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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส11101     รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 1                          เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห2  พุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ แบบอยGางการดำเนินชีวิต และ

ขKอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เร่ืองเลGาและศาสนิกชนตัวอยGางตามท่ีกำหนด ความหมาย ความสำคัญและ

เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต2 แผG

เมตตา   มีสติ  บำเพ็ญประโยชน2ตGอวัด  แสดงตนเปVนพุทธมามกะหรือศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  

ปฏิบัติในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามท่ีกำหนดไดKถูกตKอง  ประโยชน2และปฏิบัติตนเปVน

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน อธิบาย ยกตัวอยGางความสามารถและความดี บอกประโยชน2ผลจากการ

กระทำของตนเอง  ผูKอ่ืน โครงสรKาง บทบาท หนKาท่ีของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน บทบาท สิทธิ หนKาท่ีของ

ตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีสGวนรGวมในการตัดสินใจ และทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม

กระบวนการประชาธิปไตย สินคKาและบริการท่ีใชKประโยชน2ในชีวิตประจำวัน  การใชKจGายเงินในชีวิตประจำวัน

ไมGเกินตัวและประโยชน2ของการออม  การใชKทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยGางประหยัด  ความจำเปVนของการ

ทำงานท่ีสุจริต  จำแนกส่ิงตGาง ๆ  รอบตัวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษย2สรKางข้ึน  ระบุความสัมพันธ2

ของตำแหนGง  ระยะ  ทิศของส่ิงตGาง ๆ  รอบตัว  ทิศหลัก  ใชKแผนผังงGาย ๆ  ในการแสดงตำแหนGงของส่ิงตGางๆ 

ในหKองเรียน สังเกตและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอากาศในรอบวัน บอกส่ิงตGางๆ ท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติท่ีสGงผลตGอความเปVนอยูGของมนุษย2 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลKอมท่ีอยูGรอบตัว มีสGวนรGวมในการ

ดูแลส่ิงแวดลKอมท่ีบKานและช้ันเรียน 

 โดยใชKกระบวนการต้ังคำถามเชิงภูมิศาสตร2 การรวบรวมขKอมูล กระบวนการการจัดการขKอมูล 

กระบวนการการวิเคราะห2ขKอมูล กระบวนการการสรุปเพ่ือตอบคำถาม กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคKน

ขKอมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุGม  กระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

แกKป]ญหา ใชKทักษะทางภูมิศาสตร2ดKานการสังเกต การแปลความขKอมูลทางภูมิศาสตร2 รวมถึงทักษะดKานการ

ส่ือสาร 

 เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  ใหKเหตุผล รวมถึงการตัดสินใจอยGางเปVนระบบ สามารถนำไปปฏิบัติใน

การดำเนินชีวิต  มีความสามารถทางภูมิศาสตร2 ทักษะทางภูมิศาสตร2 และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดKานการ

ส่ือสาร มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ  ศาสน2  กษัตริย2  ซ่ือสัตย2สุจริต  มี

วินัย  ใฝaเรียนรูK  อยูGอยGางพอเพียง มุGงม่ันในการทำงาน รักความเปVนไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดำเนินชีวิต

อยGางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสูGประชาคม

อาเซียน 

 

 



170 
 

 

ตัวช้ีวัด 

 ส 1.1  ป.1/1-4  ส 1.2  ป.1/1-3 

 ส 2.1  ป.1/1-2  ส 2.2  ป.1/1-3 

 ส 3.1  ป.1/1-3  ส 3.2  ป.1/1 

 ส 5.1  ป.1/1-5  ส 5.2  ป.1/1-3 
รวมตัวช้ีวัด 24 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส12101     รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 2                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือโดยสังเขป ความหมาย ความสำคัญ และเคารพ

พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี

กำหนด ประโยชน2และปฏิบัติตนเปVนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน ส่ิงตGาง ๆ ท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ี

สGงผลตGอความเปVนอยูGของมนุษย2 โครงสรKาง บทบาทและหนKาท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บำเพ็ญ

ประโยชน2ตGอวัด หรือศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงตนเปVน พุทธมามกะ หรือแสดงตนเปVนศาสนิก

ชนของศาสนาท่ีตนนับถือ ยกตัวอยGางความสามารถและความดีของตนเอง ผูKอ่ืนและบอกผลจากการกระทำน้ัน 

