทยสมัยรัตนโกสินทร ผลงานของบุคคลสำคัญดานตางๆ สมัยรัตนโกสินทร ภูมิปญญา

ไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ 

 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล วิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการกลุม 

กระบวนการทางสังคม  

 เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  

อยางเปนระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณตางๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเปนไทย 

สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้ว ัด 

 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  

 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส21๑๐1    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห  การสังคายนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย  ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย การพัฒนาตนและครอบครัว  พุทธประวัติ ประวัติพุทธ
สาวก  พุทธสาวิกา  บุคคลที่เปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ  ชาดกในเรื่อง อัมพ-ชาดก  ติตติรชาดก  
ประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง
ในจังหวัดเชียงราย  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย การพัฒนาตนและ
ครอบครัว  ความจำเปนที่ทุกคนตองเรียนรูศาสนาอื่นๆ  ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอื่นในสถานการณตางๆ  ได
อยางเหมาะสมของกลุมประชาคมอาเซียน  

ศึกษา วิเคราะห ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเปนมา หลักการและความสำคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย บทบาทหนาที่และความแตกตางของสถาบันการเงินแตละประเภทและ
ธนาคารกลาง  การพึ่งพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
กำหนดอุปสงคและอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  การพ่ึงพาและแขงขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประชาคมอาเซียน 

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
กลุม  กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ นำไปปฏิบัติในชีวิต  พัฒนา
แกปญหาของตนเองและครอบครัว  รักษาสิ่งแวดลอม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกันได
อยางสันติสุข   

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ   ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ตัวชี้ว ัด  

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

 ส 1.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5  
ส 3.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 ส 3.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส21๑๐3    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสำรวจ สืบคน พิกันภูมิศาสตร (ละติจูด และลองติจูด) เสน
แบงเวลา และเปรียบเทียบเวลาของโลก ลักษณะทางภายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวม
ปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นทางปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม
ทางกายภาพกับมนุษย รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ศึกษา  วิเคราะห  บทบาทหนาที่ของเยาวชนที่มีตอสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผูอื่น หลักการ  เจตนารมณโครงสรางและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบันโดยสังเขป  บทบาทการถวงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ความคลายคลึงและ
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
วัฒนธรรมที่เปนปจจัยในการสรางความสัมพันธที่ดี หรืออาจนำไปสูความเขาใจผิดตอกัน  ปฏิบัติตนเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา  กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่เกี่ยวของกับตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย   มี
จิตสาธารณะ   สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
ตัวชี้ว ัด  

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

ส 2.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 
 ส 2.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส22๑๐1    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะหพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ เกี่ยวกับการวิเคราะหพุทธศาสนาที่ชวยเสริมสรางความ
เขาใจอันดีระหวางประเทศในกลุมอาเซียน ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอดนำภูมิปญญาทองถิ่น สภาพปญหา
สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหมคีวามเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาในเรื่อง 
พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพุทธศาสนา  ชาดก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และพรรณไม
ในพุทธประวัติ พระธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พระไตรปฎก  การบริหารจิตและการเจริญ
ปญญา  พระสงฆ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวกหนาที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตอพระสงฆ ศาสน
พิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกไขและการพัฒนา 

ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนและการออม   ปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ผลิตสินคาและบริการ  แนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูก
พืชสมุนไพรในงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียนและ   แนวทางการคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค  ระบบ
เศรษฐกิจ แบบตางๆ  ตัวอยางที่สะทอนใหเห็นการพึ่งพาอาศัยกัน  และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียและการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สงผลตอ
ความ สัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  การแขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศที่สงผลตอ
คุณภาพสินคาปริมาณการผลิตและราคาสินคา  
 โดยใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห   กระบวนการสืบคน และนำเสนอขอมูลกระบวนการกลุม
กระบวนการความรูความเขาใจทักษะการประยุกตใชความรู ทักษะชีวิต และทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง 

เพื่อเกิดความรูความเขาใจ  ใฝเรียนรู  มุงมั่นในการทำงาน  มีวินัย  รักชาติศาสนกษัตริย รักความเปน
ไทย 
 
ตัวชี้ว ัด 
 ส 1.1  ม.2/1  ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11   
 ส 1.2  ม.2/1  ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  
 ส 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
 ส 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส22๑๐3    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 

ศึกษาการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสำรวจ สืบคน มาตราสวน ทิศ และสัญลักษณ ลักษณะทาง
กายภาพ ทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอทำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุโรปและทวีปแอฟริกา สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

ศึกษาวิเคราะห การเรียนวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมและในทองถิ่นจังหวัดเชียงราย  และ
ความคลายคลึงความแตกตางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียนการปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  รูและเขาใจพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย  ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  ลักษณะ  ประเภท  หนาที่ความสำคัญและการสืบทอดใหคงอยูสืบไป  รวมถึงการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข  โดยยึดหลักธรรมการอยูรวมกันตามศาสนา   
 โดยใชทักษะ   การคิดวิเคราะห  กระบวนการสืบคนและนำเสนอขอมูลกระบวนการกลุม ทักษะการ
ประยุกตใชความรู  ทักษะชีวิตและทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง  
              เพื่อเกิดความรูความเขาใจ  ใฝเรียนรู   มุงมั่นทำงาน  มีวินัย  อยูอยางพอเพียง 
 
ตัวชี้ว ัด  
          ส 5.1    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   

ส 5.2    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4    
ส 2.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 

 ส 2.2  ม.2/1 ม.2/2 
รวมทั้งหมด   13  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส23๑๐1    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนาสูประเทศตางๆ ทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนา                   
ในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุขแกโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ การประพฤติตนตาม
แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธ ศาสนิกชนตัวอยาง อธิบายสังฆคุณและขอ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ พุทธศาสนสุภาษิต เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมความ
พรอมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หนาที่และบทบาท
ของสาวกและการปฏิบัติตนตอสาวกไดถูกตอง ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆ ตามหลักศาสนา ตาม
หนาที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมาม
กะ การเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ การยอมรับความแตกตางและวิถีการดำเนินชีวิต
ของศาสนิกชนในศาสนาอื่น  

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจของกลุมอาเชียน การแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถิ่น  ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับระบบสหกรณ เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความสัมพันธระหวางระบบสหกรณของกลุมอาเชียน บทบาทหนาที่ของเทศบาลตำบลเมืองพานในระบบ
เศรษฐกิจ  บทบาทหนาที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหนาที่ของรัฐบาลไทยในการสงเสริมระบบ
เศรษฐกิจประเทศในการรวมกลุม อาเชียน นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตอบุคคล กลุมคน 
และประเทศชาติ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในกลุมอาเซียน ความสำคัญของการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ บทบาทความสำคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของกลุมอาเซียน 
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะ เงินเฟอ เงินฝด ภาวะเงินเฟอ เงินฝด จากการรวมกลุม อาเชียน  
 โดยใชกระบวนการ คิดว ิเคราะห  กระบวนการสืบคนขอมูล การปฏิบัต ิ กระบวนการกลุม 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการสำรวจ สังเกต   
 เพื่อใหเกิด  ความรูความเขาใจ  ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทำงาน  สามารถไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต       มีวินัย   
ใฝเรียนรู  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
ตัวชี้ว ัด 

ส 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7  ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10  
ส 1.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 
ส 3.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

 ส 3.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชา      
ส23๑๐3    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หนวยกิต 
 
 ศึกษาการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสำรวจ สืบคน แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางสังคมที่
มีผลตอทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติ ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับมนุษย รวมถึงแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต 

ศึกษา วิเคราะห ความแตกตางของการกระทำผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพง การมีสวนรวมในการ
ปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศ แนวคิดในการลดความขัดแยง และการดำรงชีวิต
อยางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองแบบตางๆ ที่ใชในยุคปจจุบัน ระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตรา
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการเลือกตั้งการมีสวนรวม และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐปญหาที่เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 
 โดยใชกระบวนการ คิดว ิเคราะห  กระบวนการสืบคนขอมูล การปฏิบัต ิ กระบวนการกลุม 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการสำรวจ สังเกต   
 เพื่อใหเกิด  ความรูความเขาใจ  ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทำงาน  สามารถไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต       มีวินัย   
ใฝเรียนรู  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวชี้ว ัด 

ส 5.1    ม.3/1 ม.3/2   
ส 5.2    ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5    
ส 2.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ส 2.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 

รวมทั้งหมด ๑6 ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส21102   ประวัติศาสตร                             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  20  ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา สืบคน  วิเคราะห สรุป นำเสนอ เรื่องราวความสำคัญของเวลาและชวงเวลา ความสัมพันธและ
ความสำคัญของอดตีที่มีตอปจจัยและอนาคตทางประวัติศาสตร เทียบศักราชตามระบบตาง ๆ ไดแก จ.ศ. / ม.
ศ. / พ.ศ. / ค.ศ. / ร.ศ. ความหมายความสำคัญของประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร ที่มีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน นำวิธีการทางประวัติศาสตรใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทยที่มีอยูในทองถิ่นและ
เหตุการณสำคัญในสมัยสุโขทัย อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบุความสำคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
 โดยกระบวนการสืบคน กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแกปญหา วิธีการทางประวัติศาสตร  
กระบวนการกลุม   
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องของเวลาและอารยธรรมที่มีอยูในทองถิ่น ภาคภูมิใจในอารยธรรม
ของทองถิ่น มีจิตสาธารณะ อยูในสังคมอยางเปนสุข 
 
ตัวชี้ว ัด  

ส 4.1    ม.1 /1, ม.1/2, ม.1/3  
ส 4.2    ม.1 / 1  
ส 4.3    ม.1 / 1              

 
รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้ว ัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส21104   ประวัติศาสตร                             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที่ 2                      เวลา  20  ชั่วโมง      จำนวน 0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะหความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร ความหมาย ความสำคัญของ
ประวัติศาสตร   นำวิธีการทางประวัติศาสตรสืบคนเรื่องราวประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรไทย เกี่ยวกับรัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ฟูนัน ศรีวิชัย  
ตามพรลิงค ทวารวดี รัฐไทยในดินแดนไทย ชวงกอนพุทธศตวรรษที ่18 เชน ละโว หริภญุชัย นครศรีธรรมราช 
ลานนา และพัฒนาการของรัฐไทยในสมัยสุโขทัยในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ปจจัยที่
สงเสริมความเจริญรุงเรืองทั้งปจจัยภายในและภายนอก พัฒนาการดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม 
ความสัมพันธระหวางประเทศ ความเสื่อมของอาณาจกัรสุโขทัย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ผลงานบุคคล
สำคัญ อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปญญาสมัยสุโขทัยที่มีตอสังคมไทยในปจจุบัน  
 โดยใชทักษะการสังเกต การสำรวจ การคำนวณ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห การตีความ การ
แยกแยะ การใหเหตุผล การรวบรวมหลักฐาน การตรวจสอบขอเท็จจริง การวิพากษขอมูล การสังเคราะห  
และการนำเสนอดวยวิธีการตาง ๆ 
 เพื่อใหเขาใจเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรวาเรื่องใดเกิดข้ึนเมื่อไร เขาใจและเห็นความสำคัญของ
ประวัติศาสตรในการดำเนินชีวิต สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร สืบคนความเปนมาของชาติไทย เห็น
แบบอยางการกระทำความดีของบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปองชาติดวยความเสียสละ เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจในชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย 

 
ตัวชี้ว ัด 

ส 4.1   ม.1/1 ,ม.1/2              
ส 4.2   ม.1/2 
ส 4.3    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้ว ัด          
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส22102 ประวัติศาสตร                           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห  อภิปราย  สรุป  นำเสนอเกี่ยวกับการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร  ในลักษณะตาง ๆ    เชน   การศึกษาภูมิหลังของผูทำ หรือ ผูเกี ่ยวของ     สาเหตุ  ชวง
ระยะเวลา     วิเคราะหที่ความแตกตางระหวางความจริง  กับ  ขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร   
เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ   ที่มีอยูในทองถิ่นสมัยอยุธยา   การ
แยกแยะระหวางขอมูลกับความคิดเห็น   รวมทั้งความจริง กับ ขอเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตรใน
สมัยอยุธยา และ ธนบุรี    อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง ของภูมิภาคเอเชีย   สามารถ
ระบุความสำคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห   กระบวนการแกปญหา   วิธีการทางประวัติศาสตร   กระบวนการ
กลุม   กระบวนการสืบคน 
 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ   สามารถประเมินความนาเชื่อถือ   ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร   
ภาคภูมิใจในอารยธรรมเอเชีย   มีความรักสามัคคี   รักถิ่นฐาน 
 
ตัวชี้ว ัด 

ส 4.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ส 4.2   ม.2/1, ม.2/2  

รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส22104   ประวัติศาสตร                            กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา  อภิปราย  วิเคราะห  สรุป  นำเสนอ การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา   ปจจัยที่สงผลตอการ
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และ ธนบุรี   ในดาน  การเมือง   การปกครอง   สังคม   เศรษฐกิจ  และ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ    การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1   และการกูเอกราช 
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  การกูเอกราช   และ การสถาปนาอาณาจักรธนบุรี    วีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทย   ผลงานของบุคคลสำคัญของไทย ที่มีสวนสรางชาติ  เชน  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  พระสุริโยทัย   พระ
นเรศวรมหาราช   พระนารายณมหาราช   สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 โดยใชทักษะการสังเกต  การสำรวจ   การคำนวณ   การเปรียบเทียบ    การวิเคราะห    การตีความ   
การแยกแยะ   การใหเหตุผล   การรวบรวมหลักฐาน   การตรวจสอบขอเท็จจริง   การวิพากษขอมูล  การ
สังเคราะห  และการนำเสนอดวยวิธีการตาง ๆ 
 เพื่อใหเขาใจเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรวาเรื่องใดเกิดขึ้นเมื่อไร   เขาใจและเห็นความสำคัญ
ของประวัติศาสตรในการดำเนินชีวิต   สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร   สืบคนความเปนมาของชาติไทย  
เห็นแบบอยางการกระทำความดีของบรรพบุรุษไทยที ่ไดปกปองชาติดวยความเสียสละ  เกิดความรัก   
ภาคภูมิใจในชาติไทย ตอบุคคลสำคัญ ที่ชวยในการสรางชาติ  ชื่นชมตอผลงานของบรรพบุรุษ  รักสามัคคี  หวง
แหนชาติไทย 
    
ตัวชี้ว ัด 
  ส 3.1   ม.2 /1, ม.2/2        
  ส 4.3   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
รวมทั้งหมด   5    ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส23102   ประวัติศาสตร                            กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
ศึกษา    วิเคราะห    อภิปราย    สืบคน    สรุป    นำเสนอ  เรื่องราว  เหตุการณ สำคัญทางประวัติศาสตร 

ไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการ ทางประวัติศาสตร ที่เกิดข้ึนในทองถิ่น   ใชวิธีการทางประวัติศาสตร  ในการศึกษา
เรื่องราวตางๆ ที่นาสนใจ   มาใชศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ  ตนเอง  ครอบครัว  ทองถิ่น    วิเคราะห

เหตุการณสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร  โดยวิธีการทางประวัติศาสตร  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ 
และ การเมือง  ของภูมิภาคตางๆ ของโลก    วิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลง ที่นำไปสูความรวมมือ และ 
ความขัดแยง ในคริสตศตวรรษที่ 20   ตลอดจนความรวมมือ และ ความพยายามในการขจัดปญหาความ

ขัดแยง   เชน  สงครามโลกครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2   สงครามเย็น    องคการความรวมมือระหวางประเทศ 
 โดยใช กระบวนการคิดวิเคราะห    กระบวนการคิดสังเคราะห   วิธ ีการทางประวัติศาสตร  
กระบวนการกลุม   กระบวนการสืบคน   กระบวนการแกปญหา 
 เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ในเรื่องราวของเหตุการณตาง ๆ ในโลก  มีความสามัคคี  รักทองถิ่น 
และ ประเทศชาติ  อยูในสังคมได 
 
ตัวชี้ว ัด 

ส 4.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ส 4.2   ม.3/1, ม.3/2  

รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส23104     ประวัติศาสตร                           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ภาคเรียนที่ 2                   เวลา  20 ชั่วโมง       จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 
 ศึกษา   วิเคราะห  อภิปราย   สรุป   นำเสนอ  การสถาปนากรุงเทพมหานคร เปนราชธานีของไทย  
และ การพัฒนาของไทย สมัยรัตนโกสินทรดานตาง ๆ   ปจจัยที่สงผล ตอความมั่นคง และ ความเจริญรุงเรื่อง 
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร   บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรี  ในการสรางความเจริญ และ 
ความมั่นคงของชาติ  ดานภูมิปญญา  วัฒนธรรมไทย   และ  อิทธิพล 
ตอการพัฒนาชาติ สมัยประชาธิปไตย  ดานการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  ตามชวงสมัย    เหตุการณสำคัญสมัยรัตนโกสินทร ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย ในสมัยรัช
การที ่4 และ 5    สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2     วิเคราะหสาเหตุและผลของเหตุการณตาง ๆ 
 โดยใช  กระบวนการคิดวิเคราะห    กระบวนการแกปญหา    กระบวนการสังเคราะห   กระบวนการ
สรางความตระหนัก    กระบวนการกลุม    การเปรียบเทียบ     การสำรวจ   การใหเหตุผล    การรวบรวม
หลักฐาน   การตรวจสอบขอเท็จจริง   และการนำเสนอดวยวิธีการตางๆ 
 เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ   เกี่ยวกับสมัยรัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน   ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ    
มีความสามัคคี      รักชาติ  ศาสน  กษัตริย      ภูมิใจในภูมิปญญา   วัฒนธรรมไทย   
อยูรวมกันอยางสันติสุข 
 
ตัวชี้ว ัด 

ส 4.1   ม.3/1, ม.3/2        
ส 4.2   ม.3/2             
ส 4.3   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  

รวมทั้งหมด   6     ตัวชี้ว ัด 
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โครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๑   ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  จำนวน  40  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 พระพุทธ 
ศาสนา  
 

ส 1.1 ป.1/1  
 

1.การศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ศึกษา
เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจา ตั้งแต
ประสูติจนถึงปรินิพาน เพ่ือใหทราบถึงตน
กำเนิดและความเปนมาของพระพุทธศาสนา  
2.การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาตางๆ 

จะชวยใหเขาใจความเปนมาของศาสนาตางๆ
ไดดียิ่งข้ึน  

1.การศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ศึกษา
เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจา ตั้งแต
ประสูติจนถึงปรินิพาน เพ่ือใหทราบถึง
ตนกำเนิดและความเปนมาของ
พระพุทธศาสนา  
2.การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนา

ตางๆ จะชวยใหเขาใจความเปนมาของ
ศาสนาตางๆไดดียิ่งขึ้น  

- แฟมสะสมงาน 2 4 

2 แบบอยางที่
ดี  
 

ส 1.1  
ป.1/2  
 

1.ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนินชีวิต
และขอคิดประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา
และศาสนิกชนตัวอยางจะทำใหไดหลักธรรม
และขอคิดที่สามรถนำไปใชในการดาเนิน
ชีวิตอยางถูกตองเพื่อใหเกิดความสุขทั้งตอ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ  

1.ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนิน
ชีวิตและขอคิดประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เลาและศาสนิกชนตัวอยางจะทำใหได
หลักธรรมและขอคิดที่สามรถนำไปใชใน
การดาเนินชีวิตอยางถูกตองเพื่อใหเกิด

- แฟมสะสมงาน 3 4 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

 ความสุขทั้งตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศชาติ  
 

3 หลักธรรมนำ
ความสุข  
 

ส 1.1ป.1/3  
ป.1/4  

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของ
ศาสนาจะสงผลใหเกิดความสุข ความเจริญ
ในชีวิต และทำใหตนเอง ครอบครัว และ
สังคมมีความสงบสุข  
 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของ
ศาสนาจะสงผลใหเกิดความสุข ความ
เจริญในชีวิต และทำใหตนเอง 
ครอบครัว และสังคมมีความสงบสุข  
 

- แฟมสะสมงาน 3 4 

4 ชาวพุทธที่ดี  
 

ส 1.2  
ป.1/1  
ป.1/2  
ป.1/3  

1.พุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากการนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเปนแน
งทางปฏิบัติในการดาเนินชีวิตเราควรที่จะ
บารุงพระพุทธศาสนาใหคงอยูและ
เจริญรุงเรืองตอไปโดยการบาเพ็ญประโยชน 
ตอวัดและศาสนสถานและแสดงตนเปนพุทธ
มามกะ  
2. ศาสนิกชนของแตละศาสนามีหนาที่บา

เพ็ญประโยชนตอศาสนาที่ตนนับถือ  

1.พุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากการนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเปนแน
งทางปฏิบัติในการดาเนินชวีิตเราควรที่
จะบารุงพระพุทธศาสนาใหคงอยูและ
เจริญรุงเรืองตอไปโดยการบาเพ็ญ
ประโยชน ตอวัดและศาสนสถานและ
แสดงตนเปนพุทธมามกะ  
2. ศาสนิกชนของแตละศาสนามีหนาที่

บาเพ็ญประโยชนตอศาสนาที่ตนนับถือ  

- แฟมสะสมงาน 3 4 

5 ความสัมพัน
ธของสมาชิก

ส 2.1  
ป.1/1  

1 การอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น
สมาชิกในสังคมตองปฏิบัติตนเปนคนดีโดย

1 การอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น
สมาชิกในสังคมตองปฏิบัติตนเปนคนดี

- แฟมสะสมงาน 2 2 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

ในครอบครัว
และโรงเรียน  
 

ป.1/2  เริ่มตั้งแตการปฏิบัติตนเปนคนดีของ
ครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก ซึ่งเปน
พื้นฐานในการใชชีวิตตอไปในอนาคต  
2. คนทุกคนมีความสามารถในแตละดาน
แตกตางกันไปการใชความสามารถท่ีตนมีอยู
เพื่อกระทาความดีจะสงผลใหตนเองเปนผูมี
จิตใจที่ดีเปนที่ชื่นชมจากผูอื่นและอยูรวมกัน
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
 

โดยเริ่มตั้งแตการปฏิบัติตนเปนคนดีของ
ครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก ซึ่งเปน
พื้นฐานในการใชชีวิตตอไปในอนาคต  
2. คนทุกคนมีความสามารถในแตละ
ดานแตกตางกันไปการใชความสามารถท่ี
ตนมีอยูเพื่อกระทาความดีจะสงผลให
ตนเองเปนผูมีจิตใจที่ดีเปนที่ชื่นชมจาก
ผูอื่นและอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข  
 