โครงสรKาง บทบาทและหนKาท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ระบุบทบาท สิทธิ หนKาท่ีของตนเองใน

ครอบครัวและโรงเรียน สินคKาและบริการท่ีใชKประโยชน2 ในชีวิตประจำวัน ระบุความสัมพันธ2ของตำแหนGง ทิศ

หลักและท่ีต้ังของส่ิงตGางๆ ระยะ ทิศ ของส่ิงตGางๆ รอบตัว ยกตัวอยGางการใชKจGายเงินในชีวิต ประจำวันท่ีไมGเกิน

ตัวและเห็นประโยชน2ของการออม การใชKทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยGางประหยัด อธิบายเหตุผลความจำเปVน

ท่ีคนตKองทำงานอยGางสุจริต แยกแยะส่ิงตGางๆ รอบตัวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย2สรKางข้ึน ใชKแผนผัง

งGาย ๆ ในการแสดงตำแหนGงของส่ิงตGางๆในหKองเรียน สังเกต เปรียบเทียบและบอกการเปล่ียนแปลงของสภาพ

อากาศในรอบวัน การเปล่ียนแปลง ของสภาพ แวดลKอมท่ีอยูGรอบตัว  

โดยใชKกระบวนการต้ังคำถามเชิงภูมิศาสตร2 การรวบรวมขKอมูล กระบวนการการจัดการขKอมูล 

กระบวนการการวิเคราะห2ขKอมูล กระบวนการการสรุปเพ่ือตอบคำถาม กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคKน

ขKอมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุGม  กระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

แกKป]ญหา 

เห็นคุณคGา ช่ืนชม แบบอยGางการดำเนินชีวิตและขKอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเลGาและศาสนิก

ชนตัวอยGางตามท่ีกำหนด สวดมนต2 แผGเมตตา มีสติท่ีเปVนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา

จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

ตามท่ีกำหนดไดKถูกตKอง มีสGวนรGวมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวการจัดระเบียบส่ิงแวดลKอมท่ี

บKานและช้ันเรียน  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 1.1 ป. 2/1 -7  ส 1.2 ป. 2/1 -2  ส 2.1 ป.2/1-4  ส 2.2 ป.1/1 -2  

ส 3.1 ป.2/1-4  ส 3.2 ป.2/1-2  ส 5.1 ป. 2/1 -3  ส 5.2 ป.2/1-4  

รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส13101     รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 3                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ศึกษา สรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ พุทธประวัติต้ังแตGประสูติจนถึง

การออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด ความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย 

ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ช่ือ

ศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร2ของศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืนๆ บอก ท่ีมาของรายไดKและ

รายจGายของตนเองและครอบครัว อธิบายความสัมพันธ2ระหวGางผูKซ้ือและผูKขาย การแลกเปล่ียนสินคKาและ

บริการโดยวิธีตGาง ๆ อธิบาย ปฏิบัติตนตGอสาวกในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ของศาสนาท่ี

ตนนับถือ มารยาทไทย ขKอตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหนKาท่ีท่ีตKองปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยGางเหมาะสม  

3. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนท่ีแตกตGางกันโดยปราศจาก

อคติ ความสัมพันธ2ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเปVนสGวนหน่ึงของชุมชน ระบุผูKมีบทบาท 

อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน ระบุส่ิงตGางๆ ท่ีเปVนธรรมชาติกับท่ีมนุษย2สรKางข้ึน ซ่ึงปรากฏ

ระหวGางโรงเรียนกับบKาน ทรัพยากรท่ีนำมาผลิตสินคKาและบริการท่ีใชKในชีวิตประจำวัน บันทึกรายรับรายจGาย

ของตนเอง สรุปผลดีของการใชKจGายท่ีเหมาะสมกับรายไดKและการออม ระบุตำแหนGงอยGางงGายและลักษณะทาง

กายภาพของส่ิงตGางๆ ท่ีปรากฏในลูกโลก แผนท่ี แผนผัง และภาพถGาย ความสัมพันธ2ของปรากฏการณ2ระหวGาง

โลก ดวงอาทิตย2และดวงจันทร2ความสัมพันธ2ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย2 แยกแยะและใชK

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชKแลKวไมGหมดไปและท่ีใชKแลKวหมดไปไดKอยGางคุKมคGา  