6 สมาชิกท่ีดี
ในครอบครัว
และโรงเรียน  
 

ส 2.2 ป.1/1  
 

1.ครอบครัว โรงเรียนประกอบดวยสมาชิกท่ี
ดารงชีวิตและประกอบกิจกรรมตาง ๆ
รวมกันซึ่งแตละคนจะมีบทบาทและหนาที่
และสิทธิแตกตางกันไปการปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาที่และสิทธิตนเองไดรับอยาง
เหมาะสมจะทาใหทุกคนอยูรวมกันใน
ครอบครัวและโรงเรียนไดอยางมีความสุข  
 

1.ครอบครวั โรงเรียนประกอบดวย
สมาชิกท่ีดารงชีวิตและประกอบกิจกรรม
ตาง ๆรวมกันซึ่งแตละคนจะมีบทบาท
และหนาที่และสิทธิแตกตางกันไปการ
ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่และสิทธิ
ตนเองไดรับอยางเหมาะสมจะทาใหทุก
คนอยูรวมกันในครอบครัวและโรงเรียน
ไดอยางมีความสุข  
 

- แฟมสะสมงาน 3 2 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

7 การทำความ
ดี 
 

ส 2.1 ป.1/2  
 

1.คนทุกคนมีความสามารถในแตละดาน
แตกตางกันไปการใชความสามารถท่ีตนมีอยู
เพื่อกระทาความดีจะสงผลใหตนเองเปนผูมี
จิตใจที่ดีเปนที่ชื่นชมจากผูอื่นและอยูรวมกัน
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
 

1.คนทุกคนมีความสามารถในแตละดาน
แตกตางกันไปการใชความสามารถท่ีตน
มีอยูเพื่อกระทาความดีจะสงผลใหตนเอง
เปนผูมีจิตใจที่ดีเปนที่ชื่นชมจากผูอ่ืน
และอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
 

- แฟมสะสมงาน 2 3 

8 ประชาธิปไต
ยใน
ครอบครัว
และโรงเรียน  
 

ส 2.2 ป.1/3  
 

1.การปฏิบัติกิจกรรมในครอบครัวและ
โรงเรียนโดยใชกระบวนการประชาธิปไตย
เปนการปลูกฝงและวางพ้ืนฐานการใชชีวิต
ตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อใหอยูรวมกัน
ดวยความสงบสุข  
 

1.การปฏิบัติกิจกรรมในครอบครัวและ
โรงเรียนโดยใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยเปนการปลูกฝงและวาง
พื้นฐานการใชชีวิตตามกฎระเบียบของ
สังคมเพ่ือใหอยูรวมกันดวยความสงบสุข  
 

- แฟมสะสมงาน 3 5 

๙ สินคาและ
บริการใน
ชีวิตประจา
วัน  
 

ส 3.1 ป.1/1  
ป.1/3  

1.ในการดารงชีวิตประจาวัน เราตองใช
สินคาและใชบริการซึ่งเปนสิ่งที่อานวยความ
สะดวกตาง ๆในการดารงชีวิตการรูจักใช
สินคาและบริการอยางรูคุณคาจะทาใหไดใช
ประโยชนในการใชมากท่ีสุด  
2.ทรัพยากรเปนสิ่งที่มนุษยนามาใช

ประโยชนเพื่อการดารงชีวิตประจาวัน
ทรัพยากรบางชนิดที่ใชแลวหมดไปเราจึงควร

1.ในการดารงชีวิตประจาวัน เราตองใช
สินคาและใชบริการซึ่งเปนสิ่งที่อานวย
ความสะดวกตาง ๆในการดารงชีวิตการ
รูจักใชสินคาและบริการอยางรูคุณคาจะ
ทาใหไดใชประโยชนในการใชมากท่ีสุด  

 2.ทรัพยากรเปนสิ ่งที ่มนุษยนามาใช
ประโยชนเพื่อการดารงชีวิตประจาวัน
ทรัพยากรบางชนิดที่ใชแลวหมดไปเรา

- แฟมสะสมงาน 3 2 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

ใชอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนคุมคา
ที่สุดเพื่อใหมีทรัพยากรไวใชตอไปในอนาคต  

จึงควรใชอยางประหยัดและใหเกิด
ประโยชนคุมคาที่สุดเพื่อใหมีทรัพยากร
ไวใชตอไปในอนาคต  

๑๐ จายเปนออม
ไดไมขัดสน  
 

ส 3.1ป.1/2  
 

1. เงินมีความสาคัญในการใชจายเพื่อการ
ดารงชีวิตการใชเงินอยางเหมาะสมกับ
รายไดจะทาใหมีเงินเหลือเก็บไวใชในยามจา
เปน  
2.การรูจักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการ

ใชจายและสะสมเงินที่เหลือใชอยูเสมอจะทา
ใหตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงมีเงินไว
ใชจายในอนาคต  

 

1. เงินมีความสาคัญในการใชจายเพื่อ
การดารงชีวิตการใชเงินอยางเหมาะสม
กับรายไดจะทาใหมีเงินเหลือเก็บไวใชใน
ยามจาเปน  
2.การรูจักเก็บออมเงินโดยการวาง

แผนการใชจายและสะสมเงินที่เหลือใชอยู
เสมอจะทาใหตนเองและครอบครัวมีความ
มั่นคงมีเงินไวใชจายในอนาคต  

 

- แฟมสะสมงาน 3 5 

๑๑ ทางานดีมี
ความสุข  
 

ส 3.2ป.1/1  
 

1.การทางานมีทั้งประเภทที่ไมกอใหเกิด
รายไดและประเภทที่กอใหเกิดรายไดโดย
การไดรับเงินเปนการตอบแทนจากการทา
งานซึ่งการทางานที่สุจริตและไมกอโทษหรือ
ผลกระทบตอผูอ่ืนจะทาใหเกิดความ
เจริญกาวหนาทั้งตอตนเองครอบครัวและ
สังคม  

1.การทางานมีทั้งประเภทที่ไมกอใหเกิด
รายไดและประเภทที่กอใหเกิดรายได
โดยการไดรับเงินเปนการตอบแทนจาก
การทางานซึ่งการทางานที่สุจริตและไม
กอโทษหรือผลกระทบตอผูอื ่นจะทาให
เกิดความเจริญกาวหนาทั ้งตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม  

- แฟมสะสมงาน 3 2 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

  

๑๒ สิ่งตางๆ
รอบตัว  
 

ส 5.1 ป.1/1  
ส 5.2 ป.1/1  

1.สิ่งตางๆรอบตัวเราเรียกวาสิ่งแวดลอม  
2.สิ่งแวดลอมจาแนกไดเปน 2 ประเภท
ใหญๆคือสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  
3.สิ่งแวดลอมตาง ๆมี ความสัมพันธระหวาง

กันตัวเรามีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ
ตองพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดลอมตลอดเวลา  

1.สิ่งตางๆรอบตัวเราเรียกวาสิ่งแวดลอม  
2.สิ่งแวดลอมจาแนกไดเปน 2 ประเภท
ใหญๆคือสิ ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึ้น  
3.สิ ่งแวดลอมตาง ๆมี ความสัมพันธ

ระหว างก ันต ัวเราม ีความสัมพ ันธ กับ
ส ิ ่ ง แ ว ดล  อมและต  อ งพ ึ ่ ง พ าอ าศั ย
สิ่งแวดลอมตลอดเวลา  

- แฟมสะสมงาน 2 5 

๑๓ ตาแหนง
ระยะ ทิศ 
และแผนผัง  
 

ส 5.1 ป.1/2  
ป.1/3  

1.สิ่งตาง ๆมีตาแหนงที่เปนสมบัติติดตัวถา
เปนสิ่งมีชีวิต เรียกวาที่อยู ถาเปน
สิ่งไมมีชีวิตเรียกวาที่ตั้ง  
2.สิ่งตาง ๆมีระยะกับสิ่งอื่น ๆ เสมอเชน
บานกับโรงเรียนมีระยะทาง 2 กิโลเมตร 
ระยะใกลหรือไกล มีความสัมพันธกับการ
เกิดชาหรือเร็วการมีหรือไมมีการไดรับ
หรือไมไดรับ  

1.สิ่งตาง ๆมีตาแหนงที่เปนสมบัติติดตัว
ถาเปนสิ ่งมีชีวิต เรียกวาที ่อยู  ถาเปน
สิ่งไมมีชีวิตเรียกวาที่ตั้ง  
2.สิ่งตาง ๆมีระยะกับสิ่งอื่น ๆ เสมอเชน
บานกับโรงเรียนมีระยะทาง 2 กิโลเมตร 
ระยะใกลหรือไกล มีความสัมพันธกับ
การเกิดชาหรือเร็วการมีหรือไมม ีการ
ไดรับหรือไมไดรับ  

- แฟมสะสมงาน 4 7 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

3.สิ่งตาง ๆ มีทิศเปนสมบัติติดตัว ทิศหลักที่
ใชเปนสากล กาหนดตามดวงอาทิตย ไดแก 
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต
ทิศมีความสาคัญตอการเดินทางและการกา
หนดเปาหมาย  

3.สิ่งตาง ๆ มีทิศเปนสมบัติติดตัว ทิศ
หล ักท ี ่ ใช  เป นสากล กาหนดตามดวง
อาทิตย ไดแก ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
ทิศเหนือ ทิศใตทิศมีความสาคัญตอการ
เดินทางและการกาหนดเปาหมาย  

๑๔ สิ่งแวดลอม
กับการ
เปลี่ยน  
แปลง  

ส 5.1 ป.1/4  
ส 5.2 ป.1/2  
ป.1/3  

1.แผนผัง สามรถแสดงหองเรียนทั้งหองให
เปนกระดาษแผนเดียวได  
2.แผนผัง บอกใหทราบวามีสิ่งใดบาง 
รวมทั้งตาแหนงระยะและทิศของสิ่งตาง ๆ 
วามีความสัมพันธกันอยางไร  
3.ภูมิประเทศ ดิน แหลงนา สัตวปาและ

ภูมิอากาศ เปนสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธกับการดาเนินชีวิต
ของมนุษย  

4.ภูมิประเทศและภูมิอากาศ เปน
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่สัมพันธกับ
มนุษยตลอดเวลา  
5.ภูมิประเทศเปนลักษณะธรรมชาติของ
แผนดินที่มนุษยเกี่ยวของและใชประโยชน
มากที่สุด  

1.แผนผัง สามรถแสดงหองเรียนทั้งหอง
ใหเปนกระดาษแผนเดียวได  
2.แผนผัง บอกใหทราบวามีสิ ่งใดบาง 
รวมทั้งตาแหนงระยะและทิศของสิ่งตาง 
ๆ วามีความสัมพันธกันอยางไร  
3.ภูมิประเทศ ดิน แหลงนา สัตวปาและ

ภ ูม ิอากาศ เป นส ิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้นเองตาม
ธรรมชาติสิ่งเหลานี้มีความสัมพันธกับการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย  

4.ภ ูม ิประเทศและภ ูม ิอากาศ เปน
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่สัมพันธกับ
มนุษยตลอดเวลา  
5.ภูมิประเทศเปนลักษณะธรรมชาติของ
แผ นด ินท ี ่ มน ุษย  เก ี ่ ยวข องและใช
ประโยชนมากท่ีสุด  

- แฟมสะสมงาน 4 4 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

6.ภูมิอากาศเปนลักษณะของธรรมชาติของ
สิ่งที่อยูบนทองฟาจะมีสภาพแตกตางกันไป
ตามฤดูกาล  
7.สิ่งตาง ๆ เปนสิ่งแวดลอมลวนมี
ความสัมพันธระหวางกัน สิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
8.การเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ทาใหเรา
จัดระเบียบสิ่งแวดลอมทั้งที่บานและ
โรงเรียนใหนาอยู  
9.เราสามารถมีสวนรวมในการจัด

สิ่งแวดลอมท่ีบานและชั้นเรียนเพื่อใหมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีไดโดยเริ่มจากเรื่อง
งายๆใกลๆตัว  

6.ภูมิอากาศเปนลักษณะของธรรมชาติ
ของส ิ ่ งท ี ่อย ู บนท องฟ  าจะม ีสภาพ
แตกตางกันไปตามฤดูกาล  
7.ส ิ ่งต าง ๆ เป นส ิ ่งแวดล อมล วนมี
ความสัมพันธระหวางกัน สิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
8.การเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ทา
ใหเราจัดระเบียบสิ่งแวดลอมทั้งที่บาน
และโรงเรียนใหนาอยู  
9. เราสามารถม ีส วนร วมในการจัด

สิ่งแวดลอมที่บานและชั ้นเรียนเพื่อใหมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไดโดยเริ่ม
จากเรื่องงายๆใกลๆตัว  

รวมทั้งรายวิชา 40 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๑   ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒  จำนวน  40  ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

สาระที่  ๑ ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม      
หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่  ๑ 
ความสำคัญของ

พระพุทธศาสนาและพุทธ
ประวัติ 

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
รูและเขาใจประวัติความสำคัญ 

ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ

ศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกตองยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

ส ๑.๑ ป.๒/๑ 
บอกความสำคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาที่ตนนับถือ 

• พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของ
ชาติไทย 

๒ 3 

 ส ๑.๑ ป.๒/๒ 
สรุปพุทธประวัติตั้งแต

ประสูติจนถึงการออกผนวช
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่ 

กำหนด 

• สรุปพุทธประวัติ (ประสูติ) 
   ๑. เหตุการณหลังประสูติ 
   ๒. แรกนาขวัญ 
   ๓. การศึกษา 
   ๔. การอภิเษกสมรส 
   ๕. เทวทูต๔ 
   ๖. การออกผนวช 

  

หนวยที่  ๒ 
พุทธสาวก ชาดก และ

พุทธศาสนิกชนตัวอยาง 

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
รูและเขาใจประวัติความสำคัญ 

ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธ 

ส ๑.๑ ป.๒/๓ 
ชื่นชมและบอกแบบอยาง

การดำเนินชีวิตและขอคิดจาก

๑. พุทธสาวก 
     – สามเณรราหุล 
๒. ชาดก 
     ๑) วรุณชาดก 

๒ 3 
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ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกตองยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

ประวัติสาวกชาดกเรื่องเลา
และ 

ศาสนิกชนตัวอยางตามที่
กำหนด 

 

     ๒) วานรินทชาดก 
๓. ศาสนนิกชนตัวอยาง 
     ๑) สมเด็จพระญาณสังวร (สุก  

ไกเถื่อน) 
     ๒) สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ

พระสังฆราช 
 (เจริญสุวฑฺฒโน) 

หนวยที่  ๓ 
หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

มาตรฐาน ส ส ๑.๑  
รูและเขาใจประวัติความสำคัญ 

ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ

ศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกตองยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

ส ๑.๑ ป.๒/๔ 
บอกความหมายความสำคัญ

และเคารพพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท๓ 

 ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ 

ส ๑.๑ ป.๒/๕ 
ชื่นชมการทำความดีของ

ตนเองบุคคลใน 
   ครอบครัวและโรงเรียน

ตามหลักศาสนากำหนด 

๑. พระรัตนตรัย 
     –  ศรัทธา 
๒. โอวาท๓ 
   ๑) ไมทำชั่ว 
           – เบญจศีล 
   ๒) ทำความดี 
      (๑) เบญจธรรม 
      (๒) หิริ–โอตตัปปะ 
      (๓) สังคหวัตถุ๔ 
      (๔) ฆราราสธรรม๔ 
      (๕) กตัญูกตเวทีตอครู

อาจารยและโรงเรียน 
      (๖) มงคล๓๘ (กตัญูและ

สงเคราะหญาติพี่นอง) 
   ๓) ทำจิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส (การ

บริหารจิต 
และการเจริญปญญา) 

๒ 3 



87 
 

๓. พุทธศาสนสุภาษิต 
   ๑) นิมิตฺตํสาธุรูปานํกตฺู

กตเวทิตา 
(ความกตัญูกตเวทีเปนเครื่องหมาย

ของคนด)ี 
   ๒) พฺรหฺมาติมาตาปตโร (มารดา

บิดาเปนพรหมของบุตร) 
• ตัวอยางการทำความดีของตนเอง

และบุคคลใน 
   ครอบครัวและในโรงเรียน (ตาม

สาระในขอ๔) 
หนวยที่  ๔ 
มารยาทชาวพุทธ 

มาตรฐาน ส ๑.๒ 
  เขาใจตระหนัก และปฏิบัติตน

เปนศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

 

ส ๑.๒ ป.๒/๑ 
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอ

สาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนดไดถูกตอง 

• การฝกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ 
   ๑) การประนมมือ 
   ๒) การไหว 
   ๓) การกราบ 
   ๔) การนั่ง 
   ๕) การยืน 
   ๖) การเดิน 

๒ 3 

หนวยที่  ๕ 
การบริหารจิตและเจริญ

ปญญา 

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
รูและเขาใจประวัติความสำคัญ 

ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ

ศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกตองยึดมั่นและ

ส ๑.๑ ป.๒/๖ 
เห็นคุณคาและสวดมนตแผ

เมตตามีสติที่เปนพื้นฐานของ
สมาธิใพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทาง

๑. ฝกสวดมนตไหวพระและแผ
เมตตา 

๒. รูความหมายและประโยชนของ
สติและสมาธิ 

๓. ฝกสมาธิเบื้องตน 

๒ 3 
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ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

๔. ฝกสติเบื้องตนดวยกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว 

อยางมีสติ 
๕. ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน 

การคิด 
การถามและการเขียน 

หนวยที่  ๖ 
วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาและศา
สนพิธี 

มาตรฐาน ส ๑.๒ 
  เขาใจตระหนัก และปฏิบัติตน

เปนศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

 

ส ๑.๒ ป.๒/๒ 
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี

พิธีกรรมและวันสำคัญทาง
ศาสนาตามที่กำหนดได
ถูกตอง 

๑.การเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรม
ที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๒. ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
๓. การทำบุญตักบาตร 

๒ 3 

หนวยที่  ๗ 
ศาสนาตางๆในประเทศ

ไทย 

มาตรฐาน ส ๑.๑ 
รูและเขาใจประวัติความสำคัญ 

ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ

ศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกตองยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

ส ๑.๑ป.๒/๗ 
บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ

ความสำคัญของคัมภีรของ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่นๆ 

ชื่อศาสนาศาสดาและคัมภีรของ
ศาสนาตางๆ 

๑. พระพุทธศาสนา 
     – ศาสดา: พระพุทธเจา 
     – คัมภีร: พระไตรปฎก 
๒. ศาสนาอิสลาม 
     – ศาสดา: มุฮัมมัด 
     – คัมภีร: อัลกุรอาน 
๓. คริสตศาสนา 
     – ศาสดา: พระเยซูคริสต 

๒ 3 
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     – คัมภีร: ไบเบิล 
๔. ศาสนาพราหมณ–ฮินดู 
    – ศาสดา: ไมมีศาสดา 
    – คัมภีร: พระเวทพราหมณะ

อุปนิษัท 
 อารัณยกะ 

 

สาระที่ ๒  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีว ิตในสังคม  

หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่  ๑ 

การปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ หนาที่ ใน
ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐานส๒.๑ 

เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของ
การเปนพลเมืองดีมีคานิยมที่ดีงามและ
ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอยางสันติสุข 

ส  ๒.๑ ป.๒/๑ 

ปฏิบัติตนตามขอตกลง
กติกากฎระเบียบและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

ขอตกลงกติกากฎระเบียบหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติในครอบครัวโรงเรียนสถานที่
สาธารณะเชน โรงภาพยนตร
โบราณสถาน 

๑ 2 

หนวยที่  ๒ 

มารยาทไทย 

มาตรฐานส๒.๑ 

เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของ
การเปนพลเมืองดีมีคานิยมที่ดีงามและ
ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม

ส  ๒.๑ ป.๒/๒ 

ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 

มารยาทไทยเชนการแสดงความ
เคารพการยืน การเดินการนั่งการนอน
การทักทาย การรับประทาน 

๒ 3 
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ไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอยางสันติสุข 

หนวยที่  ๓ 

การอยูรวมกันในสังคม
อยางสันติสุข 

มาตรฐานส ๒.๑  

เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของ
การเปนพลเมืองดีมีคานิยมที่ดีงามและ
ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอยางสันติสุข 

ส  ๒.๑ ป.๒/๓ 

แสดงพฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิดความเชื่อ
และการปฏิบัติของบุคคลอื่น
ที่แตกตางกันโดยปราศจาก
อคติ 

ส ๒.๑ ป.๒/๔ 

เคารพในสิทธิของตนเอง
และผูอื่น 

 

การยอมรับความแตกตางของคนใน
สังคมในเรื่อง ความคิดความเชื่อ
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอ่ืนที่แตกตางกันเชน 
๑. บุคคลยอมมีความคิดที่มีเหตุผล 

๒. การปฏิบัติตนตาม 
พิธีกรรมตามความเชื่อของบุคคล 
๓. บุคคลยอมมีความ 
สามารถแตกตางกัน 

๔. ไมพูดหรือแสดงอาการดูถูก
รังเกียจผูอื่นในเรื่องของรูปราง
หนาตาสีผมสีผิวที่แตกตางกัน 
สิทธิสวนบุคคลเชน 

๑. สิทธิแสดงความคิดเห็น 
๒. สิทธิเสรีภาพในรางกาย 
๓. สิทธิในทรัพยสิน 

๑ 2 

หนวยที่  ๔ 
ความสัมพันธของ

ตนเองและครอบครัวใน

มาตรฐานส๒.๒ 
 เขาใจระบบการเมืองการปกครอง

ในสังคมปจจุบันยึดมั่นศรัทธาและ

ส ๒.๒ ป.๒/๑ 
๑. อธิบายความ 

ความสัมพันธของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว 

กับชุมชนเชนการ 
ชวยเหลือกิจกรรมของ 

๑ 2 
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ฐานะเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน 

ธำรงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา 

กษัตริยทรงเปนประมุข 

สัมพันธของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะ
ที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน 

 

ชุมชน 

หนวยที่  ๕ 
บทบาทและอำนาจใน

การตัดสินใจในโรงเรียน
และชุมชน 

มาตรฐานส๒.๒ 
เขาใจระบบการเมืองการปกครองใน

สังคมปจจุบันยึดมั่นศรัทธาและธำรง
รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา 

กษัตริยทรงเปนประมุข 

ส ๒.๒ ป.๒/๒ 
ระบุผูมีบทบาทอำนาจใน

การตัดสินใจในโรงเรียนและ
ชุมชน 

 

ผูมีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจใน
โรงเรียน 

และชุมชนเชนผูบริหารสถานศึกษา
ผูนำทองถ่ิน 

กำนันผูใหญบาน 

๑ 2 

 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร  

หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่  1 
สินคาและบริการใน

ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐานส 3.1 เขาใจและสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภคการใชทรัพยากรที่มีอยู
จำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมคารวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ 

ส 3.1 ป.2/1 
ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิต

สินคาและบริการที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน 

1. ทรัพยากรที่นำมาใชในการผลิต
สินคาและบริการที่ใชในครอบครัว
และโรงเรียนเชนดินสอและ
กระดาษที่ผลิตจากไมรวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต 

2. ผลของการใชทรัพยากรในการผลิต
ที่หลากหลายที่มีตอราคาคุณคาและ

3 3 
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 ประโยชนของสินคาและบริการรวมทั้ง
สิ่งแวดลอม 

 
หนวยที่  2 
รายได รายจายและ

การออม 

มาตรฐานส 3.1 
เขาใจและสามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใชทรัพยากรที่มีอยูจำกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคารวมทั้งเขาใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 

ส 3.1 ป.2/2 
บอกที่มาของรายไดและ

รายจายของตนเองและ
ครอบครัว 

1. การประกอบอาชีพของ 
ครอบครัว 
2. การแสวงหารายไดที่ 
สุจริตและเหมาะสม 
3. รายไดและรายจายใน 
ภาพรวมของครอบครัว 
4. รายไดและรายจายของตนเอง 
 
 

4 10 

 ส 3.1 ป.2/3 
บันทึกรายรับรายจายของ

ตนเอง 

1. วิธีการทำบัญชีรายรับ 
รายจายของตนเองอยาง 
งายๆ 
2. รายการของรายรับที่เปน 
รายไดที่เหมาะสมและไม 
เหมาะสม 
3. รายการของรายจายที่เหมาะสม

และไมเหมาะสม 

  

  ส 3.1 ป.2/4 1.ที่มาของรายไดที่สุจริต 
2. การใชจายที่เหมาะสม 
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สรุปผลดีของการใชจายที่
เหมาะสมกับรายไดและการ
ออม 

3. ผลดีของการใชจายที่เหมาะสม
กับรายได 

4. การออมและผลดีของการออม 
5. การนำเงินที่เหลือมาใชใหเกิด

ประโยชนเชน การชวยเหลือสาธารณ
กุศล 

 

หนวยที่  3 
การซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินคาและบริการ 

มาตรฐานส 3.2 
 เขาใจระบบและสถาบันทาง

เศรษฐกิจตางๆความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและความจำเปนของการ
รวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ส 3.2 ป.2/1 
อธิบายการแลก 
เปลี่ยนสินคาและบริการ

โดยวิธีตางๆ 

1. ความหมายและความ 
สำคัญของการแลกเปลี่ยน 
สินคาและบริการ 
2. ลักษณะของการแลก 
เปลี่ยนสินคาและบริการ 
โดยไมใชเงินรวมทั้งการ 
แบงปนการชวยเหลือ 
3. ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการโดยการใชเงิน 

3 8 

  ส 3.2 ป.2/2 
บอกความสัมพันธระหวางผู

ซื้อกับผูขาย 

1. ความหมายและบทบาท 
ของผูซื้อและผูขายผูผลิต 
และผูบริโภคพอสังเขป 
2. ความสัมพันธระหวางผู 
ซื้อและผูขายในการกำหนด 
ราคาสินคาและบริการ 
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3. ความสัมพันธระหวางผูซื้อและ
ผูขายทำใหสังคมสงบสุขและประเทศ
มั่นคง 

 
 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร  

หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่  1 

สิ่งตางๆระหวาง
โรงเรียนกับบาน 

มาตรฐานส 5.1 

เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ
และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ
ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในการคนหา วิเคราะหสรุปและใช
ขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ส 5.1 ป.2/1 

ระบุสิ่งตางๆที่เปนธรรมชาติ
กับที่มนุษยสรางขึ้นซึ่งปรากฏ
ระหวางโรงเรียนกับบาน 

สิ่งตางๆที่เปนธรรมชาติกับที่มนุษย
สรางขึ้น ซึ่งปรากฏระหวางโรงเรียนกับ
บาน 

2 2 

หนวยที่  2 

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร 

มาตรฐานส 5.1 

เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ
และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ

ส 5.1 ป.2/2 

ระบุตำแหนงอยางงายและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่ง

ตำแหนงอยางงายและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งตางๆที่ปรากฏในลูกโลก
แผนที่แผนผังและภาพถายเชนภูเขาที่
ราบแมน้ำตนไมอากาศ ทะเล 

2 3 
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ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในการคนหา วิเคราะหสรุปและใช
ขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตางๆที่ปรากฏในลูกโลกแผนที่ 
แผนผังและภาพถาย 

 

 

 

หนวยที่  3 

ความสัมพันธระหวาง
ดวงอาทิตย โลกและดวง
จันทรกับมนุษย 

มาตรฐานส 5.1 

เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ
และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติใช
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรใน
การคนหา วิเคราะหสรุปและใชขอมูล
ภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

ส 5.1 ป.2/3 

อธิบายความสัมพันธของ
ปรากฏการณระหวางโลกดวง
อาทิตยและดวงจันทร 

ความสัมพันธของปรากฏการณ
ระหวางโลก ดวงอาทิตยและดวงจันทร
เชนขางข้ึนขางแรม ฤดูกาลตางๆ 

2 3 

 มาตรฐานส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรมมีจิตสำนึกและมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส 5.2 ป.2/3 

อธิบายความสัมพันธของ
ฤดูกาลกับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย 

ความสัมพันธของฤดูกาลกับการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย 
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หนวยที่  4 
สิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทางสังคม 

มาตรฐานส 5.2 
เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี
กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมมี
จิตสำนึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ส 5.2 ป.2/1 
อธิบายความสำคัญและ

คุณคาของสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและทางสังคม 

 
 

1. คุณคาของสิ่งแวดลอม 
ทางธรรมชาติเชนในการ 
ประกอบอาชีพ 
2. คุณคาของสิ่งแวดลอมทางสังคม

เชนสิ่งปลูกสรางเพื่อการดำรงชีพ 

2 3 

หนวยที่  5 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานส 5.2 
เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรมมีจิตสำนึกและ
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส 5.2 ป.2/2 
แยกแยะและใช

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลว
ไมหมดไปและท่ีใชแลวหมด
ไปไดอยางคุมคา 

1. ความหมายของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ประเภท 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1) ใชแลวหมดไปเชน 
แร 
 2) ใชแลวไมหมดเชน 
บรรยากาศน้ำ 
 3) ใชแลวมีการเกิดขึ้น 
มาทดแทนหรือรักษาไวได 
เชนดินปาไมสัตวปา 
3. วิธีใชทรัพยากรอยางคุมคา 

2 6 
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  ส 5.2 ป.2/4 

มีสวนรวมในการฟนฟู
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนและชุมชน 

1. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

2. การรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม 

  

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 40  

คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๑   ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  จำนวน  40  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

หนวยที่ 1 

ศาสนาของเรา 

ส 1.1  รู และเขาใจประวัติ 

ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง 

ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ

อยูรวมกันอยางสันติสุข  

 

 

ป.3/1อธิบายความสำคัญ

ของพระพุทธศาสนา  หรือ

ศาสนาที่ตนนับถือในฐานะท่ี

เปนรากฐานสำคัญของ

วัฒนธรรมไทย 

ป.3/2สรุปพุทธประวัติ

ตั้งแตการบำเพ็ญเพียรจนถึง

ปรินิพพาน หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือตามที่

กำหนด 

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือมีความสำคัญตอการสรางสรรค

วัฒนธรรมอันเกิดจากความศรัทธา 

การศึกษาพุทธประวัติและประวัติ

ศาสดาของศาสนาอื่นยอมทำใหได

คุณธรรมอันเปนแบบอยางไปประยุกต

ปฏิบัติ 

3 3 

หนวยที่ 2 

เครื่องยึดเหนี่ยวใจ 

ส 1.1  รู และเขาใจประวัติ 

ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ป.3/4บอกความ หมาย   

ความสำคัญของพระไตรปฏก  

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย

และการปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 

3 ในพระพุทธศาสนายอมทำใหการ

3 4 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง 

ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ

อยูรวมกันอยางสันติสุข  

หรือคัมภีรของศาสนาที่ตน

นับถือ 

ป.3/5แสดงความเคารพ

พระรัตนตรัย และปฏิบัติตาม

หลกัธรรมโอวาท ๓  ใน

พระพุทธศาสนาหรือ

หลักธรรมของศาสนา 

ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

ป.3/6เห็นคุณคาและสวด

มนต แผเมตตา  มีสติที่เปน

พื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนาหรือการ

พัฒนาจิตตามแนวทางของ

ศาสนาที่ตนนับถือตามที่

กำหนด 

ป.3/7บอกชื่อ ความสำคัญ 

และปฏิบัติตนไดอยาง

ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตอง การสวด

มนต แผเมตตา การมีสติเปนพื้นฐาน

ของสมาธิ ศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติ

ตนตอศาสนวัตถุ ศาสน-สถาน และศา

สนบุคคลของศาสนาอื่นอยางเหมาะสม 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

เหมาะสมตอศาสนวัตถุ 

ศาสนสถาน และศาสนบุคคล

ของศาสนาอื่นๆ  
 

หนวยที่ 3 

แบบอยางที่ดี 

 

ส 1.1  รู และเขาใจประวัติ 

ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง 

ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ

อยูรวมกันอยางสันติสุข  

ป.3/3 ชื่นชมและบอก

แบบอยางการดำเนินชีวิต

และขอคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก   เรื่องเลาและศาสนิก

ชนตัวอยางตามที่กำหนด 

การศึกษาประวัติสาวก ชาดก 

และศาสนิกชนตัวอยางยอมทำใหได

ขอคิดและคติธรรมอันเปนแบบอยางท่ี

ดี สามารถนำมาประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิตได 

3 7 

หนวยที่ 4 

ชาวพุทธที่ดี 

ส 1.2 เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติ

ตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือ  

ป.3/1ปฏิบัติตน อยาง

เหมาะสมตอสาวก     ศาสน

สถาน ศาสนวัตถุของศาสนา

ที่ตนนับถือตามที่กำหนดได

ถูกตอง 

ป.3/2เห็นคุณคาและ

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 

พิธีกรรม และวันสำคัญทาง

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมตอสาวก  

ศาสนสถาน ศาสน-วัตถุของศาสนา 

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญ

ทางศาสนา และแสดงตนเปนพุทธมามกะ

3 7 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

ศาสนาตามที่กำหนดได

ถูกตอง 

ป.3/3แสดงตนเปนพุทธ

มามกะ หรือแสดงตนเปนศา

สนิกชนของศาสนาที่ตนนับ

ถือ 

หนวยที่ 5 

วิถีชีวิตของเรา 

 

ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตาม

หนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยม

ที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยูรวมกัน

ในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติ

สุข 

 

ป.3/1สรุปประโยชนและ

ปฏิบัติตนตามประเพณีและ

วัฒนธรรมในครอบครัวและ

ทองถิ่น 

ป.3/2บอกพฤติกรรม 

การดำเนินชีวิตของตนเอง

และผูอื่นที่อยูในกระแส

วัฒนธรรม  

ที่หลากหลาย 

การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมใน

ครอบครัว ทองถิ่น การดำเนินชีวิตของ

ผูคนในแตละวัฒนธรรม ความสำคัญของ

วันหยุดราชการ ตลอดจนประวัติและ

ผลงานของบุคคลที่ทำประโยชนใหกับ

ชุมชนหรือทองถิ่น และคุณคาของการทำ

ความดียอมเปนประโยชนตอการดำเนิน

ชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม 

4 7 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

ป.3/3อธิบายความ สำคัญ

ของวันหยุด ราชการที่สำคัญ   

ป.3/4 ยกตัวอยางบุคคล

ซึ่งมีผลงานที่เปนประโยชน

แกชุมชนและทองถิ่นของตน  

หนวยที่ 6 

หลักประชาธิปไตย 

ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการ

ปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  

ศรัทธา  และธำรงรักษาไวซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  

ป.3/1ระบุบทบาท 

และหนาที่ของสมาชิก 

ชุมชนในการมีสวนรวม

กิจกรรมตาง ๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 

ป.3/2วิเคราะหความ

แตกตางของกระบวนการ 

การตัดสินใจในชั้นเรียน/

โรงเรียน  และ 

การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน 

และชุมชน เปนผลจากการตัดสินใจของ

บุคคลและกลุมคน โดยวิธีการออกเสียง

โดยตรงและตัวแทนออกเสียง นอกจากนั้น

สมาชิกในชุมชนทุกคนยังตองมีบทบาท

หนาที่ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 

4 7 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

ชุมชน  โดยวธิี การออก

เสียงโดยตรงและการเลือก

ตัวแทนออกเสียง 

ป.3/3ยกตัวอยาง  

 การเปลี่ยนแปลง 

ในชั้นเรียน โรงเรียนและ

ชุมชน  ที่เปนผลจากการ

ตัดสินใจของบุคคล 

และกลุม 
 

หนวยที่ 7 

สินคาและบริการกับ

การดำรงชีว ิต 

ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรในการผลิตและการ

บริโภค  การใชทรัพยากรที่มีอยูจำกัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  

รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอยางมี

ดุลยภาพ  

ป.3/1 จำแนกความ

ตองการและความจำเปนใน

การใชสินคาและบริการใน

การดำรงชีวิต 

สินคาและบริการที่ตอบสนองความ

ตองการของมนุษยมี 

อยูหลายประเภท ซึ่งจะตองรูหลักการ

เลือกซ้ือสินคาและบริการที่จำเปนกอน

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 

4 7 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

หนวยที่ 8 

การวางแผนการใช

จายเงินของตนเอง 

ส 3.1  เขาใจและสามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรในการผลิตและการ

บริโภค  การใชทรัพยากรที่มีอยูจำกัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  

รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอยางมี

ดุลยภาพ   

ส 3.2  เขาใจระบบและสถาบันทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจ  และความจำเปนของการ

รวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ป.3/2วิเคราะหการใชจาย

ของตนเอง 

ป.3/2 บอกความ สำคัญ

ของภาษีและบทบาทของ

ประชาชนในการเสียภาษี 

 

 

 

 

 

ประชาชนทุกคนตองรูจักวาง

แผนการใชจายเงินของตน และมี

หนาที่เสียภาษีใหแกรัฐทั้งทางตรงและ

ทางออม เพื่อรัฐจะไดนำมาเปน

คาใชจายในการพัฒนาประเทศ 

4 7 

หนวยที่ 9 

การผลิตและการ

แขงขันทางการคา 

ส 3.1  เขาใจและสามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรในการผลิตและการ

บริโภค  การใชทรัพยากรที่มีอยูจำกัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  

รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ

ป.3/3อธิบายไดวา

ทรัพยากรที่มีอยูจำกัดมีผล

ตอการผลิตและ 

บริโภคสินคาและบริการ 

 

ทรัพยากรที่เรานำมาใชในการผลิต

สินคาและบริการมีอยูอยางจำกัด การ

แขงขันทางการคามีผลทำใหราคา

สินคาลดลง 

4 7 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

พอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอยางมี

ดุลยภาพ   

ส 3.2  เขาใจระบบและสถาบันทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจ  และความจำเปนของการ

รวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

 

ป.3/3 อธิบายเหตุผลการ

แขงขันทางการคาที่มีผลทำ

ใหราคาสินคาลดลง 

หนวยที่ 10 

สิ่งตางๆ รอบตัวเรา 

ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทาง

กายภาพ  และความสัมพันธของสรรพ

สิ่งซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร ในการคนหา วิเคราะห 

สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ  

 

ป.3/1ใชแผนที่ แผนผัง

และภาพถายในการหาขอมูล

ทางภูมิศาสตรในชุมชนได

อยาง มีประสิทธิภาพ 

ป.3/2เขียนแผนผังงาย ๆ 

เพื่อแสดงตำแหนงที่ตั้งของ

สถานที่สำคัญในบริเวณ

โรงเรียนและชุมชน 

แผนที่ แผนผัง และภาพถายมี

ความสำคัญในการใชหาขอมูลทาง

ภูมิศาสตรในชุมชน แสดงที่ตั้งของ

สถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและ

ชุมชน นอกจากนั้นยังเปนขอมูลทำใหรู

ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพ

กับลักษณะของสังคมของชุมชน 

4 7 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

ป.3/3 บอกความสัมพันธ

ของลักษณะทางกายภาพกับ

ลักษณะทางสังคมของชุมชน 

หนวยที่ 11 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม  

มีจิตสำนึกและมีสวนรวม ในการ

อนุรักษทรัพยากรและ 

สิ่งแวดลอม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  

 

ป.3/1 เปรียบเทียบ 

การเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมในชุมชนจาก

อดีตถึงปจจุบัน 

ป.3/2อธิบาย 

การพ่ึงพาสิ่งแวดลอม 

และทรัพยากร 

ธรรมชาติ ในการ     สนอง

ความ ตองการพ้ืนฐานของ

มนุษย 

และการประกอบอาชีพ 

สภาพแวดลอมในชุมชนจากอดีตถึง

ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการ

พึ่งพาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความ

ตองการพื้นฐานของมนุษยและการ

ประกอบอาชีพ กิจกรรมตางๆ ของ

มนุษยสงผลใหเกิดมลพิษ นอกจากนั้น

ยังมีความแตกตางกันของเมืองและ

ชนบท 

4 7 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก

คะแนน 

ป.3/3 อธิบายเกี่ยวกับ

มลพิษและการกอใหเกิด

มลพิษโดยมนุษย 

ป.3/4อธิบายความ

แตกตางของเมืองและชนบท 

ป.3/5 ตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม

ในชุมชน 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 40  

คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส ๑1๑๐๒   ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  จำนวน  40  ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่ 1 

การใชปฏิทินในชีวิต 
ประจำวัน 

ส 4.1   เขาใจความหมาย  ความสำคัญของเวลา
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  
อยางเปนระบบ        

ป.1/1 บอก วัน   เดือน 
ป และการนับชวงเวลา 
ตามปฏิทินที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน 

ป.1/2 เรียงลำดับ 

เหตุการณใน
ชีวิตประจำวัน 

ตามวัน เวลา 

ที่เกิดขึ้น 

การใชปฏิทินในชีวิตประจำวันนั้น 
สามารถบอกวัน เดือน ป การนับ
ชวงเวลาและเรียงลำดับเหตุการณใน
ชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

10 15 

หนวยที่ 2 

ความเปนมาของเรา 

ส 4.1 เขาใจความหมาย  ความสำคัญของเวลา
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  
อยางเปนระบบ  

ป.1/3 บอกประวัติ
ความเปนมาของตนเอง
และครอบครัว    

โดยสอบถามผูเกี่ยวของ 

การบอกประวัติความเปนมาของ
ตนเองและครอบครัวสามารถทำได
โดยการสอบถามจากผูเกี่ยวของ 

6 

 

10 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่ 3 
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง  
 

ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนัก
ถึงความสำคัญ   

       
และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 

ป.1/1 บอกความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดลอม สิ่งของ
เครื่องใช หรือ 

การดำเนินชีวิตของ
ตนเองกับ 

สมัยของพอแม ปูยา  ตา
ยาย 

 

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม สิ่งของ เครื่องใช 
หรือการดำเนินชีวิตตามกาลเวลา 

6 
 

10 

หนวยที่ 4 
เหตุการณในอดีตที่มี

ผลกับปจจุบัน  

ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนัก
ถึงความสำคัญ   

       
และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

ป.1/2 บอกเหตุการณที่
เกิดข้ึนในอดีต 

ที่มีผลกระทบตอตนเอง
ในปจจุบัน 

เหตุการณสำคัญที่เกิดข้ึนใน
ครอบครัวในอดีตยอมมีผลกระทบ
ตอตนเองในปจจุบัน 

4 10 

หนวยที่ 5 
สัญลักษณของชาติ

ไทย 

ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเปนไทย  

 

ป.1/1 อธิบาย
ความหมายและ
ความสำคัญของสัญลักษณ

สัญลักษณของชาติไทย เปน
เครื่องหมายสำคัญ ที่แสดงใหเห็นถึง
ความเปนชาติไทยที่คนไทย  ทุกคน

10 15 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

สำคัญของชาติไทยและ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง 

 
 

ควรภาคภูมิใจและมีสวนรวมในการ
อนุรักษ 

หนวยที่ 6 
แหลงวัฒนธรรมที่

ภาคภูมิใจในทองถิ่น 
 

ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเปนไทย   

 
 
 

ป.1/2บอก สถานที่
สำคัญซึ่งเปนแหลง
วัฒนธรรม             ใน
ชุมชน 

ป.1/3 ระบุสิ่งที่ตนรัก
และภาคภูมิใจ 

ในทองถิ่น 

 

ในแตละชุมชนแตละทองถิ่นมี
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
สถานที่สำคัญที่เปนสัญลักษณที่คนใน
ทองถิ่นรัก หวงแหน และภาคภูมิใจ 
ดังนั้นเราทุกคนจึงควรรวมมือกัน
รักษาสิ่งดีงามของชุมชนใหคงอยู
ตลอดไป 

4 
 

10 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 40  

คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๒   ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒  จำนวน  40  ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

 
หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่ 1 
จากวันวานสูวันพรุงนี ้

ส 4.1  เขาใจความหมาย  
ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณ
ตางๆ  อยางเปนระบบ 

ป. 2/1ใชคำระบุเวลาที่แสดง
เหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

คำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน 
อนาคต และวันสำคัญที่ปรากฏใน
ปฏิทิน  

ทำใหสามารถระบุเวลา และลำดับ
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น 

4 10 

หนวยที่ 2  
ฉันเปนใคร 

ส 4.1  เขาใจความหมาย  
ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณ
ตางๆ  อยางเปนระบบ 

ป. 2/2  ลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือ 

ในชีวิตของตนเอง โดยใชหลักฐาน 
ที่เก่ียวของ 

การสืบคนเรื่องราวของตนเอง
และครอบครัว จะตองใชหลักฐานที่
เกี่ยวของเปนเครื่องยืนยันและใช
เสนเวลาลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง 

6 10 

หนวยที่ 3 
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง  

ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดาน
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึง
ความสำคัญ   

ป. 2/1สืบคนถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในวิถีชีวิต  ประจำวันของคนในชุมชน

ของตนจากอดีตถึงปจจุบัน 

การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตนจากอดีต
ถึงปจจุบัน จะทำใหสามารถอธิบาย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

9 15 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

   และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่
เกิดข้ึน  

 