โดยใชKกระบวนการต้ังคำถามเชิงภูมิศาสตร2 การรวบรวมขKอมูล กระบวนการการจัดการขKอมูล 

กระบวนการการวิเคราะห2ขKอมูล กระบวนการการสรุปเพ่ือตอบคำถาม กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคKน

ขKอมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุGม  กระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

แกKป]ญหา 

เห็นคุณคGา ช่ืนชมการสวดมนต2 แผGเมตตา มีสติท่ีเปVนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการ

พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนด แบบอยGางการดำเนินชีวิตและขKอคิดจากประวัติ

สาวก ชาดก/เร่ืองเลGาและศาสนิกชนตัวอยGางตามท่ีกําหนด การทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและ

ในโรงเรียน ตามหลักศาสนา ความสำคัญและคุณคGาของส่ิงแวดลKอมทางธรรมชาติและทางสังคมและการมีสGวน

รGวมในการฟnoนฟูปรับปรุงส่ิงแวดลKอมในโรงเรียนและชุมชน  

รหัสตัวช้ีวัด  

ส 1.1 ป. 3/1 -7  ส 1.2 ป. 3/1 -3  ส2.1 ป.3/1-4   ส2.2 ป.3/1 -3  

ส3.1 ป.3/1-3   ส3.2 ป.3/1-3   ส5.1 ป. 3/1 -3  ส5.2 ป.3/1-5  

รวม 31 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส14101     รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 4                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

บอกความหมาย ความสำคัญของพระไตรปpฎก หรือคัมภีร2ของศาสนาท่ีตนนับถือ บอกพฤติกรรมการ

ดำเนินชีวิตของตนเอง และผูKอ่ืนท่ีอยูGในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อธิบายความสำคัญขอวันหยุดราชการท่ี

สำคัญ สินคKาและบริการท่ีรัฐจัดหาและใหKบริการแกGประชาชน ความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชน

ในการเสียภาษี ใชKแผนท่ี แผนผัง และภาพถGายในการหาขKอมูลทางภูมิศาสตร2ในชุมชนไดKอยGางมีประสิทธิภาพ 

เขียนแผนผังงGายๆ เพ่ือแสดงตำแหนGงท่ีต้ังของสถานท่ีสำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน บอกความสัมพันธ2

ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลKอมในชุมชน

จากอดีตถึงป]จจุบัน อธิบายการพ่ึงพาส่ิงแวดลKอมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตKองการพ้ืนฐาน

ของมนุษย2และการประกอบอาชีพ มลพิษและการกGอใหKเกิดมลพิษโดยมนุษย2 ความแตกตGางของเมืองและ

ชนบท อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเปVนรากฐานสำคัญของ

วัฒนธรรมไทย บอกช่ือ ความสำคัญและปฏิบัติตนไดKอยGางเหมาะสมตGอ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสน

บุคคลของศาสนาอ่ืนๆ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 

หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด สรุปพุทธประวัติต้ังแตGการบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน 

หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ยกตัวอยGางบุคคลซ่ึงมีผลงานท่ีเปVนประโยชน2แกGชุมชนและ

ทKองถ่ินของตน ระบุบทบาทหนKาท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีสGวนรGวมในกิจกรรมตGาง ๆ ตามกระบวนการ

ประชาธิปไตย วิเคราะห2ความแตกตGางของกระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการ

ออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน/โรงเรียนและชุมชนท่ีเปVนผลจาก

การตัดสินใจของบุคคลและกลุGม จำแนกความตKองการและความจำเปVนในการใชKสินคKาและบริการในการดำรง 

ชีวิต วิเคราะห2การใชKจGายของตนเอง อธิบายไดKวGาทรัพยากรท่ีมีอยูGจำกัดมีผลตGอการผลิตและบริโภคสินคKาและ

บริการ เหตุผลการแขGงขันทางการคKา ท่ีมีผลทำใหKราคาสินคKาลดลง  

โดยใชKกระบวนการต้ังคำถามเชิงภูมิศาสตร2 การรวบรวมขKอมูล กระบวนการการจัดการขKอมูล 

กระบวนการการวิเคราะห2ขKอมูล กระบวนการการสรุปเพ่ือตอบคำถาม กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคKน

ขKอมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุGม  กระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

แกKป]ญหา 

เห็นคุณคGา ช่ืนชม แบบอยGางการดำเนินชีวิตและขKอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเลGาและศาสนิก

ชนตัวอยGาง ตามท่ีกำหนด สวดมนต2 แผGเมตตา มีสติท่ีเปVนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา

จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด เห็นคุณคGา การปฏิบัติตนตGอสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ 

ศาสนพิธีพิธีกรรม ของศาสนาท่ีตนนับถือ วันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดไดKอยGางเหมาะสม แสดงตนเปVน

พุทธมามกะ หรือแสดงตนเปVนศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ สรุปประโยชน2และปฏิบัติตนตามประเพณีและ

วัฒนธรรมในครอบครัวและทKองถ่ิน ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลKอมในชุมชน  
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รหัสตัวช้ีวัด  

ส 1.1 ป. 4/1 -8  ส 1.2 ป. 4/1 -3  ส2.1 ป.4/1-5   ส2.2 ป.4/1 -3  

ส3.1 ป.4/1-3   ส3.2 ป.4/1-2  ส5.1 ป. 4/1 -3  ส5.2 ป.4/1-3  

รวม 30 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส15101     รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 5                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

บอก อธิบาย ระบุ ยกตัวอยGาง เสนอวิธีการ วิเคราะห2 อภิปราย หรือสรุปความสำคัญ ประวัติศาสนา 

ศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ท่ีตนนับถือ สิทธิพ้ืนฐานท่ีเด็กทุกคน พึงไดKรับตามกฎหมาย ความแตกตGาง ทาง

วัฒนธรรม ของกลุGมคนในทKองถ่ิน การอยูGรGวมกันอยGางสันติสุข ในชีวิตประจำวัน อำนาจอธิปไตยและ

ความสำคัญ ของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหนKาท่ีของพลเมือง กระบวนการเลือกต้ัง ความสำคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย2 ป]จจัยท่ีมีผลตGอการเลือกซ้ือ สินคKา และบริการ สิทธิพ้ืนฐานของผูKบริโภค หลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ2ทางเศรษฐกิจ หนKาท่ีเบ้ืองตKนของเงิน แหลGงทรัพยากรและส่ิงตGาง ๆ ใน

จังหวัด สภาพแวดลKอมทางกายภาพ ของชุมชน ท่ีสGงผลตGอการดำเนินชีวิต ของคนในจังหวัด การเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลKอมในจังหวัดและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงน้ัน แสดงตนมีสGวนรGวมหรือปฏิบัติตามหลักธรรม

ทางศาสนาท่ีตนนับถือ บำรุงรักษา ศาสนสถาน ศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา เปVนพลเมืองดี 

ตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน เปVนผูKนำผูKตามท่ีดี อนุรักษ2ส่ิงแวดลKอมในจังหวัด ใชKแผนท่ี

และภาพถGาย ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัด ใชKแผนท่ีอธิบายความสัมพันธ2 ของส่ิงตGาง ๆท่ีมีอยูGใน

จังหวัด 

โดยใชKกระบวนการต้ังคำถามเชิงภูมิศาสตร2 การรวบรวมขKอมูล กระบวนการการจัดการขKอมูล 

กระบวนการการวิเคราะห2ขKอมูล กระบวนการการสรุปเพ่ือตอบคำถาม กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคKน

ขKอมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุGม  กระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

แกKป]ญหา  

ช่ืนชมการทำความตีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ตามหลักศาสนา พรKอมท้ัง

บอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เห็นคุณคGาของการพัฒนา จิต ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ และมี

มารยาทของความเปVนศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกำหนด  

 

ตัวช้ีวัด  

ส 1.1 ป. 5/1 -7  ส 1.2 ป. 5/1 -3   

ส2.1 ป.5/1-4   ส2.2 ป.5/1 -3  

ส3.1 ป.5/1-3   ส3.2 ป.5/1-2   

ส5.1 ป. 5/1 -3  ส5.2 ป.5/1-3  

รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส16101     รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 6                       เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

 ระบุ อธิบาย วิเคราะห2 จำแนก สรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะ

ท่ีเปVนมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย พุทธประวัติต้ังแตGเสด็จกรุงกบิลพัสดุ2จนถึงพุทธกิจ

สำคัญ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด องค2ประกอบ และความสำคัญของพระไตรปpฎก หรือคัมภีร2

ของศาสนาท่ีตนนับถือ โครงสรKาง อำนาจ หนKาท่ีและความสำคัญของการปกครองสGวนทKองถ่ิน ประโยชน2ท่ี

ชุมชน จะไดKรับจากองค2กรปกครองสGวนทKองถ่ิน บทบาทหนKาท่ี และวิธีการเขKาดำรงตำแหนGงของผูKบริหาร