ป. 2/2 อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 

หนวยที่ 4  
คนดีในทองถิ่น 

ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  มีความ
รัก  ความภูมิใจและธำรงความเปนไทย 

 

ป. 2/1 ระบุบุคคล   ที่ทำประโยชน
ตอทองถิ่น หรือประเทศชาติ 

บุคคลที่ทำคุณประโยชนตอ
ทองถิ่นและประเทศชาติ สมควร
ไดรับการยกยอง 

และควรนำมาเปนแบบอยางที่ด ี

9 15 

หนวยที่ 5 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาที่นาภูมิใจ 
 (1) 

ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  มีความ
รัก  ความภูมิใจและธำรงความเปนไทย 

 

ป. 2/2 ยกตัวอยางวัฒนธรรม
ประเพณีและ    ภูมิปญญาไทย 

ที่ภาคภูมิใจและ 
ควรอนุรักษไว 

การอนุรักษวัฒนธรรม และ
ประเพณี เปนหนาที่ของทุกคนที่
จะตองชวยกันอนุรักษใหคงอยูคูกับ
สังคมไทยสืบตอไป 

8 10 

หนวยที่ 6 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาที่นาภูมิใจ 
 (2) 

ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  มีความ
รัก  ความภูมิใจและธำรงความเปนไทย 

 

ป. 2/2 ยกตัวอยางวัฒนธรรม
ประเพณีและ    ภูมิปญญาไทย 

ที่ภาคภูมิใจและ 
ควรอนุรักษไว 

การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น เปน
หนาที่ของทุกคนที่จะตองชวยกัน
อนุรักษใหคงอยูคูกับสังคมไทย 

สืบตอไป 

4 10 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 40  
คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๒   ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  จำนวน  40  ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

 

หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่ 1 

ศักราชใน
ชีวิตประจำวัน 

ส 4.1  เขาใจความหมาย  ความสำคัญของเวลา
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  
อยางเปนระบบ 

 

 

ป. 3/1เทียบศักราชที่
สำคัญตามปฏิทินที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน 

การเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน จะชวยใหลำดับ
เหตุการณ 

หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นได
ถูกตอง 

4 10 

หนวยที่ 2 

เรื่องราวสำคัญของ
โรงเรียนและชุมชน 

ส 4.1  เขาใจความหมาย  ความสำคัญของเวลา
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  
อยางเปนระบบ 

ป. 3/2 แสดงลำดับ
เหตุการณสำคัญของ
โรงเรียนและชุมชน        

โดยระบุหลักฐานและ
แหลงขอมูล 

ที่เก่ียวของ 

การสืบคนและรวบรวมขอมูลจาก
หลักฐาน  

และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของอยางมี
ระบบขั้นตอน ชวยใหสามารถลำดับ
เหตุการณสำคัญที่เกิดข้ึนในโรงเรียน
และชุมชนไดสอดคลองกับความ 

เปนจริง 

5 10 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่ 3 

ถิ่นฐานไทย (1) 

ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนัก
ถึงความสำคัญ   

       
และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ป. 3/1 ระบุปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการ    ตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของ
ชุมชน 

ปจจัยทางภูมิศาสตรและปจจัยทาง
สังคมมีผลตอการตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของชุมชน    ในภาค
ตางๆ ของประเทศไทย 

10 10 

หนวยที่ 4 

ถิ่นฐานไทย (2) 

ส 4.2เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนัก
ถึงความสำคัญ   

ป. 3/2 สรุปลักษณะที่
สำคัญของ       ขนม
ธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน 

ป. 3/3เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความ
ตางทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองกับ   ชุมชน
อื่นๆ 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม  

เปนวิถีการดำเนินชีวิตอันเปน
เอกลักษณ 

ของชุมชนที่เกิดจากปจจัยทาง
ภูมิศาสตร 

และปจจัยทางสังคมของแตละ
ชุมชน 

5 10 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่ 5 

พระมหากษัตริย 

ผูสถาปนาอาณาจักร 

ไทย 

ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเปนไทย 

ป. 3/1 ระบ ุ

พระนามและ 

พระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของ
พระมหากษัตริยไทยที่เปน
ผูสถาปนา  อาณาจักรไทย 

พอขุนศรีอินทราทิตย สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช เปน
พระมหากษัตริยที่ไดกอบกูแผนดิน 
และสรางสรรคความเจริญมั่นคง  

จนทำใหมีชาติไทยจนถึงปจจุบัน 

8 10 

หนวยที่ 6 

รมเกลาชาวไทย 

ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเปนไทย 

 

ป. 3/2 อธิบาย         
พระราชประวัติและพระ
ราช -กรณียกิจของ
พระมหากษัตริย     ใน
รัชกาลปจจุบันโดยสังเขป 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปน
ศูนยรวมใจของคนไทย ไดทรงทำ
คุณประโยชนตอสังคมไทยและ
ประเทศชาติหลายประการ เพื่อ
ประเทศชาติมั่นคงและคนไทย 

อยูเย็นเปนสุข  

3 10 
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หนวยที่ 

ชื่อหนวย 
มาตรฐาน ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรู 

น้ำหนัก 

เวลาเรียน 

น้ำหนัก
คะแนน 

หนวยที่ 7 

บรรพบุรุษไทย 

 

ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเปนไทย 

 

ป. 3/3 เลาวีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทยที่มีสวน
ปกปองประเทศชาติ 

ทาวเทพสตรี ทาวศรีสุนทร ชาวบาน
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปน
บรรพบุรุษของไทยที่ไดปกปอง
ประเทศชาติใหเปนเอกราชและสราง
ความมั่นคงของชาติไทย วีรกรรมของ
บรรพบุรุษ 

เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม 

5 10 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 40  

คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู / ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระสำคัญ 

ภาระชิ้นงาน เวลา 

(ชั่วโมง)  

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ศาสนาและ
หลักธรรม 

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 
 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่
เปน  เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

  เปนศูนยรวมการทำความดี 
และพัฒนาจิตใจ  เชน  ฝก 

สมาธิ  สวดมนต ศึกษาหลักธรรม 
  เปนที่ประกอบศาสนพิธ ี
 (การทอดกฐิน การทอดผาปา  
 การเวียนเทียน  การทำบุญ) 

  เปนแหลงทำกิจกรรมทางสังคมเชน 
การจัดประเพณีทองถิ่น การเผยแพรขอมูล
ขาวสารชุมชน และการสงเสริมพัฒนา
ชุมชน 

สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
ตรัสรู 
ประกาศธรรม  ไดแก 
โปรดชฎิล 

โปรดพระเจาพิมพิสาร 
พระอัครสาวก 

แสดงโอวาทปาฏิโมกข 

ทุกศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  
เปนศูนยรวมการทำความดี และ 
เปนแหลงทำกิจกรรมทางสังคม  
หลักธรรมทุกศาสนามีหลักการ 
คลายคลึงกัน คือ สอนใหทุกคน 
เปนคนดี เราจึงควรศึกษาหลักธรรม 
ของศาสนาตางๆ เพื่อนำมาประยุกต 
ใชในชีวิตประจำวัน การศึกษาการทำความ

ดีของบุคคลตางๆ ทำใหเห็นคุณคานำมาเปน
แบบอยางในการทำความดีของตนได  

 

รายงาน 
ประวัติ 

พระพุทธ 
ศาสนา 

30 15 
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  พระอุรุเวลกัสสปะ 
         กุฏิทูสกชาดก 
         มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

   พระพุทธ 
° พุทธคุณ ๓ 

   พระธรรม 
° หลักกรรม 

   พระสงฆ 
 ไตรสิกขา 

  ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท ๓ 

 ไมทำชั่ว 
o เบญจศีล 
o ทุจริต ๓ 

  ทำความดี 
เบญจธรรม  สุจริต  ๓ 
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พรหมวิหาร ๔   กตัญูกตเวทีตอ
ประเทศชาติ 
มงคล ๓๘ 
-  เคารพ 
-  ถอมคน 
-  ทำความดีใหพรอมไวกอน 
  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและ

เจริญปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

  สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺค ี  ความ
พรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข 

  โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ำจุนโลก 

ตัวอยางการกระทำความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน และ
ในชุมชน 

 สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                  
คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

 รูความหมายของสติสัมปชัญญะ
สมาธิและปญญา 

 รูวิธีปฏิบัติของการบริหารจิต
และเจริญปญญา 

 ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ
การนอน  อยางมีสติ 
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 ฝกการกำหนดรูความรูสึก  เมื่อ
ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกดม
กลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่ง
ที่มากระทบ ใจรับรูธรรมารมณ 

ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน การคิด  
การถาม และการเขียน 

 หลักธรรมเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท 

o เบญจศีล – เบญจธรรม 
o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 
o พรหมวิหาร ๔ 

มงคล ๓๘ 
-  เคารพ    - ถอมตน 
- ทำความดีใหพรอมไวกอน 
พุทธศาสนสุภาษิต : ความพรอม
เพรียงของหมูใหเกิดสุข  เมตตาธรรม
ค้ำจุนโลก 
   กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ 

  ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจา 
o มุฮัมมัด 

พระเยซู 
2. ชาวพุทธที่

ด ี
ส 1.2   ความรูเบื้องตนและความสำคัญ

ของ ศาสนสถาน 
ความสำคัญของศาสนา  ศาสนสถาน  5  10 
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ป.4/1 ป.4/2 

ป.4/3 

  การแสดงความเคารพตอศาสน
สถาน 

  การบำรุงรักษาศาสนสถาน 
   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอ

พระภิกษุ 
   การยืน การเดิน  และการนั่งที่
เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 
  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีการปฏิบัติตนในวัน
ธรรมสวนะ 

ชาวพุทธที่ดี  ปฏิบัติตนใหเหมาะสมตอ 

พระภิกษุ  มารยาทชาวพุทธที่ดี   

2 สมาชิกท่ีดี 

ของชุมชน 

ส 2.1  ป.4/1   

ป.4/2ป.4/3   

ป.4/5 

 

    การเขารวมกิจกรรม
ประชาธิปไตยของชุมชน เชน 
การรณรงคการเลือกตั้ง 

    แนวทางการปฏิบัติตนเปน
สมาชิกท่ีดีของชุมชน เชน อนุรักษ
สิ่งแวดลอม        สาธารณสมบัติ 
โบราณวัตถุและโบราณสถาน  การ
พัฒนาชุมชน 

    การเปนผูนำและผูตามท่ีด ี
บทบาทและความรับผิดชอบของผูนำ 
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู
ตามหรือสมาชิก 

สมาชิกท่ีดีของชุมชนยอมตองเขารวม
กิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย เปนผูนำ
และผูตามที่ดี และคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานที่
เด็กทุกคนพึงไดรับ และสามารถอยู
รวมกันอยางสันติสุข 

กิจกรรม 

สาธารณะ 

ประโยชน 

ในชุมชน 

5 5 
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- การทำงานกลุมใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และประโยชนของการ
ทำ 

   สิทธิพื้นฐานของเด็ก  เชน สิทธิที่
จะมีชีวิต สิทธิที่จะไดรับการปกปอง 
สิทธิ    ที่จะไดรับการพัฒนา สิทธิที่จะ
มีสวนรวมงานเปนกลุม 

3 วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

 

ส 2.1 ป.4/4 

 

   วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทย             
ที่แตกตางกัน เชน การแตงกาย             
ภาษา อาหาร 
   ปญหาและสาเหตุของการเกดิ

ความขัดแยงในชีวิตประจำวัน 
    แนวทางการแกปญหาความ
ขัดแยงดวยสันติวิธ ี

การศึกษาวัฒนธรรมในทองถิ่นตางๆ จน
มีความเขาใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน จะทำใหการอยูรวมกันใน
สังคมเกิดความสงบสุข 

หนังสือเลม
เล็ก  เรื่อง
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

5 5 

4 การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิป 

ไตย 

ส 2.2 ป.4/1 

ป.4/2ป.4/3 

 อำนาจอธิปไตย 
ความสำคัญของการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

บทบาทหนาที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งกอนการ
เลือกตั้ง ระหวางการเลือกตั้ง หลังการ
เลือกตั้ง 

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ประชาชนมีบทบาท หนาที่ 
สิทธิ และเสรีภาพตามวิถีประชาธิปไตย 

แสดง
บทบาทสมมุติ 

เรื่อง  หนาที่
ฯ 

5 5 



123 
 

 สถาบันพระมหากษัตริยใน
สังคมไทย ความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริยใน
สังคมไทย 

5 การบริโภค
สินคาและ
บริการ 

ส 3.1 ป.4/1 
ป.4/2 
 

   สินคาและบริการที่มีอยู
หลากหลายในตลาดที่มีความ
แตกตางดานราคาและคุณภาพ 

   ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา
และบริการที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยูกับผูซื้อ 
ผูขาย และ   ตัวสินคา เชน ความพึงพอใจ
ของผูซื้อ ราคาสินคา การโฆษณา คุณภาพ
ของสินคา 
   สิทธิพื้นฐานของผูบริโภค 
   สินคาและบริการที่มีเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา
และบริการนั้นมีหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับผู
ซื้อ ผูขาย ตัวสินคา ซึ่งผูบริโภคมีสิทธิพื้นฐาน 
และรักษาประโยชนของตนเองในฐานะ
ผูบริโภค 

บัญชี 
รายรับ 
รายจาย 

5 5 
 
 
 
 

6 เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส 3.1 ป.4/3 
 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกตใชเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดำรงชีวิต เชน 
การแตงกาย การกินอาหาร การ
ใชจาย 

 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้แนะ
แนวทางในการดำรงอยูและปรับตนใหแก
ประชาชนในทุกระดับ เพ่ือใหดำรงชีวิต
อยูไดอยางมีความสุข 

บัญชี 
รายรับ   

รายจาย 

5 5 
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7 เศรษฐกิจ   
ชุมชน 

ในประเทศ
ไทย 

ส 3.2 ป.4/1    อาชีพ  สินคาและบริการตาง ๆ 

ที่ผลิต  ในชุมชน 
   การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชน

ทาง  ดานเศรษฐกิจ เชน 

ความสัมพันธระหวางผูซื้อ ผูขาย 
การกูหนี้ยืมสิน 

   การสรางความเขมแข็งใหชุมชน
ดวย  การใชสิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

ในแตละชุมชนยอมมีอาชีพ สินคา และ
บริการตางๆ ที่ผลิตในชุมชน จึงตองมีการ
พึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน มีการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนดวยการใชสิ่งของที่
ผลิตในชุมชน 

สินคา 
ราคา

ประหยัด 

5 5 

8 เงินทอง
ของมีคา 

ส 3.2 ป.4/2    ความหมายและประเภทของเงิน 

   หนาที่เบื้องตนของเงินในระบบ
เศรษฐกิจ 

   สกุลเงินสำคัญท่ีใชในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

เงิน เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการตางๆ ในแตละประเทศ
จะมีสกุลเงินที่ใชในการแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศ 

ออมทรัพย 
นักเรียน 

 

5 

5 

9 แผนที่ 
ภาพถาย 

ส 5.1  ป.4/1   
ป.4/2ป.4/3   
 

- ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
ตนเอง 
-แหลงทรัพยากรและสถานที่สำคัญ
ในจังหวัดของตน 
-ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอ
แหลงทรัพยากรและสถานที่สำคัญใน
จังหวัด 
 
 

แผนที่และรูปถายเปนเครื่องมือท่ีใช
แสดงลักษณะทางกายภาพ  แหลง
ทรัพยากร  และสถานท่ีสำคัญในจังหวัด
ของตน 

-ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง 
ทรัพยากรและสถานที่สำคัญที่แตกตาง

กันในจังหวัด 

สำรวจแผนที่
และรูปถาย 

5 5 
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10 ลักษณะภูมิ
ประเทศ 

ส 5.2  ป.4/1   
ป.4/2ป.4/3   
 

-สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอ
การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

-การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมใน
จังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง เชน การตั้งถิ่นฐาน  การ
ยายถิ่น 

-การจัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัด 
 

ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ และทรัพยากร 
ธรรมชาติสงผลตอการดำรงชีวิตของคน 
จังหวัด 
-การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมสงผลตอ

การดำรงชีวิตของคนในจังหวัด 
-แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมใน

จังหวัดแตกตางกันไปตามลักษณะทาง
กายภาพและการดำเนินชีวิต 

 

สำรวจ
ลักษณะทาง
กายภาพ 

5 5 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 80  

คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียน 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระสำคัญ 

ภาระชิ้นงาน เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความสำคัญของ
ศาสนา 

ส 1.1  ป.5/1  
          ป.5/2 

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับ
จากพระพุทธศาสนา 

-มรดกทางดานรูปธรรม เชน   
ศาสนสถาน  
-โบราณวัตถุ  สถาปตยกรรม 
-มรดกทางดานจิตใจ เชน 
หลักธรรมคำสั่งสอน ความเชื่อ 
และคุณธรรมตาง ๆ 

การนำพระพุทธศาสนาใชเปน
แนวทางในการพัฒนา

ชาติไทย 
พัฒนาดานกายภาพ และ
สิ่งแวดลอม เชน ภาวนา ๔    
(กาย  ศีล   จิต  ปญญา) 
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)  
และอริยสัจสี่ 
พัฒนาจิตใจ  เชน หลักโอวาท 
๓ (ละความชั่ว   ทำดี   ทำ
จิตใจใหบริสุทธิ์) และการ
บริหารจิตและเจริญปญญา 

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นๆ มี
ความสำคัญ 

ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและ
เปนหลักธรรมในการพัฒนาชาติไทย 

รายงาน 4 5 



127 
 

  สรุปพุทธประวัติ 
(ทบทวน) 

  โปรดพระพุทธบิดา  
(เสด็จกรุงกบลิพัสดุ) 

  พุทธกิจสำคัญ ไดแก 
โลกัตถจริยา  ญาตัตถจริยา และ
พุทธัตถจริยา 

  พระโสณโกิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช 

(สา) 
  อาจารยเสถียร  โพธินันทะ 

 องคประกอบของ
พระไตรปฎก 

  พระสุตตันตปฎก 
   พระวินัยปฎก 
   พระอภิธรรมปฎก 

ความสำคัญของพระไตรปฎก 
 พระรัตนตรัย 

o ศรัทธา ๔ 
    พระพุทธ 

o พุทธจริยา ๓ 
  พระธรรม 
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o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ 
 ไตรสิกขา 

  ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท ๓ 
 ไมทำชั่ว 
o เบญจศีล 

 ทำความดี 
o เบญจธรรม 

o บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
อคติ ๔    อิทธิบาท ๔ 
กตัญูกตเวทีตอ
พระพุทธศาสนา 
มงคล ๓๘ 
ใฝรู ใฝเรียน 
การงานไมอากูล 
 อดทน 

ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหาร
จิตและเจริญปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
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  วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                         
คนจะลวงทุกขไดเพราะ

ความเพียร 
 ปฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                  

ปญญา  คือ แสงสวาง
ในโลก 

สวดมนตไหวพระ สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

รูความหมายของ
สติสัมปชัญญะ  สมาธิและ
ปญญา 
 รูวิธีปฏิบัติและประโยชน

ของ   การบริหารจิตและ
เจริญปญญา 

ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง
และ การนอน อยางมี

สต ิ
 ฝกการกำหนดรูความรูสึก  

เมื่อตา  เห็นรูป  หูฟง
เสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้น
ลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่ง
ที่มากระทบใจรับรู
ธรรมารมณ 

   ฝกใหมีสมาธิในการฟง การ
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อาน การคิด  การถามและการ
เขียน 

 โอวาท ๓ (ตามสาระ
การเรียนรูขอ ๕) 

2 หลักธรรมของ
ศาสนา 

ส 1.1  ป.5/5   
           ป.5/7 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบงาย 
ประหยัด          มีประโยชน และ
ถูกตองตามหลักทางศาสนาที่ตน
นับถือ 

  การมีสวนรวมในการ
จัดเตรียมสถานที่

ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรม
ทางศาสนา 

พิธีถวายสังฆทาน  
เครื่องสังฆทาน 
ระเบียบพิธีในการทำบุญงาน

มงคล 
  ประโยชนของ การเขา

รวมศาสนพิธี  พิธีกรรมทาง
ศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันสำคัญทางศาสนา 
  การกราบพระรัตนตรัย 
  การไหวบิดา มารดา ครู/

อาจารย   ผูที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

ศาสนาแตละศาสนามีหลักคำสอนที่
แตกตางกัน แตทุกศาสนาลวนมุงสอน
ใหศาสนิกชนของตนเปนคนดี ดังนั้นศา
สนิกชนจึงควรนอมนำหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต 

ใชในการดำเนินชีวิตของตนเองเพ่ือให
เกิดความสงบสุข 

นำเสนอ
ผลงานกลุม   

จัดบอรด 

4 5 
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3 เรียนรูสิ่งที่ด ี ส 1.1 ป.5/3  
          ป.5/4 

 

 
การศึกษาพระไตรปฎกหรือคัมภีรของ

ศาสนาตางๆ ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา 
และศาสนิกชนตัวอยาง จะทำใหเขาใจ

หลักธรรมคำสอนของศาสนาและเห็น

แบบอยางที่ดีในการดำเนินชีวิต   
ซึ่งควรยึดถือเปนแบบอยางและนำไป

ปฏิบัติตามเพื่อใหดำเนินชีวิตไดอยางมี

ความสุข 

แผนพับ 
ตัวอยางคนดี 

4 5 

4 ศาสนิกชนที่ดี ส 1.1 ป.5/6   
ส 1.2  ป.5/1  
          ป.5/2 
ป.5/3 

 ศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติและจัดพิธีกรรม

ที่ตน 

นับถืออยางเรียบงาย  แสดงตนเปนศา

สนิกชนที่มีมรรยาท และปฏิบัติตนในศา

สนพิธีหรือพิธีกรรม และวันสำคัญตางๆ 

ทางศาสนาไดอยางถูกตอง 

ฝกปฏิบัต ิ
มารยาทไทย 

6 5 

5 พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ส 2.1 ป.5/1   สถานภาพ  บทบาท   สิทธิ
เสรีภาพ 

  หนาที่ของพลเมืองดี เชน 
เคารพ เทิดทูนสถาบันชาติ   
ศาสนา พระมหากษัตริย

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

การอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมนั้น 
ทุกคนจะตองปฏิบัติตนตามสถานภาพ  
บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  และหนาที่ของ
ตนเองในฐานะพลเมืองดี  

แสดงบทบาท
สมมุติ 

4 5 
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    คุณลักษณะของพลเมืองดี  

เชน เห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน  มีความ

รับผิดชอบ  เสียสละ 
6 สิทธิเด็ก ส 2.1 ป.5/2    เหตุการณที่ละเมิดสิทธิเด็ก

ในสังคมไทย 
   แนวทางการปกปอง

คุมครองตนเองหรือผูอื่น
จากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   การปกปองคุมครองสิทธิเด็ก

ในสังคมไทย 

ทุกชีวิตที่เกิดมายอมไดรับสิทธิพื้นฐาน 4 
ประการ ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไมวาจะ
เปนเด็กหรือผูใหญก็ตาม การศึกษาความรู
เกี่ยวกับสิทธิเด็กจะชวยใหเรามีความรู
ความเขาใจและสามารถปองกันตนเอง
และผูอื่นจากการถูกละเมิดสิทธิได 

แผนที่ความคิด 
เรื่องสิทธิ 

 

4 5 

7 วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ส 2.1ป.5/3  
          ป.5/4   
 

   วัฒนธรรมไทย ที่มีผลตอ
การดำเนินชีวิตของคนใน

สังคมไทย 
    คุณคาของวัฒนธรรมกับ

การดำเนินชีวิต 
   ความสำคัญของภูมิปญญา

ทองถิ่น 
   ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่น

ในชุมชน   ของตน 
   การอนุรักษและเผยแพร

ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เปนสิ่ง
ที่มีคุณคาและความสำคัญทั้งตอทองถิ่น
และประเทศชาติ เปนเครื่องสะทอนใหเห็น
ความเจริญงอกงามทางความคิดและภูมิ
ปญญาของคนไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
เราทุกคนจึงควรมีสวนรวมในการศึกษา 
อนุรักษ และเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิน่เหลานี้ใหอยูคูกับสังคมไทยสืบไป 

ทำสมุดเลมเล็ก
ภูมิปญ 

ญาและวัฒน 
ธรรม 

4 5 
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8 การปกครอง 
สวนทองถิ่น 

ส 2.2ป.5/1  
          ป.5/2  

ป.5/3 

 โครงสรางการปกครองใน
ทองถิ่น เชน อบต. อบจ. 

เทศบาล  และการปกครอง
พิเศษ เชน พัทยา  กทม. 

อำนาจหนาที่และความสำคัญ
ของ     การปกครองสวนทองถิ่น 

     บทบาทหนาที่ และวิธีการ
เขาดำรงตำแหนงของผูบริหาร
ทองถิ่น เชน นายกอบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.                   
ผูวาราชการ กทม. 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
บริการสาธารณประโยชนในชุมชน 

การปกครองสวนทองถิ่น เปนการ
กระจายอำนาจการปกครองสวนกลางไปสู
ทองถิ่นโดยมีการกำหนดโครงสราง อำนาจ 
หนาที่ของผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น
อยางชัดเจน  สงผลใหชุมชนไดรับ
ประโยชนจากการปกครองสวนทองถิ่น
อยางท่ัวถึงและเกิดประโยชนตอสวนรวม 

แบบฝกหัด 7 5 

9 ปจจัยการผลิต 

สินคาและ 

การบริการ 

ส 3.1ป.5/1    ความหมายและประเภท
ของปจจัยการผลิต
ประกอบดวย ที่ดิน 
แรงงาน ทุนและ
ผูประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินคา
และบริการ 

   ปจจัยอื่น ๆ เชน ราคา
น้ำมัน วัตถุดิบ 

   พฤติกรรมของผูบริโภค 

ปจจัยการผลิตมีอิทธิพลตอปริมาณสินคา
และบริการ การเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิต
จะสงผลทั้งทางบวกและทางลบตอปริมาณ
ผลผลิตหรือสินคาและบริการ การศึกษาเรื่อง
ปจจัยการผลิตสินคาและการบริการจะทำให
เรามีความรูและสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ 
สินคาหรือบริการไดอยางเหมาะสม 

ผลิตสินคา 8 5 
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   ตัวอยางการผลิตสินคาและ
บริการที่มีอยูในทองถิ่นหรือแหลง
ผลิตสินคาและบริการในชุมชน 

10 เศรษฐกิจพอเพียง
และสหกรณ 

ส 3.1ป.5/2  
 ป.5/3 

   หลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  การประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
กิจกรรมตาง ๆ ใน
ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน เชนการประหยัด
พลังงานและคาใชจายใน
บาน โรงเรียน การวางแผน
การผลิตสินคาและบริการ
เพื่อลดความสูญเสียทุก
ประเภท การใชภิปญญา
ทองถิน่ 

   ตัวอยางการผลติสินคาและ
บริการในชุมชน เชน หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑหรือโอทอป 
   หลักการและประโยชนของ

สหกรณ 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดที่เนนการ
พึ่งพาตนเองดวยการนำทรัพยากรที่มีอยู
อยางจำกัดมาใชใหเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด สวนสหกรณเปนองคกรธุรกิจ
รูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหความ
ชวยเหลือแกสมาชิกโดยที่ไมไดแสวงหา
กำไรทางเศรษฐกิจ 

บันทึกความดี 
 

8 8 
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   ประเภทของสหกรณ
โดยสังเขป 

   สหกรณในโรงเรียน (เนน
ฝกปฏิบัติจริง) 

   การประยุกตหลักการของ
สหกรณมาใชในชีวิตประจำวัน 

11 ธนาคารและ 
การกูยืมเงิน 

ส 3.2  ป.5/1  
          ป.5/2 

   บทบาทหนาที่ของธนาคาร
โดยสังเขป 

   ดอกเบี้ยเงินฝาก และ

ดอกเบี้ยกูยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

   ผลดีและผลเสียของการ

กูยืมเงินทั้งนอกระบบและใน
ระบบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ เชน 

การเสียดอกเบี้ย                      

การลงทุน การซื้อของอุปโภค
เพิ่มขึ้น        ที่นำไปสูความ

ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เปนตน 

ธนาคาร เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการ
รวบรวมเงินจากผูออม  เพื่อนำไปใหกูยืมใน

การลงทุนตางๆ สงผลใหเศรษฐกิจเติบโต

ขึ้น  การกูยืมเงินตองมีดอกเบี้ย  ซึ่งมีท้ัง
ผลดีและผลเสีย  

บันทึกรายรับ 
รายจาย 

6 6 
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12 ภูมิศาสตรนารู ส 5.1  ป.5/1  

          ป.5/2 
 ป.5/3 

ลักษณะทางกายภาพใน

ภูมิภาคของตน 

ลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอ

แหลงทรัพยากร และสถานที่

สำคัญ  ในภูมิภาคของตน 

การศึกษาตำแหนง ระยะ ทิศทาง และ

ลักษณะภูมิลักษณของภูมิภาคตางๆ ทำให

เกิดความรูความเขาใจ และอธิบาย

ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับ

ลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเองได 

วาดแผนที ่ 10 6 

13 มนุษยกับ 
สิ่งแวดลอม 

ส 5.2 ป.5/1  
          ป.5/2 

 ป.5/3 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีมี 
อิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่น

ฐาน  และการยายถิ่นของ

ประชากร  ในภูมิภาคของตน 
-อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีการ

ดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
ผลจากการรักษา และการ

ทำลายสิ่งแวดลอมในภูมิภาค

ของตน แนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอม ในภูมิภาคของตน 

สภาพแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอ
การตั้งถ่ินฐาน การยายถิ่นฐานของ

ประชากร และมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและการ

สรางสรรควัฒนธรรมของทองถิ่น 

รายงาน 
อภิปราย 

10 5 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 80  

คะแนนระหวางเรียน 70  

คะแนนวัดผลปลายภาค 30  

รวม 100  
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โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหนวยการ
เรียน 

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระสำคัญ 

ภาระ
ชิ้นงาน 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ศาสนาและ
หลักธรรมนำ
ความสุข 

ส 1.1 

ป.6/1  

ป.6/2  

ป.6/4 

ป.6/7  

ป.6/8 

พระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ 
เชน  เปนเอกลักษณของชาติไทย  เปนรากฐานทาง

วัฒนธรรมไทย  เปนศูนยรวมจิตใจ  เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมไทย และเปนหลัก             ในการ
พัฒนาชาติไทย 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 

  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

  สังเวชนียสถาน ๔ 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 

  พอขุนรามคำแหงมหาราช 

ศาสนาทุกศาสนามีความสำคัญตอผูนับ
ถือ การศึกษาประวัติของศาสดา และ
หลักธรรมคำสอนของศาสนาจะ 

ทำใหเกิดความศรัทธาและสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได 

ใบงาน 8 8 



138 
 

  สมเด็จพระมหาสมณเจากรม-พระปรมานุชิต
ชิโนรส 

 พระรัตนตรัย 
 ศรัทธา ๔ 
    พระพุทธ 
 พุทธกิจ ๕ 
  พระธรรม 
 อริยสัจ ๔ 
 หลักกรรม 
  พระสงฆ 
 ไตรสิกขา 

  ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท ๓ 
  ไมทำชั่ว 
 เบญจศีล 
 อบายมุข ๖ 
 อกุศลมูล ๓ 
 ทำความดี 

                        เบญจธรรม 
 กุศลมูล ๓ 
 พละ ๔ 
 คารวะ ๖ 

 กตัญูกตเวทีตอพระมหากษัตริย 
 มงคล ๓๘ 

-  มีวินัย 
- การงานไมมีโทษ 
- ไมประมาทในธรรม 
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  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปญญา) 
       พุทธศาสนสุภาษิต 
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  

คนจะไดเกียรติดวยสัจจะ 
ยถาวาที  ตถาการี   
พูดเชนไร  ทำเชนนั้น 
 หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 

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

 หลักธรรมสำคัญของศาสนาตาง ๆ 
พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท  ๓  ฯลฯ 
ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา   หลักปฏิบัติ  
หลักจริยธรรม 
คริสตศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 

 

2 เรียนรูสิ่งที่ดี

และศาสนพิธี
นารู 

ส 1.1 

ป.6/3  

ป.6/5 

ป.6/6 

   ตัวอยางการกระทำความดีของบุคคลใน
ประเทศ 

ศาสนาทุกศาสนามีความสำคัญตอผูนับ

ถือ การศึกษาประวัติของศาสดา และ
หลักธรรมคำสอนของศาสนา 

จะทำใหเกิดความศรัทธา และสามารถ
นำไปประยุกต 

รายงาน 10 8 
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ป.6/9  

ส 1.2  

ป.6/1  

ป.6/2 

ป.6/3  

ป.6/4 

   สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                

คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 
     รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปญญา 

    รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของ                 
การบริหารจิตและเจริญปญญา 

    ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             

การนอนอยางมีสติ 
    ฝกการกำหนดรูความรูสึกเม่ือตาเห็นรูป  หู

ฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มา
กระทบ   ใจรับรูธรรมารมณ 

ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน      การคิด   การ
ถาม และการเขียน 

 ศาสนพิธีของศาสนาตาง ๆ 
 พระพุทธศาสนา 

ศาสนพิธีที่เปนพุทธบัญญัติ เชน บรรพชา  
อุปสมบท 
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา

เชน ทำบุญพิธีเนื่องในวันสำคัญทาง
ศาสนา 

o ศาสนาอิสลาม  เชน  การละหมาด               
การถือศีลอด  การบำเพ็ญฮัจญ ฯลฯ 

ใชในชีวิตจริงได นอกจากนี้การเรียนรู

เกี่ยวกับศาสนสถาน การปฏิบัติตนตาม
มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี การเขารวม

พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการแสดง

ตนเปนศาสนิกชนที่ดี จะทำใหสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองในฐานะท่ีเปนศา
สนิกชนที่ด ี   
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o คริสตศาสนา  เชน  ศีลลางบาป             
ศีลอภัยบาป  ศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท  

ฯลฯ 
ศาสนาฮินดู  เชน พิธีศราทธ  พิธีบูชาเทวดา 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆภายใน
วัด เชน เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 

  การถวายของแกพระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟงธรรม 

 การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน   
เพื่อประโยชนตอศาสนา 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 

และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผาปา 

 พิธีทอดกฐิน 

 ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล 

  การปฏิบัติตนที่ถูกตองในศาสนพิธีพิธีกรรม 

และวันสำคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา  

วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา 

วันธรรมสวนะ 

  ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี/
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พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

ขั้นเตรียมการ  ขั้นพิธีการ 

4 กฎหมาย 

นารู 

ส 2.1 

ป.6/1  

 

   กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวันเชน 
-  กฎหมายจราจร 
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  กฎหมายยาเสพติดใหโทษ 
-  เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ อบต. อบจ. 

   ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกลาว 

กฎหมายเปนขอบังคับใหสมาชิกใน
สังคมปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ 
เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยาง
สงบสุข 

บทบาท
สมมุติ 

6 6 

5 วัฒนธรรม

และการ
เปลี่ยน 

แปลง 

ส 2.1 

ป.6/2  

ป.6/3 

ป.6/4 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่

มีผลตอตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 

   ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เชน  การ

แสดงความเคารพ การยืน  การเดิน การนั่ง การ
นอน การรับของสงของ            การรับประทาน
อาหาร การแสดงกิริยาอาการ  การทักทาย  การ
สนทนา  การใชคำพูด 

   ประโยชนและคุณคาทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเปนแบบแผนในการดำเนิน
ชีวิต 

ของคนในสังคมวัฒนธรรมในแตละ
ทองถิ่นมีความแตกตางกันและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

 

 

สมุด
เลมเล็ก 

4 5 
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   ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางกลุม
คนภาคตางๆ ในสังคมไทย 

   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

6 ขอมูล
ขาวสารและ
เหตุการณ 

ส 2.1  ป.
6/5  

 

    ขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ เชนวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ แหลงขาวตาง ๆ  

สถานการณจริง 
    ประโยชนจากการติดตามขอมูล ขาวสาร   

เหตุการณตางๆ 
    หลักการเลือกรับและใชขอมูล ขาวสาร

จากสื่อตางๆ รวมทั้งสื่อที่ไรพรมแดน 

 

การรับขอมูลขาวสารและเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางมีวิจารณญาณจะ
ชวยใหรู 

เทาทันความเปนไปของสิ่งตางๆ ที่
เกิดขึ้นรอบตัวและขอมูลขาวสาร  ใน
ประเทศเอเซียน 

แผนพับ 2 4 

7. กิจกรรม
ประชา 

ธิปไตย 

ส.2.2 บทบาท หนาที่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและรัฐบาล 

กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริม ประชาธิปไตย ใน
ทองถิ่นและประเทศ 

 การมีสวนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดสองดูแลผูมีพฤติกรรมการกระทำผิด
การเลือกตั้ง  และแจงตอเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ 

การเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล 
รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม
ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งเปนสิ่ง
ที่คนไทยตองเรียนรูและปฏิบัติ เพื่อทำ
ใหเกิดความเขาใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการทำหนาที่พลเมือง
ที่ด ี

 6 5 
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ประชาธิปไตย 
7 ผูผลิตที่มี

ความ
รับผิดชอบและ
ผูบริโภคที่รู 

เทาทัน 

ส 3.1   

ป.6/1  

ป.6/2 

ป.6/3 

   บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ   เชน                

คำนึงถึงสิ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบตอสังคม วางแผนกอนเริ่ม

ลงมือทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดความ

ผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ 
   ทัศนคติในการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

   คุณสมบัติของผูบริโภคที่ดี 

   พฤติกรรมของผูบริโภคที่บกพรอง 
   คุณคาและประโยชนของผูบริโภคที่รูเทา

ทันที่มีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม 

   ความหมาย และความจำเปนของ
ทรัพยากร 

   หลักการและวิธีใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด (ลดการสูญเสียทุก
ประเภท) 

  วิธีการสรางจิตสำนึกใหคนในชาติรูคุณคา

ของทรัพยากรที่มีอยูจำกัด 
   วางแผนการใชทรัพยากร โดยประยุกต

เทคนิคและวิธีการใหม ๆ ใหเกิดประโยชนแก

มนุษยทุกคนยอมอยูในฐานะที่เปนทั้ง
ผูผลิตและผูบรโิภค เนื่องมาจากทุกคนไม
สามารถผลติสินคาและบริการมาสนอง
ความตองการของตนเองไดทุกอยางจึง
ตองพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตนเอง 

ผลิต
สินคา 

8 8 
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สังคมและประเทศชาติ และทันกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

8 ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ 

ส 3.2  ป.
6/1  

           
ป.6/2 

   ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค 

ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ

อยางสังเขป เชนการแลก                  
เปลี่ยนสินคาและบริการ  รายไดและ

รายจาย การออมกับธนาคาร การลงทุน 

   แผนผังแสดงความสัมพันธของ          
หนวยเศรษฐกิจ 

   ภาษีและหนวยงานทีจ่ัดเก็บภาษี 

   สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใชแรงงาน
ในประเทศไทย 

   การหารายได รายจาย การออม  
การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธระหวางผูผลิต 
ผูบริโภค และรัฐบาล 

   การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชนในทองถิ่น เชน กลุมออมทรัพย กลุม
แมบาน  กองทุนหมูบาน 

หนวยเศรษฐกิจมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ ภาษี สิทธิของผูบริโภคและ
ผูใชแรงงาน และการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจทำใหเกิดความรูความเขาใจ
และสามารถนำมาประยุกตใชในการ
ดำเนินชีวิต 

ประจำวันไดอยางเหมาะสม 

แผนที่
ความคิด 

8 8 
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9 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรและ
ลักษณะทาง
กายภาพของ
ประเทศไทย 

ส 5.1 ป.
6/1 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร (แผนที่  รูปถายทาง
อากาศ  ภาพจากดาวเทียม)  ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศไทย 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร  เปนอุปกรณ
ที่มีความสำคัญตอการศึกษาและคนควา
ทางดานภูมิศาสตร  เพื่อนำไปใช
ประโยชนในดานตางๆ 

ใบงาน 

แผนที่ 

10 10 

10 ลักษณะทาง
กายภาพกับ

ปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ 

ส 5.1 ป.
6/2 

ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับ
ภัย  พิบัติของประเทศไทย  เชน อุทกภัย  

แผนดินไหว  วาตภัย  สึนามี  ภัยแลง  ดินถลม  
และโคลนถลม   

การเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ 

ทางกายภาพกับปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ 

 ทำใหเขาใจการเกิดปรากฏการณทาง
ธรรม- 

ชาติที่มีผลตอการดำรงชีวิต และสามารถ
ดำรงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย 

จัด
บอรด
นิเทศ 

4 4 

11 มนุษยกับ 

สิ่งแวดลอม 

ส 5.2  ป.
6/1  

           
ป.6/2 

           
ป.6/3  

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  กับลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม  (ประชากร  เศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรม )  ในประเทศไทย 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  ของประเทศ
ไทย 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  ที่มีตอ

การดำรงชีวิตของมนุษยมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางมาก 

ดังนั้นเราจึงควรชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด คุมคามากท่ีสุด และมี
จิตสำนึกในการใชที่ถูกตอง 

รายงาน 4 4 
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  (ประชากร  

เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม) ของประเทศ
ไทยในอดีตกับปจจุบัน 

ผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

แนวทางในการจัดการทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนโดยมีจิตสำนึกรูคุณคา 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 80  

คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชา ประวัติศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหนวยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระสำคัญ 

ภาระชิ้นงาน เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 เวลาชวงเวลา 
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร 

ส 4.1  ป.
4/1      

 ความหมายและชวงเวลาของ
ทศวรรษ ศตวรรษ และ

สหัสวรรษ 
การใชทศวรรษ  ศตวรรษ และ

สหัสวรรษเพื่อทำความเขาใจชวงเวลา
ในเอกสารเชน  หนังสือพิมพ 

การนับชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ ทำใหเขาใจชวงเวลาของ
เหตุการณที่ปรากฏในเอกสารตางๆ 

แผนผังความคิด 
สรุป เวลา 
ชวงเวลา 

และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร 

5 5 

2 ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร 

ส 4.1  ป.
4/2      

 เกณฑการแบงยุคสมัยใน

การศึกษาประวัติศาสตรที่

แบงเปนยุคกอนประวัติศาสตร
และยุคประวัติศาสตร 

ยุคสมัยที่ใชในการศึกษา
ประวัติศาสตรไทยเชนสมัยกอนสุโขทัย  
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 
และสมัยรัตนโกสินทร 

การแบงยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตรเปนยุคกอนประวัติศาสตร
และยุคประวัติศาสตรนั้น ทำใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกันตอการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติ 

แผนผังความคิด
แสดงยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร 

5 5 

3 พญามังราย 
สรางเมือง 

ส 4.1  ป.
4/3      

 ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร  ที่แบงเปน

หลักฐานที่ใชในการศึกษาความเปนมา
ของทองถิ่นนั้น มีทั้งหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรชั้นตนและชั้นรอง ซึ่งผู
ศึกษาจะตองรูจักจำแนกอยางถูกตอง 

เสนทางเวลา
แสดงเหตุการณ
สำคัญของเมือง

เชียงราย 

5 10 
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หลักฐานชั้นตน และหลักฐานชั้น

รอง 
 ตัวอยางหลักฐานที่ใชใน

การศึกษา         ความเปนมา

ของทองถิ่นของตน 
 การจำแนกหลักฐานของทองถิ่น

เปนหลักฐานชั้นตนและหลักฐาน

ชั้นรอง 
 

4 การตั้งถ่ินฐาน
และการพัฒนาการ
ของมนุษยใน
ดินแดนไทย 

ส 4.2  ป.
4/1      

  พัฒนาการของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุค

ประวัติศาสตร         ในดินแดน
ไทย  โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหลงของ
มนุษย   ยุคกอนประวัติศาสตรใน

ดินแดนไทยโดยสังเขป 
 

การตั้งหลักแหลงและพัฒนาการของ
มนุษยยุคกอนประวัติศาสตรและยุค
ประวัติศาสตรในบริเวณตางๆ ในดินแดน
ไทยนั้นขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญหลาย
ประการ โดยมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเปนสิ่งยืนยัน 

รายงานการตั้ง
ถิ่นฐานและการ
ดำรงชีวิตของ
มนุษยในดินแดน
ไทย 

4 10 

5 พัฒนาการของ
มนุษยสมัย
ประวัติศาสตรใน
ดินแดนไทย 

ส 4.2  ป.
4/2      

  หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบ
ในทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 

ศิลาจารึก ตำนาน โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

ที่พบในทองถิ่น ทำใหไดขอมูลที่แสดงถึง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย 

แผนพับ 6 10 

6 พัฒนาการของ
สมัยสุโขทัย 

ส 4.3  ป.
4/1      

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 

อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการทั้งดาน
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยมี

รายงาน 5 10 
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   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ทางดานการเมืองการปกครอง และ
เศรษฐกิจโดยสังเขป 

พระมหากษัตริยทรงเปนผูนำสำคัญในการ
พัฒนา 

7 บุคคลสำคัญ 
สมัยสุโขทัย 

ส 4.3  ป.
4/2      

   ประวัติ และผลงานของบุคคล
สำคัญ       สมัยสุโขทัย เชน พอขุนศรี
อินทราทิตย  พอขุนรามคำแหงมหาราช   
พระมหาธรรมราชา ที่ ๑          (พระ
ยาลิไทยโดยสังเขป) 

พอขุนศรีอินทราทิตย พอขุนรามคำแหง
มหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ 1 
เปนบุคคลสำคัญที่พัฒนาอาณาจักร
สุโขทัยท้ังดานการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

รายงาน 
 

5 10 

8 ภูมิปญญา 
สมัยสุโขทัย 

ส 4.3  ป.
4/3      

   ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย 
เชนภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัย
ที่ไดรับ           การยกยองเปน

มรดกโลก   เครื่อง           
สังคมโลก 

   คุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอ
ถึงปจจุบันที่นาภาคภูมิใจและควรคา 
แกการอนุรักษ 

ภูมิปญญาไทยทางดานภาษาไทยและ
ศิลปกรรม เปนสวนสำคัญที่ทำใหสุโขทัย
ไดรับการยกยองเปนมรดกโลก ซึ่งเปนที่
นาภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ 

หนังสือเลมเล็ก 
เรื่องภูมิปญญา
ไทยสมัยสุโขทัย 

 

5 10 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค  40  

  คะแนนระหวางเรียน 70 

  คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

  รวม 100 
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โครงสรางรายวิชา ประวัติศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียน 
มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระสำคัญ 

ภาระ
ชิ้นงาน 

เวลา 

(ชั่วโมง)  

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ประวัติศาสตร
ทองถิ่น 

ส 4.1   

ป.5/1  

ป.5/2 

ป.5/3 

 

 วิธีการสืบคนความเปนมาของ
ทองถิ่น 

 หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มี
อยูในทองถิ่นที่เกิดขึ้นตาม
ชวงเวลาตางๆ เชน เครื่องมือ
เครื่องใช  อาวุธ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 

การนำเสนอความเปนมาของ
ทองถิ่นโดยอางอิงหลักฐานที่
หลากหลายดวยวิธีการตาง ๆ เชน 
การเลาเรื่องการเขียนอยางงาย ๆ การ
จัดนิทรรศการ 

 การตั้งคำถามทาง
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับความ
เปนมาของทองถิ่น เชน  มี
เหตุการณใดเกิดขึ้นใน

การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น 
ควรคนควา 

และรวบรวมหลักฐานขอมูลตางๆ
ใหหลากหลายและครบถวนมากท่ีสุด  
เพื่อใหขอมูลความนาเชื่อถือและ
ใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด  

 

รายงาน
ความเปนมา
ของทองถิ่น

ของตน 

5 12 
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ชวงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอยางไร 

แหลงขอมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรในทองถิ่นเพื่อตอบ
คำถามดังกลาว เชน 

 เอกสาร เรื่องเลา ตำนาน
ทองถิ่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ฯลฯ 

การใชขอมูลที่พบเพ่ือตอบคำถาม
ไดอยางมีเหตุผล 

2 ลือเรื่อง
โบราณสถาน 

 

ส 4.1   

ป.5/1 

ป.5/2 

ป.5/3 

 

 ตัวอยางเรื่องราวจากเอกสาร
ตางๆ ที่สามารถแสดงนัยของ
ความคิดเห็นกับขอมูล เชน 
หนังสือพิมพ บทความจาก

เอกสารตาง ๆ เปนตน 
 ตัวอยางขอมูลจากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร ในทองถิ่น
ที่แสดงความจริงกับขอเท็จจริง 

สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับขอมูล
ในทองถิ่น 

เรื่องราวประวัติศาสตรสามารถ
เปลี่ยนแปลงได  ถามีการคนพบ
หลักฐานขอมูลใหม  หรือมีการ
ตีความใหม  การศึกษาทาง
ประวัติศาสตรจะตองพิจารณา
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดง
ถึงความจริงและขอเท็จจริงที่ปรากฏ
อยู  เพื่อหาขอสรุปทาง
ประวัติศาสตร 

แผนผัง
ความคิดเรื่อง 

เสาสะดือ
เมือง 

ความเปนมา
ของทองถิ่น 

5 8 
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3 อิทธิพลของ 

อารยธรรม 

อินเดียและจีน 

ส 4.2   

ป.5/1  

ป.5/2 

 

  การเขามาของอารยธรรม
อินเดียและจีน ในดินแดนไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตโดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีน           ที่มีตอไทย 
และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน ศาสนา 
และ ความเชื่อ ภาษา  การแตง
กาย อาหาร 

  การเขามาของวัฒนธรรม
ตางชาติในสังคมไทย เชน
อาหาร ภาษา การแตงกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะสาเหตุ
และผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแส
ของวัฒนธรรมตางชาติตอ
สังคมไทยปจจุบัน 

ส ั ง ค ม ไ ท ย แ ล ะ ส ั ง ค ม เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใตในปจจุบันไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนและอินเดีย  
การเรียนรูวัฒนธรรมทำใหเกิดความ
เขาใจและอยูรวมกันอยางสันติ โดย
ตองรู จักการปรับเปลี ่ยนเพื ่อความ
เหมาะสมกับสภาพสังคม 

ประ เทศ ไทยม ี ก า รต ิ ดต  อ กั บ
ชาวตางชาติ จึงตองมีการแลกเปลี่ยน
และไดรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขา
มาปรับใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย 

 

รายงานกลุม 

ตามแผนที่
ความคิด 

10 15 

4. อยุธยาเมืองเกา ส 4.3   

ป.5/1  

ป.5/2 

ป.5/3 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
โดยสังเขป 

   ปจจัยที่สงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 
และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

อยุธยาเปนอาณาจักรที่มีความ
มั่นคงและเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  
และการปกครอง   เนื่องจากมีปจจัย
ทางภูมิศาสตรที่ดีและเหมาะสม
อารยธรรมในสมัยอยุธยาเปน
รากฐานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่สืบ

จัดบอรด
นิเทศ 

งานกลุม 

10 15 
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   พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาการดานการเมือง การ
ปกครอง และเศรษฐกิจ 
โดยสังเขป 

   ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัย
อยุธยา เชน สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ พระบรม
ไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระนารายณ
มหาราช  ชาวบานบางระจัน    
เปนตน 

 
 

ทอดมาจนถึงปจจุบัน  นอกจากนั้น
บรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยา 

ยังเปนแบบอยางที่ดีใหคนรุนหลัง
ไดปฏิบัติตาม 

 

5 พัฒนาการ 

สมัยธนบุรี 

 

ส 4.3  ป.5/1  

ป.5/3 

 

   การกอบกูเอกราชและการ
สถาปนาอาณาจักรธนบุรี
โดยสังเขป 

   พระราชประวัติ และผลงาน
ของ     พระเจาตากสินมหาราช
โดยสังเขป 

 

สมัยธนบุรีเปนสมัยที่สั้นที่สุดใน
ประวัติศาสตรไทย  สมเด็จพระเจา
ตากสินทรงฟนฟูพระพุทธศาสนา  
เศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให
บานเมืองและราษฎร  มีความมั่นคง
และปลอดภัย 

รายงาน 6 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียน 
มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระสำคัญ 

ภาระ
ชิ้นงาน 

เวลา 

(ชั่วโมง)  

น้ำหนัก
คะแนน 

6 ภูมิปญญาไทย ส 4.3  ป.5/4  

 

   ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยา
โดยสังเขป  เชน ศิลปกรรม 
การคา วรรณกรรม 

   ภูมิปญญาไทยสมัยธนบุรี
โดยสังเขป  เชน ศิลปกรรม การคา 
วรรณกรรม 

บรรพบุรุษของไทยในสมัยอยุธยา
และธนบุรีไดสรางสรรคภูมิปญญาที่
เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิตมา
ตั้งแตสมัยอดีต  และไดสืบทอดและ
นำมาปรับใชจนเกิดประโยชนตอวิถี
ชีวิตของคนไทย 

 

แผนพับ 

เรื่องภูมิ
ปญญาไทย 

4 10 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 40  

คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชา ประวัติศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียน 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระสำคัญ 

ภาระ
ชิ้นงาน 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ภูมินามเรียกขาน ส 4.1    ป.6/1   

             ป.6/2 

 ความหมายและความสำคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ ที่
เหมาะสมกับนักเรียน 

การนำวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษา
เรื่องราวในทองถิ่น เชน ความเปนมาของภูมิ
นามของสถานที่ในทองถิ่น 

 ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับ
นักเรียนที่นำมาใชในการศึกษา
เหตุการณสำคัญในประวัติศาสตรไทย     
สมัยรัตนโกสินทร เชน    พระ
ราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ หรือ 
รัชกาลที่ ๕ กฎหมายสำคัญ ฯลฯ 
( เชื่อมโยงกับ มฐ.  
ส ๔.๓ ) 

 สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความ
จริงและขอเท็จจริง 

การนำเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐาน      

การนำวิธีการทางประวัติศาสตรไป

ใชในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรอยางงายๆ โดยใช

หลักฐานที่เหมาะสมทำใหเราสามารถ

รวบรวมความจริงและขอเท็จจริง 
และสามารถนำเสนอขอมูลจาก

หลักฐานที่หลากหลายในการทำความ

เขาใจเรื่องราว  ประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น ที่สำคัญในอดีตได 

หนังสือเลม
เล็กชุมชน/ 

หมูบานของ
ฉัน 

5 10 
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ทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การ

เลาเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน
รายงาน 

2 ประเทศ 

เพื่อนบาน 

ส 4.2    ป.6/1   ใชแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ของประเทศเพื่อนบานของไทย
โดยสังเขป 

  ตัวอยางความเหมือนและ ความตาง

ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชน ภาษา 
ศาสนา การปกครอง 

การศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองของประเทศเพื่อนบาน
ในปจจุบัน ทำใหเราเขาใจและ

สามารถเปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกตางระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานในดานตางๆ เชน 
ภาษา ศาสนา การปกครอง 

รายงาน 5 10 

3 ความรวมมือใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก 

เฉียงใต 

ส 4.2    ป.6/2   ความเปนมาของกลุมอาเซียน
โดยสังเขป 

  สมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน 
  ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบันโดยสังเขป 

ปจจุบันประเทศในภูมิภาคนี้ได
รวมกลุมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาคทั้ง
ดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการ
รวมกลุมกันทำใหภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีความแข็งแกรง
และมั่นคง 

แผนที่
ความคิด 

งานกลุม 

5 10 

4 พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร 

 

ส 4.3    ป.6/1 

             ป.6/2 

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร

โดยสังเขป 

สมัยรัตนโกสินทรเปนชวงเวลาที่
ชาติไทยมีพัฒนาการ มีความ
เจริญกาวหนา และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ อยางมาก ทั้งดาน

จัดปาย
นิเทศ 

10 15 
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   ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจและการปกครองของไทย             

ในสมัยรัตนโกสินทร 

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร 

โดยสังเขป ตามชวงเวลาตางๆ เชน   

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยปฏิรูป

ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน คนรุน
ปจจุบันควรภาคภูมิใจในประวัติความ
เปนมาของชาติไทย 

นำเสนองาน 

5 ผลงานของบุคคล

สำคัญสมัย
รัตนโกสินทร 

ส 4.3    ป.6/3    ผลงานของบุคคลสำคัญทางดานตางๆ 

ในสมัยรัตนโกสินทร เชน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-       

จุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราช

เจามหาสุรสิงหนาท    พระบาทสมเด็จ          

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฯลฯ 
 

บรรพชนไทยทั้งพระมหากษัตริย 
เจานาย ขุนนาง และสามัญชนทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติในสมัยตางๆ มี
สวนสำคัญในการสรางชาติไทย ใหมี
ความเจริญรุงเรือง คนรุนปจจุบันจึง
ควรภาคภูมิใจในความกลาหาญ 
ความเสียสละ และการอุทิศตนของ
บรรพบุรุษไทย รวมทั้งนำตัวอยางที่ดี
ของบุคคลเหลานั้นมาเปนแบบอยาง
ในการดำเนินชีวิต 

แผนพับ 

บุคคล
สำคัญ 

10 15 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียน 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระสำคัญ 

ภาระ
ชิ้นงาน 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

6 ภูมิปญญาสมัย
รัตนโกสินทร 

ส 4.3    ป.6/4    ภูมิปญญาไทยสมัย
รัตนโกสินทร   เชน  ศิลปกรรม  
วรรณกรรม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่สืบ
ทอดมาจากอดีตเปนเอกลักษณของ
ชาติไทย คนรุนปจจุบันควร
ภาคภูมิใจในความรุงเรืองของ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย พรอม
ทั้งชวยกันสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชาติตอไป 

สมุดเลม
เล็ก 

5 

10 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค 40  

คะแนนระหวางเรียน 70 

คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ส21101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 60 ชั่วโมง)  1.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความสำคัญ 
ของพระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.1/1 
 ม.1/2 

การทำสังคายนา การเผยแผ
พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย 
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาตอ
สังคมไทยในฐานะเปน ศาสนาประจำชาติ 
สถาบันหลักของสังคมไทย 
สภาพแวดลอมที่กวางขวางและ
ครอบคลุมสังคมไทย 
การพัฒนาตนและครอบครัว 

พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศ
ไทยทำใหพระพุทธศาสนา 
เปนศาสนาประจำชาติไทย  
เปนสถาบันหลักของสังคมไทย และ 
มีผลตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย
รวมทั้งการพัฒนาตน และครอบครัว 

- ใบงาน 
พระพทุธศาสนาใน
ประเทศไทย 

- หนังสือ 

5 10 

2 พุทธประวัติ พระสาวก 
ศาสนิกชนตัวอยาง
และชาดก  

ส 1.1 ม.1/3
 ม.1/4 

สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ 
- ประสูติ  
- เทวทูต 4 
- การแสวงหาความรู  
- การบำเพ็ญทุกกรกิริยา 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
- พระมหากัสสปะ  
- พระอุบาลี 
- อนาถบิณฑิกะ  
- นางวิสาขา 

การศึกษาพุทธประวัติตั้งแตประสูติ จนถึง
บำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเลา ศาสนิกชนตัวอยาง 
ยอมทำใหไดขอคิดสำคัญเกี่ยวกับ 
การประพฤติตนและคุณธรรมอันเปน
แบบอยางของทาน ซึ่งทุกคนควร 
นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต   

- รูปภาพพุทธ
สาวก 
พุทธสาวิกา 
- งานกลุม 
(กระดาษแข็ง+
ปากกาเคมี) 

4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- ชาดก 
- อัมพชาดก  
- ติตติรชาดก 
ศาสนิกชนตัวอยาง 
- พระเจาอโศกมหาราช 
-พระโสณะและพระอุตตระ 

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

ส 1.1 ม.1/5 พระรัตนตรัย 
- พุทธคุณ 9 
อริยสัจ 4 
- ทุกข (ธรรมที่ควรรู)  
:ขันธ 5  :ธาตุ 4 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
: หลักกรรม : ความหมายและคุณคา 
: อบายมุข 6 
- นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
: สุข 2 (กายิก เจตสิก)  
: คิหิสุข 
- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
: ไตรสิกขา   
: กรรมฐาน 2  
: ปธาน 4  
: โกศล 3 

ขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  
เปนหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตที่นำ 
ไปสูความพนทุกข หรือหมดปญหา 
ซึ่งชาวพุทธทุกคนควรมีจิตสำนึกใน
พุทธคุณ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนา แกปญหา
ของตนเองและครอบครัว   

- แผนพับ 
หลักธรรมทางพระ
พุทธ 
ศาสนา 

9 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

: มงคล 38 
- ไมคบคนพาล 
- คบบัณฑิต 
- บูชาผูควรบูชา 

4 พุทธศาสนสุภาษิต ส 1.1 ม.1/5 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- ยํ เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเชนใดยอม
เปนเชนนั้น 
- อตฺตนา โจทยตฺตานํ : จงเตือนตนดวย
ตนเอง 
- นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : การใครครวญกอน
แลวจึงทำดีกวา 
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหยาเรือนที่
ปกครองไมดีนำทุกขมาให 

พุทธศาสนสุภาษิต เปนขอธรรมสำคัญที่มี
ขอคิดเตือนใจบุคคลใหนำไปเปนหลักใน
การปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตอยาง
เหมาะสม  

- วาดภาพสะทอน
พุทธศาสนา
สุภาษิต 

4 10 

5 หนาที่ชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ   

ส 1.2 ม.1/1 
 ม.1/2
 ม.1/3 
  

การบำเพ็ญประโยชนและการบำรุงรักษา
วัด วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
เชน การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม                   
การประพฤติตนใหเปนแบบอยาง 
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
- การเขาพบพระภิกษุ 

ชาวพุทธทุกคนควรบำเพ็ญประโยชน
ตอศาสนสถานของพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตนตอสาวกของพระพุทธ-ศาสนา
และบุคคลตางๆ ตามหลักพระพุทธ 
ศาสนาอยางเหมาะสม โดยยึดถือพระจริย
วัตรของพระสงฆสาวกเปนแบบอยาง 

- รูปภาพ 
ประกอบหนาที่ชาว
พุทธ 

5 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- การแสดงความเคารพ การประนมมือ 
การไหว การกราบ การเคารพพระ
รัตนตรัย  
- การฟงเจริญพระพุทธมนต การฟงสวด
พระอภิธรรม การฟงพระธรรมเทศนา 
- การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอเพื่อน
ตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ 

6 วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี  

ส 1.2 ม.1/4 
 ม.1/5 

การจัดโตะหมูบูชา แบบหมู 4 หมู 5 
หมู 7 หมู 9 การจุดธูปเทียน การจัด
เครื่องประกอบโตะหมูบูชา คำอาราธนา
ตางๆ ประวัติและความสำคัญของวัน
ธรรมสวนะ วันเขาพรรษา วันออก
พรรษา วันเทโวโรหณะ ระเบียบพิธี พิธี
เวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา 
วันวิสาบูชา วันอัฏฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีความ 
สำคัญตอศาสนิกชนทุกคน ซึ่งชาวพุทธจะตอง
กลาวคำอาราธนาตางๆ เขารวมพิธีกรรม และ

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี และพิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง 

- รายงานวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

4 10 

7 การบริหารจิตและ                             
การเจริญปญญา  

ส 1.1 ม.1/6
 ม.1/7
  

โยนิโสมนสิการ 
- วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม 

- วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก 

สวดมนตแปลและแผเมตตา 

การสวดมนต แผเมตตา บริหารจิต และ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ และการคิด
แบบคุณคาแท-คุณคาเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ-โทษ และทางออกนั้น เปนสวนสำคัญ

- หนังสือ 
- กรณีตัวอยาง 

5 6 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหาร

จิตและเจริญปญญา การฝกบริหารจิต
และเจริญปญญา

 

ตามหลักสติปฏฐานเนนอานาปานสติ 
- นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไป
ใชในชีวิตประจำวัน 

ของการพัฒนาจิตเพื่อการดำเนินชีวิตอยาง
ถูกตอง 

8 ศาสนสัมพันธ   ส 1.1 ม.1/8 
 ม.1/9 
 ม.1/10 
 ม.1/11 

พระรัตนตรัย 
- พุทธคุณ 9 
อรัยสัจ 4 
- ทุกข (ธรรมที่ควรรู)  
: ขันธ 5  ธาตุ 4 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)  
: หลักกรรม  ความหมายและคุณคา  
อบายมุข 6 
- นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
: สุข 2 (กายิก เจตสิก)  คิหิสุข 
- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)  
: ไตรสิกขา  กรรมฐาน 2  ปธาน 4  
โกศล 3  
มงคล 38 (ไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชา
ผูควรบูชา) 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตน
ตอศาสนิกชนอื่นได 
อยางเหมาะสม การเรียนรูศาสนาอื่นๆ 
และการกระทำของบุคคลที่เปน 
แบบอยางดานศาสนสัมพันธ ยอมสงผล 
ตอการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

- หนังสือ 4 6 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ศาสนิกชนของศาสนาตางๆ มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการดำเนินชีวิต
แตกตางกันตามหลักความเชื่อและคำสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
การปฏิบัติอยางเหมาะสมตอศาสนิกชน
อื่นในสถานการณตางๆ 
ตัวอยางบุคคลในทองถิ่นหรือประเทศที่
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางดานศาสน
สัมพันธหรือมีผลงานดานศาสนสัมพันธ 

9 เศรษฐศาสตร 
เบื้องตน 

ส 3.1 ม.1/1 ความหมายและความสำคัญของ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน  
ความหมายของคำวา ทรัพยากรมีจำกัด
ความตองการมีไมจำกัด ความขาดแคลน 
การเลือก และคาเสียโอกาส  

เศรษฐศาสตรมีความสำคัญตอการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย การศึกษา 
และทำความเขาใจทรัพยากรมีจำกัด 
ความตองการมีไมจำกัด ความขาดแคลน 
การเลือก และคาเสียโอกาส  
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางคุมคา 

- ใบงาน 
การวิเคราะหการ
เลือกใชทรัพยากร 

3 6 

10 พฤติกรรมการบริโภค ส 3.1 ม.1/2 
ส 3.2 ม.1/3 
 ม.1/4 

ความหมายและความสำคัญของการ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักในการบริโภคที่ดี 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค 

คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ คน
ในสังคม มีความสัมพันธกับอุปสงค และ
อุปทาน มีผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ ในปจจุบันมีกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา  
ซึ่งมีผลดีตอผูบริโภค 

- ใบงาน 
การเปรียบเทียบ
อุปสงค 
อุปทาน 

4 6 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมปจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสีย
ของพฤติกรรมดังกลาว 
ความหมายและกฎอุปสงค อุปทาน 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกำหนดอุปสงค
และอุปทาน 
ความหมายและความสำคัญของทรัพยสิน
ทางปญญา 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาพอสังเขป 
ตัวอยางการละเมิดแหงทรัพยสินทาง
ปญญาแตละประเภท 

11 สถาบันการเงิน ส 3.2 ม.1/1 ความหมาย ประเภท และความสำคัญ
ของสถาบันการเงินที่มีตอระบบเศรษฐกิจ 
บทบาท หนาที่ และความสำคัญของ
ธนาคารกลาง  
การหารายได รายจาย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
ผูผลิต ผูบริโภค และสถาบันการเงิน 

สถาบันการเงินแตละประเภทยอมมี 
บทบาท หนาที่แตกตางกนั และมี
ความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 

- หนังสือ 

- รูปภาพ 

4 6 

12 เศรษฐกิจประเทศไทย ส 3.2 ม.1/2 

  

ยกตัวอยางที่สะทอนใหเห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน และการแขงขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ  

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มี
ทั้งการพึ่งพาอาศัยกันและการแขงขันกัน 

- หนังสือ 4 5 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ปญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนะแนวทางแกไข   

13 

 

เศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ม.1/3 ความหมายและความเปนมาของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริ 
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต 
ความสำคัญ คุณคา และประโยชนของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ
สังคมไทย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่
สำคัญที่ทำใหผูปฏิบัติสามารถ 
ดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ สงผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางยัง่ยืน 

- หนังสือ 
- ใบงาน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 5 

รวม 60 100 

คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน 70 

คะแนนสอบปลายภาค 30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ส21103 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 60 ชั่วโมง)  1.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ สื่อ/ชิ้นงาน เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร และเวลา
โลก 

ส 5.1 ม.1/1
 ม.1/2 

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
เอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน 
แผนที่ 
รูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมในการ 
สืบคนลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
เครื่องมือทางภูมิศาสตรสามารถ
นำไปใชในการสืบคนขอมูลเพื่อทำเล
ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชน พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว แหลงประมง การกระจายของ
ภาษาและศาสนา ในตำบลเมืองพาน 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ระบบพิกัดภูมิศาสตรในการอางอิงตำแหนง
และการคำนวณวัน เวลา 

- แผนที่ประเทศไทย 
- แผนที่ตำบลเมือง
พาน 

4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ สื่อ/ชิ้นงาน เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

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

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
เอเชีย การใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร เชน แผนที่ รูปถายทาง
อากาศ ภาพจากดาวเทียมในการ
สืบคนลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม เชน พื้นท่ี
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว แหลง
ประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปเอเชีย ปจจัยทาง
กายภาพและปจจัยทางสังคมที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางประชากร 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในทวีปเอเชีย 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรสามารถนำไปใชใน
การ สืบคนขอมูลเพื่อวิเคราะหลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย มี
ความสัมพันธกับลักษณะ ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ3. ปจจัย
ทางกายภาพและปจจัยทางสังคมมีผลตอ 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

- ใบงาน 

ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ 

- ใบงาน 

การเปลี่ยนแปลง
ประชากร 
สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม  

14 15 

3 ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 

ส 5.1 ม.1/1 
ส 5.2 ม.1/1 
 ม.1/2   

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การใช
เครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน แผนที่ 
รูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมในการสืบคน ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย ทำเลที่ตั้งของกิจกรรม

เครื่องมือทางภูมิศาสตรสามารถนำไปใชใน
การ สืบคนขอมูลเพื่อวิเคราะหลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย มี

- ใบงาน 

ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ 

- ใบงาน 

การเปลี่ยนแปลง
ประชากร 

10 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ สื่อ/ชิ้นงาน เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ทางเศรษฐกิจและสังคม เชน พื้นท่ี
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว แหลง
ประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย ปจจัยทางกายภาพและ
ปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
ประชากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ความสัมพันธกับลักษณะ ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ3. ปจจัย
ทางกายภาพและปจจัยทางสังคมมีผลตอ 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม 

4 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย 

ส 5.1 ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/4 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย แนว
ทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนียที่ยั่งยืน 

 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย  ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สงผลตอการเกิด
ภัยพิบัติท่ีแตกตางกัน การจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียจะ
ชวยใหมนุษยอาศัยอยูรวมกับธรรมชาติได
อยางยั่งยืน 

- ใบงาน 

ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ 

- ใบงาน 

การเปลี่ยนแปลง
ประชากร 
สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม 

6 15 

5 ปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน

ส 5.2 ม.1/3 

 ม.1/4 

ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอ
กิจกรรมของมนุษย ขณะเดียวกันกิจกรรม
ของมนุษยก็สงผลตอสิ่งแวดลอมทาง

- หนังสือ 

- วิดีทัศน 

6 10 



171 
 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ สื่อ/ชิ้นงาน เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย 

 กับมนุษยที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

แนวทางการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่ยั่งยืน 

กายภาพ และกอใหเกิดปญหาการทำลาย
สิ่งแวดลอมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนียการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียจะ
ชวยใหมนุษยอาศัยอยูรวมกับธรรมชาติได
อยางยั่งยืน 

6 บทบาทและหนาที่ของ
เยาวชนที่มีตอสังคม
และประเทศชาติ 

ส 2.1 ม.1/2 
 ม.1/4 

บทบาทและหนาที่ของเยาวชนที่มี
ตอสังคมและประเทศชาติ โดยเนน
จิตสาธารณะ เชน เคารพกติกา
สังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีสวน
รวมและรับผิดชอบในกิจกรรมทาง
สังคม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาสาธารณประโยชน 

วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่น 

ผลที่ไดจากการเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่น 

เยาวชนที่ดีตองรูจักเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอื่น ทำประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งจะสงผลตอการ 
อยูรวมกันอยางสงบสุข 

- หนังสือ 5 10 

7 รัฐธรรมนูญกับ
การเมืองการปกครอง
ของไทย 

ส 2.2 ม.1/1 หลักการ เจตนารมณ โครงสราง 
และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มีบทบัญญัติสำคัญเก่ียวกับหลักการ 
เจตนารมณ โครงสราง สาระสำคัญและการ

- หนังสือ 5 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ สื่อ/ชิ้นงาน เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 การแบงอำนาจและการถวงดุล
อำนาจอธิปไตยท้ัง 3 ฝาย คือ นิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตามที่ระบุ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปจจุบัน การปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน 
เกี่ยวกับสิทธ ิเสรีภาพ และหนาที ่

ใชอำนาจอธิปไตย ชาวไทย 
ทุกคนตองปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 

8 กฎหมายคุมครอง 
สิทธิของบุคคล 

 

ส 2.1 ม.1/1 กฎหมายในการคุมครองสิทธิของ
บุคคล  เชน 
-  กฎหมายคุมครองเด็ก 
-  กฎหมายการศึกษา 
-  กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
-  กฎหมายลิขสิทธิ์ 
ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายคุมครองสิทธิของบุคคล 

กฎหมายคุมครองสิทธิของบุคคลมีบทบัญญัติ
สำคัญที่ทำใหบุคคลเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอื่น ปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสม สงผล
ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- หนังสือ 5 10 

9 วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก 
เฉียงใต 

ส 2.1 ม.1/3 ความคลายคลึงและความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต วัฒนธรรมที่เปน

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีคุณคา การศึกษา
วิเคราะหวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยอม 
ทำใหเขาใจแนวทางการสรางความ 
สัมพันธที่ดีตอกัน 

- หนังสือ 4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ สื่อ/ชิ้นงาน เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ปจจัยในการสรางความสัมพันธที่ดี 
หรืออาจนำไปสูความเขาใจผิดตอกัน 

รวม 60 100 

คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน 70 

คะแนนสอบปลายภาค 30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ส22101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 60 ชั่วโมง)  1.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความสำคัญ 
ของพระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.2/1 
 ม.2/2 
 ม.2/3 
 ม.2/4 

การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศ
เพื่อนบานและการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน 

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบาน 

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาตอ
สังคมไทยในฐานะเปน 

- รากฐานของวัฒนธรรม 

- เอกลักษณและมรดกของชาติ 

ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศเพื่อน
บาน สงผลตอการเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศเพื่อนบาน และยังเปน
รากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติ 
และมรดกของชาติไทย มีสวนในการพัฒนา
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

- ใบงาน 
พระพุทธ 
ศาสนาในประเทศ
เพื่อนบาน 

- หนังสือ 

5 10 

2 พุทธประวัติ พระสาวก 
ศาสนิกชนตัวอยาง
และชาดก  

ส 1.1 ม.2/5
 ม.2/6 

สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ 

- การผจญมาร - การตรัสรู 
- การสั่งสอน 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

การวิเคราะหพุทธประวัติ ประวัติ 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอยาง 
และชาดก ยอมทำใหได 
ขอคิดและคุณธรรมอันเปนแบบอยางของทาน 

- รูปภาพพุทธ
สาวก 

- งานกลุม 

(กระดาษแข็ง+
ปากกาเคมี) 

5 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- พระสารีบุตร - พระโมคคัลลานะ 

- นางขุชชุตตรา - พระเจาพิมพิสาร 

ชาดก 

- มิตตวินทุกชาดก 
- ราโชวาทชาดก 

ศาสนิกชนตัวอยาง 

- พระมหาธรรมราชา(ลิไทย) 
- สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส 

เพื่อนำไปประยุกตปฏิบัติ 
ในการดำเนินชีวิตอยางถูกตอง   

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

ส 1.1 ม.2/8 พระรัตนตรัย 
- ธรรมคุณ 6 
อริยสัจ 4 
- ทุกข (ธรรมที่ควรรู) 
: ขันธ 5  
อายตนะ 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
: หลักกรรม 
- สมบัติ 4  
- วิบัติ 4 
: อกุศลกรรมบถ 10  
: อบายมุข 6 

ขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  
ประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ  
และมรรค เปนหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต
ที่นำไปสูความพนทุกข หรือหมดปญหา ซึ่ง
ทุกคนควรมีจิตสำนึกในพระธรรมคุณ และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม   

- แผนพับ 
หลักธรรมทาง
พระพุทธ 
ศาสนา 

10 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
: สุข 2 (สามิส นิรามิส) 
- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
: บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
: ดรุณธรรม 6 
: กุลจิรัฏฐิติธรรม 4  
: กุศลกรรมบถ 10 
: สติปฏฐาน 4 
: มงคล 38 
- ประพฤติธรรม  
- เวนจากความชั่ว 
- เวนจากการดื่มน้ำเมา 

4 พระไตรปฎกและ 
พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1 ม.2/7 
 ม.2/8 
 

โครงสราง และสาระสังเขปของพระวินัย
ปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรม
ปฎก 
พุทธศาสนสุภาษิต 
- กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม 
- กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ 
: ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว 
- สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญนำ
สุขมาให 

พระไตรปฎก เปนคัมภีรที่บรรจุหลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธศาสนา ประกอบดวย พระ
วินัยปฎก  
พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรม-ปฎก 
สวนพุทธศาสนสุภาษิตนั้น  
เปนสวนหนึ่งของหลักธรรม ซึ่งชาวพุทธทุก
คนพึงนำไปเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติตน  

- วาดภาพสะทอน
พุทธศาสนา
สุภาษิต 
 

4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- ปูชโก ลภเต ปชูํ วนฺทโก ปฏวินฺทนํ : ผู
บูชาเขายอมไดรับการบูชาตอบ ผูไหวเขา
ยอมไดรับการไหวตอบ 

5 หนาที่ชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ   

ส 1.2 ม.2/1
 ม.2/2 

การเปนลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องตนในทิศ 
6 

มารยาทของศาสนิกชน 

- การตอนรับ (ปฏิสันถาร) 

- มารยาทของผูเปนแขก 

- ฝกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติตอ
พระภิกษุ การใหที่นั่ง การเดินสวน การ
สนทนา การรับสิ่งของ 

- การแตงกายไปวัด การแตงกายไปงาน
มงคล งานอวมงคล 

ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
ตอบุคคลตางๆ ตามหลักมรรยาทของชาว
พุทธ 

- รูปภาพ 
ประกอบหนาที่ชาว
พุทธ 

4 10 

6 วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี  

ส 1.2 ม.2/3
 ม.2/4 
 ม.2/5 

 

การปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 
- การทำบุญตักบาตร 
- การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวาย 
และสิ่งของตองหามสำหรับพระภิกษุ 
- การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
- การถวายผาอาบน้ำฝน 
- การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
มีคำสอนที่สำคัญที่เปนประโยชน 
ตอศาสนิกชนทุกคน ซึ่งชาวพุทธ 
ทุกคนพึงเขารวมในพิธีกรรม ซึ่งเปนสวน
หนึ่งในการปฏิบัติตนในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- รายงานวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- การกรวดน้ำ 
- การทอดกฐิน การทอดผาปา 
หลักธรรมเบื้องตนที่เก่ียวเนื่องในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา  วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสำคัญ 
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม
สวนะ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วัน
เทโวโรหณะ 
ศาสนพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่นๆ 

7 การบริหารจิตและ                             
การเจริญปญญา  

ส 1.1 ม.2/9
 ม.2/10  

 

พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เราคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ 
สวดมนตแปลและแผเมตตา 
รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของ
การบริหารจิตและเจริญปญญา 
ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตาม
หลักสติปฏฐานเนนอานาปานสติ 
นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใช
ในชีวิตประจำวัน 

การสวดมนต แผเมตตา บริหารจิต 
และเจริญปญญาดวยอานาปานสติ และวิธี
คิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม และวิธีคิด
แบบอรรถธรรมสัมพันธ 
เปนสวนสำคัญของการพัฒนาจิต  
เพื่อการดำเนินชีวิตอยางถูกตอง 

- หนังสือ 

- กรณีตัวอยาง 

4 5 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

8 การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.2/11 
 
 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
 พระรัตนตรัย  
- ธรรมคุณ 6 
อริยสัจ 4 
- ทุกข (ธรรมที่ควรรู) 
: ขันธ 5  
- อายตนะ 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
: หลักกรรม  
- สมบัติ 4 
- วิบัติ 4 
: อกุศลกรรมบถ 10  
: อบายมุข 6 
- นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
: สุข 2 (สามิส นิรามิส) 
- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
: บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  
: ดรุณธรรม 6 
: กุลจิรัฏฐิติธรรม 4  
: กุศลกรรมบถ 10 
: สติปฏฐาน 4 
: มงคล 38 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระ-พุทธ
ศาสนา ยอมสงผลดีตอความสงบเรียบรอย
ของสังคม และสงผลตอการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข 

- หนังสือ 4 5 



180 
 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- ประพฤติธรรม 
- เวนจากความชั่ว 
- เวนจากการดื่มน้ำเมา 

9 การออมและการลงทุน ส 3.1 ม.2/1 ความหมายและความสำคัญของการ
ลงทุนและการออมตอระบบเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน
ภาคครัวเรือน 
ปจจัยของการลงทุนและการออม คือ 
อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปจจัยอื่นๆ เชน คา
ของเงิน เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับ
อนาคต 
ปญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย 

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอการลงทุนและการออม
มีหลายประการ ซึ่งการลงทุนและการออม
ลวนมีความสำคัญตอ 
ระบบเศรษฐกิจ 

- ใบงานการออม
และการลงทุน 
- หนังสือ 

4 10 

10 การผลิตสินคาและ
บริการ 

ส 3.1 ม.2/2 ความหมาย ความสำคัญ และหลักการ
ผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
สำรวจการผลิตสินคาในทองถิ่นวา มีการ
ผลิตอะไรบาง ใชวิธีการผลิตอยางไร มี
ปญหาดานใดบาง 
มีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใชที่มีผลตอการ
ผลิตสินคาและบริการ 

การผลิตสินคาและบริการอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ยอมมีหลักการผลิตและใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม  
ซึ่งปจจัยการผลิตและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การผลิตสินคาและบริการ 
มีหลายประการ 

- ใบงานการผลิต
และการบริการ 

- หนังสือ 

4 5 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

นำหลักการผลิตมาวิเคราะหการผลิตสินคา
และบริการในทองถิ่นทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

11 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การผลิตสินคาและ
บริการ 

ส 3.1 ม.2/3 
 

หลักการและเปาหมายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สำรวจและวิเคราะหปญหาการผลิต
สินคาและบริการในทองถิ่น 
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการ
และเปาหมายสำคัญที่สามารถนำไป
ประยุกตใชในการพัฒนาการผลิตสินคาและ
บริการ 
ในทองถิ่น ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ 
ของชุมชนและวิถีการดำเนินชีวิต 
ของสมาชิกในชุมชน 

- ใบงานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 5 

11 การคุมครองผูบริโภค ส 3.1 ม.2/4 การรักษาและคุมครองสิทธิประโยชนของ
ผูบริโภค 
กฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภคและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
การดำเนินกิจกรรมพิทักษสิทธิและ
ผลประโยชนตามกฎหมายในฐานะ
ผูบริโภค 
แนวทางการปกปองสิทธิของผูบริโภค 

การคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะ
ผูบริโภค เปนไปตามกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคโดยดำเนินกิจกรรมพิทักษสิทธิและ
ผลประโยชนตามกฎหมาย 
ในฐานะผูบริโภค  

- หนังสือ 4 5 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

12 ระบบเศรษฐกิจ การ
พึ่งพา การแขงขัน
ทางเศรษฐกิจในทวีป
เอเชีย 

ส 3.2 ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 

ม.2/4 

ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ 
หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัย
กันและการแขงขันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 
การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีสงผล
ตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เชน น้ำมัน ปาไม ทองคำ ถาน
หิน แร เปนตน 
การแขงขันทางการคาในประเทศและ
ตางประเทศ 

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 
แตละประเทศมีความแตกตางกันไปตาม
ระบบเศรษฐกิจ ประเทศใน 
ภูมิภาคเอเชียลวนมีการพึ่งพาอาศัยกัน และ
แขงขันกันทางเศรษฐกิจ มีการกระจาย
ทรัพยากร ซึ่งสงผลดีตอความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ คุณภาพสินคา 
การผลิต  
และราคาสินคา 

- หนังสือ 4 5 

รวม 60 100 

คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน 70 

คะแนนสอบปลายภาค 30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ส22103 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 60 ชั่วโมง)  1.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 มาตราสวน ทิศ และ
สัญลักษณในแผนที ่ 

ส 5.1 ม.2/2 การแปลความหมาย มาตราสวน ทิศ 
และสัญลักษณในแผนที่ 

มาตราสวน ทิศ และสัญลักษณเปน
องคประกอบของแผนที่ที่ทำใหเราทราบ
ตำแหนง ระยะทางและทิศทางของสิ่ง
ตาง ๆ ที่ปรากฏบนผิวโลก 

- ลูกโลก 

- แผนที่ 

- เข็มทิศ 

- รูปภาพ 

- My map 
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร 

- หนังสือ 

4 10 

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

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 
การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน แผน
ที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม
ในการสืบคนลักษณะ      
ทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา  
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชน พื้นที่เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรสามารถนำไปใช
ในการสืบคนขอมูลเพื่อวิเคราะหลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา มีความสัมพันธกับลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทางกายภาพ

- ลูกโลก 
- แผนที่ 
- เข็มทิศ 
- รูปภาพ 

- ใบงาน เรื่อง  
ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ 

14 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

แหลงประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  
ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
ประชากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

และปจจัยทางสังคมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา 

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

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 
การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน แผน
ที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม
ในการสืบคนลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชน พื้นที่เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว 
แหลงประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  
ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
ประชากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรสามารถนำไปใช
ในการสืบคนขอมูลเพื่อวิเคราะหลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา มีความสัมพันธกับลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทางกายภาพ
และปจจัยทางสังคมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา 

- ลูกโลก 

- แผนที่ 

- รูปภาพ 

- ใบงาน เรื่อง  
การเปลี่ยนแปลง 

ประชากร 

14 10 



185 
 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

4 ภัยพิบัติและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมใน
ทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา 

ส 5.1 ม.2/3 
ส 5.2 ม.2/3 

 ม.2/4 
 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยที่
เกิดข้ึนในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา สงผลตอการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบที่แตกตางกัน สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพมีอิทธิพลตอกิจกรรมของ
มนุษย ขณะเดียวกันกิจกรรมของมนุษยก็
สงผลตอสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ และ
กอใหเกิดปญหาการทำลายสิ่งแวดลอม 
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา การ
จัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา จะชวยใหมนุษยอาศัยอยูรวมกับ
ธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

- ใบงาน เรื่อง  
ภูมิประเทศ ภมิ

อากาศ 

8 10 

6 พลเมืองดีตาม 
วิถีประชาธิปไตย 

ส 2.1 ม.2/2
  

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ 
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

แนวทางสงเสริมใหปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 

การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ยอมสงผลดีตอความสงบเรียบรอย 
และการพัฒนาประเทศใหเจริญ กาวหนา
อยางมั่นคง 

- หนังสือ 

 

4 10 

7 กฎหมายกับการ 
ดำเนินชีว ิตประจำวัน 

ส 2.1 ม.2/1 
ส 2.2 ม.2/1 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว 
เชน 
- กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผูเยาว 

การตรากฎหมายนั้น จะตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกระบวนการตรากฎหมาย
และประชาชนทุกคนจะตองปฏิบัติตน

- หนังสือ 4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
- กฎหมายแพงเกี่ยวกับครอบครัว เชน 
การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร การ
รับบุตรบุญธรรม 
กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ
โดยสังเขป 
- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ 
- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอาการ และเนน
การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 
- กฎหมายแรงงาน 
- กฎหมายปกครอง 
กระบวนการในการตรากฎหมาย 
- ผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง 
ชุมชน และประเทศชาติ 

8 เหตุการณและการ
เปลี่ยนแปลงสำคัญ
ของระบอบการ
ปกครองไทย 

ส 2.2 ม.2/2 เหตุการณและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
ของระบอบการปกครองของไทย 

หลักการเลือกขอมูล ขาวสาร เพื่อนำมา
วิเคราะห 

การใชหลักการเลือกรับขอมูล ขาวสาร
อยางถูกตองนั้น ยอมสงผลดีตอการ
วิเคราะหสถานการณการเมืองการ
ปกครองไทยไดถูกตอง 

- หนังสือ 4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

9 สถาบันทางสังคม ส 2.1 ม.2/3 บทบาท ความสำคัญ และความสัมพันธ
ของสถาบันทางสังคม เชน สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง 

สถาบันทางสังคมตางก็มีบทบาท
ความสำคัญตอวิถีการดำเนินชีวิตของ
สมาชิกในสังคมและมีความสัมพันธกัน 

- หนังสือ 4 10 

10 วัฒนธรรมของไทย
และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย 

ส 2.1 ม.2/4 ความคลายคลึงและความแตกตางของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย วัฒนธรรมที่
เปนปจจัยสำคัญในการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางกัน 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียมีทั้งความคลายคลึงกัน
และความแตกตางกัน ซึ่งเปนปจจัย
สำคัญในการสรางความเขาใจอันดี
ระหวางกัน 

- หนังสือ 4 10 

รวม 60 100 

คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน 70 

คะแนนสอบปลายภาค 30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ส23101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 60 ชั่วโมง)  1.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความสำคัญ 
ของพระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.3/1 
 ม.3/2 
  

การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหลานั้นใน
ปจจุบัน 
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม และความ
สงบสุขใหแกโลก 

พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก สงผลใหมีการนับถือ
พระพุทธศาสนาอยางกวางขวางในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะดินแดน ในภูมิภาค
เอเชีย พระพุทธศาสนามีความสำคัญใน
การสรางสรรค อารยธรรมและความสงบ
สุข แกชาวโลก 

- ใบงาน 
พระพุทธ 
ศาสนาในประเทศ
เพื่อนบาน 
- หนังสือ 

4 10 

2 พุทธประวัติ พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอยางและชาดก  

ส 1.1 ม.3/4
 ม.3/5 

ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ตางๆ เชน 
- ปางมารวิชัย  
- ปางปฐมเทศนา 
- ปางลีลา  
-ปางประจำวันเกิด 
สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ 
- ปฐมเทศนา  
- โอวาทปาฏิโมกข 
- พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติสาวก  
ชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง
ยอมทำใหไดขอคิดและแบบอยางการ
ดำเนินชีวิตไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
ตนอยางเหมาะสม 

- รูปภาพพุทธสาวก 
- งานกลุม 
(กระดาษแข็ง+ปากกา
เคมี) 

4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- พระอัญญาโกณฑัญญะ 
- พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถร ี
- พระเขมาเถรี  
- พระเจาปเสนทิโกศล 
ชาดก 
- นันทิวิสาลชาดก  
- สุวัณณหังสชาดก 
ศาสนิกชนตัวอยาง 
- หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 
- ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ 

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

ส 1.1 ม.3/6 
 ม.3/6 

พระรัตนตรัย  
- สังฆคุณ 9 
อริยสัจ 4 
- ทุกข (ธรรมที่ควรรู)  
: ขันธ 5  
- ไตรลักษณ 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)  
: หลักกรรม 
- วัฏฏะ 3 
: ปปญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) 
- นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ)  
: อัตถะ 3 

ขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4              
เปนหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา  
ซึ่งทำใหผูปฏิบัติไดนำไปใช เพื่อการ
พัฒนาตน เตรียมพรอมสำหรับการ 
ทำงานและมีครอบครัว โดยมีพระสงฆ
เปนผูที่มีความสำคัญในการเผยแผ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

- แผนพับ 
หลักธรรมทางพระ
พุทธ 
ศาสนา 

10 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
: มรรคมีองค 8  
: ปญญา 3  
: สัปปุริสธรรม 7 
: บุญกิริยาวัตถุ 10  
: อุบาสกธรรม 7 
: มงคล 38 
- มีศิลปวิทยา  
- พบสมณะ  
- ฟงธรรมตามกาล  
- สนทนาธรรมตามกาล 
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

4 พระไตรปฎกและ 
พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1 ม.3/6 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย : ชนะตนนั่นแล
ดีกวา 
- ธมฺมจารี สุขํ เสติ : ผูประพฤติธรรมยอม
อยูเปนสุข 
- ปมาโท มจฺจุโน ปทํ : ความประมาทเปน
ทางแหงความตาย 
- สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ : ฟงดวยดียอมได
ปญญา 

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได
ถูกรวบรวมไวในพระไตรปฎก                    
โดยจัดเปนหมวดพระวินัยปฎก                  
พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก 
ในพระไตรปฎกมีพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งมี
ขอคิดเตือนสติใหบุคคลดำเนินชีวิตไป
ในทางท่ีดีงาม 

- วาดภาพสะทอน
พุทธศาสนาสุภาษิต 
 

4 10 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- เรื่องนารูจากพระไตรปฎก : พุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

5 หนาที่ชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ   

ส 1.2 ม.3/1
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/6 
 ม.3/7 

หนาที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลัก
พระธรรมวินัย และจริยวัตรอยาง
เหมาะสม 
การปฏิบัติตนตอพระภิกษุในงานศาสนพิธี
ที่บาน การสนทนา การแตงกาย มารยาท
การพูดกับพระภิกษุตามฐานะ 
การเปนศิษยที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาใน
ทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 
การปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธตามพุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 
การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
- ขั้นเตรียมการ 
- ขั้นพิธีการ 
การศึกษาเรียนรูเรื่ององคประกอบของ
พระพุทธศาสนา นำไปปฏิบัติและเผยแผ
ตามโอกาส 
การศึกษาการรวมตัวขององคกรชาวพุทธ 
การปลูกจิตสำนึกในดานการบำรุงรักษา
วัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน 

ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบัติตนอยางเหมาะ 
สมตอสาวก และบุคคลตางๆตามมารยาท
ชาวพุทธ ปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี 
แสดงตนเปนพุทธมามกะ เสนอแนวทาง
ในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 

- รูปภาพ 
ประกอบหนาที่ชาว
พุทธ 

4 5 



192 
 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

6 วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี  

ส 1.2 ม.3/4
 ม.3/5  
 

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
- พิธีทำบุญ งานมงคล และงานอวมงคล 
- การนิมนตพระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงดาย
สายสิญจน  
- การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน 
- ขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายขาว
พระพุทธ การถวายไทยธรรม การ
กรวดน้ำ 
ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
- วันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากล) 
- วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 

การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม อยาง
ถูกตอง เปนการแสดงความ               
เคารพในหลักคำสอนและธำรง                         
รักษาไวซึ่งศาสนาที่นับถือ 

- รายงานวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

4 10 

7  การบริหารจิตและ
เจริญปญญา 

ส 1.2 ม.3/8
 ม.3/9  
 

พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
สวดมนตแปลและแผเมตตา 
- รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของ
การบริหารจิตและเจริญปญญา 
- ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตาม
หลักสติปฏฐานเนนอานาปานสติ 

การบริหารจิตและการเจริญปญญาดวย
อานาปานสติ การนำวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ แบบอริยสัจ และ                  
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย มีผลตอการ
พัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและ                                                
การดำเนินชีวิตอยางมีสติ 

- หนังสือ 
- กรณตีัวอยาง 

4 5 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไป
ใชในชีวิตประจำวัน 

7 พระพุทธศาสนากับ
การแกปญหาและ
การพัฒนา  

ส 1.1 ม.3/3 
 

สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรม                       
ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เปน
หลักสำคัญของแนวความคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง สงผลตอการดำเนิน
ชีวิตของมนุษยอยางมีคุณภาพ 

- หนังสือ 3 5 

8 ศาสนากับการอยู
รวมกันในประเทศ
ไทย 

ส 1.1 ม.3/10 

 

 

วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อื่นๆ 

การยอมรับในความแตกตางทาง   ความ
เชื่อและหลักธรรมของศาสนาอื่น ยอมทำ
ใหเกิดการยอมรับในวิถีการดำเนินชีวิตที่
แตกตางกันของ                              
ศาสนิกชน 

- หนังสือ 

- รูปภาพ 

3 5 

9 กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

ส 3.1 ม.3/1 ความหมายและประเภทของตลาด 
ความหมายและตัวอยางของอุปสงคและ
อุปทาน 
ความหมายและความสำคัญของกลไก
ราคาและการกำหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 
หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินคา
และบริการ 

กลไกราคาเปนเครื่องมือในระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ราคาสินคา เกิดจากแรงผลักดันของอุป
สงคและอุปทาน 

- หนังสือ 3 5 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

10 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาประเทศ 

ส 3.1 ม.3/2 
 ม.3/3 

สำรวจสภาพปจจุบันปญหาทองถ่ินทั้ง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม 
วิเคราะหปญหาของทองถิ่นโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาในระดับตางๆ 
หลักการสำคัญของระบบสหกรณ 
ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหลักการและระบบของ
สหกรณเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

ปจจุบันมีปญหาทองถิ่นทั้งทาง                      
ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม                
ซึ่งทุกคนควรมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งระบบสหกรณ
มีแนวคิดที่สัมพันธกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- หนังสือ 
- ใบงาน เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 10 

11 บทบาทของรัฐบาล 
ในการพัฒนา
ประเทศบริการ 

ส 3.1 ม.3/2 

 ม.3/3 

 ม.3/4 

 ม.3/5 
 

บทบาทหนาที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ 
บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เชน การผลิตสินคาและบริการ
สาธารณะที่เอกชน  ไมดำเนินการ เชน 
ไฟฟา ถนน โรงเรียน 
- บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนา
ประเทศของรัฐในระดับตางๆ 

รัฐบาลมีบทบาทหนาที่สำคัญใน                  
การกำหนดนโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีตอบุคคล กลุมคน และ
ประเทศชาติ ปจจุบันมีปญหาสำคัญ             
ที่สงผลทำใหเกิดภาวะเงินเฟอ เงินฝด 
และวางงาน ซึ่งสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 

- หนังสือ 4 5 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- บทบาทการแทรกแซงราคาและการ
ควบคุมราคา เพื่อการแจกจายและการ
จัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย 
นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟอ เงินฝด 
ความหมาย สาเหตุ และแนวทางแกไข
ภาวะเงินเฟอ  เงินฝด 
สภาพและสาเหตุปญหาการวางงาน 
ผลกระทบจากปญหาการวางงาน 
แนวทางการแกไขปญหาการวางงาน 

12 การคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ 

ส 3.2 ม.3/6 การคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาใน
การคาระหวางประเทศ 

การกีดกันทางการคาในการคาระหวาง
ประเทศมีสาเหตุและมาตรการหลายดาน 
ซึ่งสงผลตอผูบริโภค ผูผลิต                  
ในประเทศและรัฐบาล 

- หนังสือ 4 5 

13 การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 

ส 3.2 ม.3/3 บทบาทความสำคัญของการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
กลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ 

กลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศมี
วัตถุประสงคและนโยบายสำคัญ       
แตกตางกันออกไป ซึ่งมีความสำคัญ              
ตอการคาโลก 

- หนังสือ 4 5 

รวม 60 100 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน 70 

คะแนนสอบปลายภาค 30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ส23103 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 60 ชั่วโมง)  1.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู ผมาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้ว ัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิ่น สาระสำคัญ ภาระ/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร  

ส 5.1 ม.3/1 การเลือกใชแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูลลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต  

เครื่องมือทางภูมิศาสตรสามารถ
นำไปใชในการสืบคนขอมูลเพื่อ
วิเคราะหลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และทรัพยากร ธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต 

- ลูกโลก 
- แผนที่ 
- เข็มทิศ 
- รูปภาพ 
- My map เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร 
- หนังสือ 

5 10 

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

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
เหนือ 
การเลือกใชแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูลลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชน พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 
แหลงประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ 
ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

เครื่องมือทางภูมิศาสตรสามารถ
นำไปใชในการสืบคน ขอมูลเพื่อ
วิเคราะหลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือ ทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปอเมริกาเหนือมีความสัมพันธกับ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทาง
สังคมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง

- ลูกโลก 
- แผนที่ 
- เข็มทิศ 
- รูปภาพ 
- ใบงาน เรื่อง  
ภูมิประเทศ ภมิ
อากาศ  

14 10 
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ประชากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ในทวีปอเมริกาเหนือ 

ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ 

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

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
ใต 
การเลือกใชแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูลลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาใต 
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชน พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 
แหลงประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปอเมริกาใต 
ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
ประชากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ในทวีปอเมริกาใต 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรสามารถ
นำไปใชในการสืบคนขอมูลเพื่อ
วิเคราะหลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาใตทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปอเมริกาใตมีความสัมพันธกับ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทาง
กายภาพและปจจัยทางสังคมมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีป
อเมริกาใต 

- ลูกโลก 
- แผนที่ 
- รูปภาพ 
- ใบงาน เรื่อง  
การเปลี่ยนแปลง 
ประชากร  

14 10 

4 ภัยพิบัติ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต 

ส 5.1 ม.3/2 
ส 5.2 ม.3/3 
 ม.3/4 
 ม.3/5 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต 
ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยที่เกิดขึ้น
ในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต 
แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใตที่ยั่งยืน 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใตสงผลตอการ
เกิดภัยพิบัติและผลกระทบที่แตกตาง
กันสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพล
ตอกิจกรรมของมนุษยขณะเดียวกัน
กิจกรรมของมนุษยก็สงผลตอ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และกอใหเกิด
ปญหาการทำลายสิ่งแวดลอม ในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต การ

- ใบงาน เรื่อง  
ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ 

8 10 



199 
 

ความรวมมือระหวางประเทศที่มีผลตอการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

จัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและ สิ่งแวดลอมในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใตจะ
ชวยใหมนุษยอาศัยอยูรวมกับธรรมชาติ
ไดอยางยั่งยืน วิกฤตการณทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอ 
ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจึงตองอาศัย
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

6 กฎหมายแพงและ
อาญา 

ส 2.1 ม.3/1
  

ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญาและ
โทษ  
ลักษณะการกระทำความผิดทางแพงและ
ความรับผิดทางแพง 
ตัวอยางการกระทำความผิดทางอาญา เชน 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
ตัวอยางการกระทำความผิดทางแพง เชน 
การทำผิดสัญญา การทำละเมิด 

การกระทำความผิดทางอาญาและทาง
แพงมีความแตกตางกันในลักษณะของ
การกระทำความผิดและบทลงโทษ 

- หนังสือ 4 10 

7 สิทธิมนุษยชน ส 2.1 ม.3/2 
 
 

ความหมายและความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
การมีสวนรวมคุมครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม 

สิทธิมนุษยชนมีความสำคัญตอการ
ดำรง- 
ชีวิตของมนุษย ดังนั้นทุกคนจึงตองมี
สวนรวมในการคุมครองผูอื่นตามหลัก
สิทธิ-มนุษยชน โดยเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

- หนังสือ 4 10 
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ราชอาณาจักรไทยตามวาระและ
โอกาสที่เหมาะสม 

8 วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 

ส 2.1 ม.3/3 ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ไทย และวัฒนธรรมสากล 
การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
ไทยที่เหมาะสม 
การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

วัฒนธรรมมีความสำคัญตอวิถีการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย ดังนั้นทุกคนจึง
ตองรวมมือกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสากลอยาง
เหมาะสม 

- รูปภาพ 
- หนังสือ 
- ใบงาน 
วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมสากล 
 

4 10 

9 สังคมไทย ส 2.1 ม.3/4 
 ม.3/5 

ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง เชน การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ 
สาเหตุปญหาทางสังคม เชน ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหาการ
ทุจริต ปญหาอาชญากรรม 
แนวทางความรวมมือในการลดความขัดแยง 
และการสรางความสมานฉันท 
ปจจัยที่สงเสริมการดำรงชีวิตใหมีความสุข 
เชน การอยูรวมกันอยางมีขันติธรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาใน
ตนเอง รูจักมองโลกในแงดี สรางทักษะทาง
อารมณ รูจักบริโภคดวยปญญา เลือกรับ-
ปฏิเสธขาวและวัตถุตางๆ ปรับปรุงตนเอง
และสิ่งตางๆ ใหดีขึ้นอยูเสมอ 

การขัดแยงในประเทศสงผลกระทบตอ                    
ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ                        
ซึ่งทุกคนควรใหความรวมมือกันหา
แนวทางเพื่อลดความขัดแยง 

- หนังสือ 
- วิดีทัศน 

4 10 
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10 การเมืองการปกครอง
ในยุคปจจุบัน 

ส 2.2 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/4 

ระบอบการปกครองแบบตางๆ ที่ใชในยุค
ปจจุบัน เชน การปกครองระบอบเผด็จการ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ความแตกตาง ความคลายคลึงของการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม และ
การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ 
อำนาจหนาที่ของรัฐบาล 
บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผนดิน 
ความจำเปนในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
ประเด็น ปญหา และผลกระทบที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 
แนวทางการแกไขปญหา 

การปกครองระบอบเผด็จการ และ
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการ
ปกครองที่ใชอยูในยุคปจจุบัน ประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีความคลายคลึงและ
แตกตางกับประเทศอื่นโดยมี
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน            
การปกครองประเทศ มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม 
การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ ปจจุบันมีปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทย จึงตองรวมกันเสนอ
แนวทางแกไข 

- หนังสือ 4 10 

รวม 60 100 

คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน 70 

คะแนนสอบปลายภาค 30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ส21102 รายวิชา ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1- 2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 20 ชั่วโมง) 0.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 เวลาและการแบง 
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

ส 4.1 ม.1/1  ม.1/2 เวลา ชวงเวลา และการเทียบศักราชตามระบบตางๆ มี
ความสำคัญตอ 
การศึกษาประวัติศาสตร ทำใหเห็นความสัมพันธ และ
ความสำคัญของอดีตที่มีตอปจจุบันและอนาคต 

6 16 

2 วิธีการทางประวัติศาสตร  ส 4.1 ม.1/3 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร  
มาใชในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น และประวัติศาสตร
สุโขทัย 
จะทำใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ   

7 16 

3 สมัยกอนสุโขทัย 
ในดินแดนไทย  

ส 4.3 ม.1/1 การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยใน
ดินแดนไทย  
จะทำใหเราเขาใจพัฒนาการจาก 
ชุมชนโบราณมาสูรัฐโบราณ กอนที่ 
จะสถาปนาเปนอาณาจักรสุโขทัย  
และการสรางสรรคภูมิปญญาของ 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย   

7 16 
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4 พัฒนาการของ 
อาณาจักรสุโขทัย 

ส 4.3 ม.1/2 
 ม.1/3 
 

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 
ในดานตางๆ เกิดจากปจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการ
ของอาณาจักรหลายประการ และมีวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาที่สงผลตอสังคมไทย 
ในปจจุบัน  

8 20 

5 พัฒนาการของ 
ภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต 

ส 4.2 ม.1/1 
 

พัฒนาการของประเทศตางๆ  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
มีปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการในแตละสมัย ซึ่ง
นอกจากนั้นยังมี 
ความรวมมือกันในภูมิภาค กอใหเกิดความเข็มแข็งและความ
เจริญรุงเรืองเชนในปจจุบัน 

7 16 

6 แหลงอารยธรรม 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ส 4.2 ม.1/2 
 

แหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีอิทธิพล
ตอพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
สังคมไทยในปจจุบัน  

5 16 

รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 



204 
 

โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ส22102 รายวิชา ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1- 2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 20 ชั่วโมง) 0.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ความสำคัญของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 

ส 4.1 ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 

หลักฐานทางประวัติศาสตรที่ผานการวิเคราะหดวยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร  
จะทำใหผลการศึกษามีความถูกตองและนาเชื่อถือ 

5 15 

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

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยามีปจจัยสำคัญที่สงผลตอ
ความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ของสมัยอยุธยายังมีอิทธิพลตอการพัฒนา 
ชาติไทยในยุคตอมา 

10 25 

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

พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีมีปจจัยสำคัญที่สงผลตอ
ความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ของสมัยธนบุรียังมีอิทธิพลตอการพัฒนา 
ชาติไทยในยุคตอมา 

7 15 

4 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ
ในการสรางสรรคชาติไทย 

ส 4.3 ม.2/3 ประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย  
ขุนนาง ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  
ที่ทำคุณประโยชนใหแกชาติบานเมือง 
ในดานตางๆ ดวยความเสียสละ กลาหาญ อดทน และความ
เขมแข็ง เปนแบบอยาง 
ใหอนุชนรุนหลังไดนำไปประพฤติปฏิบัติตาม 

6 15 
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5 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร ที่มีผลตอ
พัฒนาการของทวีปเอเชีย 

ส 4.2 ม.2/1 

 

ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตรที่หลากหลายของทวีปเอเชีย มี
อิทธิพลตอพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคตางๆ ใน
ทวีปเอเชีย 

5 15 

6 แหลงอารยธรรมในทวีปเอเชีย ส 4.2 ม.2/2 

 

แหลงอารยธรรมตะวันออกและมรดกโลกของประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ลวนมีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร แสดงถึงความเจริญรุงเรืองเมื่อครั้งอดีต ซึ่ง
มีอิทธิพลตอภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน 

7 15 

รวม 40 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ส23102 รายวิชา ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1- 2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห (จำนวน 20 ชั่วโมง) 0.5 หนวยกิต 

ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 วิธีการทาง        ประวัติศาสตร          
ในการศึกษาเรื่องราว ทาง
ประวัติศาสตร 

ส 4.1 ม.3/1 
 ม.3/2 
  

การนำวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเหตุการณ
สำคัญทางประวัติศาสตรอยางมีเหตุผลจะทำใหเหตุการณ
นั้นๆ มีความนาเชื่อถือ 

2 5 

2 พัฒนาการทาง  ประวัติศาสตรไทย 
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 
  
  

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในดานตางๆ 
นั้น มีปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองของไทย ทำให  ราชธานีมีความมั่นคงและ
เจริญรุงเรือง และสงผลความมั่นคงและความเจริญรุงเรือง
มาจนถึงปจจุบัน 

7 15 

3 พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย
สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ 

ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 
  
  

พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุง และปฏิรูปประเทศใน
ดานตางๆ ทำให               ราชธานีมีความมั่นคงและ
เจริญรุงเรือง และสงผลตอความมั่นคงและความ 
เจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน 

9 20 

4 พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย
สมัยประชาธิปไตย 

ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 
 ม.3/4 

พัฒนาการของไทยในสมัยประชาธิปไตยในดานตางๆ ทำให              
ราชธานีมีความมั่นคงและเจริญรุงเรือง และสงผลตอความ
มั่นคงและ       ความเจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน 

 

6 15 
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ลำดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5 การสรางสรรค       ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย       สมัย
รัตนโกสินทร 

ส 4.3 ม.3/3 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรมีอิทธิพลตอ
การพัฒนาชาติไทย ทำใหคนไทยเกิดความภาคภูมิใจ เห็น
คุณคาและชวยกันอนุรักษไว 

2 15 

6 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร 

ส 4.2 ม.3/1 ปจจัยทางภูมิศาสตรมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคตางๆ ของโลก 
นอกจากนั้นอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกยังมีผลสำคัญตอ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร 

8 15 

7 ความขัดแยงและความรวมมือของ
โลกในคริสตศตวรรษที่ 20 ถึง
ปจจุบัน 

 

ส 4.2 ม.3/2 โลกในศตวรรษที ่20 มนุษยมีชีวิต      ความเปนอยูที่ดีข้ึน
แตก็มีความ ขัดแยงกันมากขึ้นทำใหมนุษยหาหนทางรวมมือ
ขจัดความขัดแยง     โดยการจัดตั้งองคการความรวมมือ
ตางๆ ขึ้น เพื่อใหมนุษยทุกคนบนโลกอยูรวมกันไดอยางสงบ
สุข 

6 15 

รวม 40 100 
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