ทKองถ่ิน ป]จจัยการผลิตสินคKาและบริการหลักการสำคัญและประโยชน2ของสหกรณ2 บทบาทหนKาท่ีเบ้ืองตKนของ

ธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกูKยืม รูKตำแหนGง (พิกัดภูมิศาสตร2 ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาค

ของตนเอง ลักษณะภูมิลักษณ2ท่ีสำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี ความสัมพันธ2ของลักษณะทางกายภาพ

กับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง สภาพแวดลKอมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตGอลักษณะการต้ังถ่ินฐาน

และการยKายถ่ินของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของส่ิงแวดลKอมทางธรรมชาติท่ีกGอใหKเกิดวิถีชีวิตและการ

สรKางสรรค2วัฒนธรรมในภูมิภาค แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 

3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด เพ่ือการพัฒนาตนเองและส่ิงแวดลKอม 

จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออยGางเรียบงGาย มีประโยชน2 และปฏิบัติตนถูกตKอง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 

พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกําหนด และอภิปรายประโยชน2ท่ีไดKรับจากการเขKารGวมกิจกรรม มี

มรรยาทของความเปVนศาสนิกชนท่ีดี ตามท่ีกำหนด ยกตัวอยGางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ

เสรีภาพ และหนKาท่ีในฐานะพลเมืองดี เสนอวิธีการปกปsองคุKมครองตนเองหรือผูKอ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

ประยุกต2ใชKแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมตGาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน นำเสนอตัวอยGางท่ีสะทKอนใหKเห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดลKอม และเสนอแนวคิดใน

การรักษาสภาพแวดลKอมในภูมิภาค มีสGวนรGวมในการอนุรักษ2และเผยแพรGภูมิป]ญญาทKองถ่ินของชุมชน  

โดยใชKกระบวนการต้ังคำถามเชิงภูมิศาสตร2 การรวบรวมขKอมูล กระบวนการการจัดการขKอมูล 

กระบวนการการวิเคราะห2ขKอมูล กระบวนการการสรุปเพ่ือตอบคำถาม กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคKน

ขKอมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุGม  กระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

แกKป]ญหา 

เห็นคุณคGา ของการประพฤติตนตามแบบอยGางการดำเนินชีวิตและขKอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เร่ือง

เลGาและศาสนิกชนตัวอยGาง ตามท่ีกําหนด การสวดมนต2แผGเมตตามีสติท่ีเปVนพ้ืนฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด และวัฒนธรรมไทยท่ีมีผล

ตGอการดำเนินชีวิตในสังคมไทย  
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ตัวช้ีวัด  

ส 1.1 ป. 6/1 -9     ส 2.2 ป. 6/1 -4  

ส3.1 ป.6/1-5   ส3.2 ป.6/1 -3  

ส5.1 ป.5/1-2   ส5.2 ป.5/1-3  

รวม 26 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส11102     รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 1                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

บอกอธิบายอภิปรายสรุป วิเคราะห2เปรียบเทียบความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปVนศาสนา

ประจำชาติ หรือความสำคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ พุทธประวัติต้ังแตGปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน 

หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ความสำคัญของการเคารพพระรัตนตรัย การปฏิบัติตามไตรสิกขา

และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนดและ หลักธรรม

สำคัญของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป ลักษณะสำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ และปฏิบัติตนไดKอยGาง

เหมาะสมเม่ือตKองเขKารGวมพิธี ความรูKเก่ียวกับสถานท่ีตGางๆในศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดKอยGางเหมาะสม 

ประโยชน2ของการเขKารGวมใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนด และ

ปฏิบัติตนไดKถูกตKอง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม อันดีงาม คุณคGาทาง

วัฒนธรรมท่ีแตกตGางกันระหวGางกลุGมคนในสังคมไทย บทบาท หนKาท่ีขององค2กรปกครองสGวนทKองถ่ินและ

รัฐบาล การใชKสิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผูKผลิตท่ีมีความรับผิดชอบและ

ผูKบริโภคท่ีรูKเทGาทัน วิธีและประโยชน2ของการใชKทรัพยากรอยGางย่ังยืน ความสัมพันธ2ระหวGางผูKผลิต ผูKบริโภค 

ธนาคาร และรัฐบาล ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ2ทางธรรมชาติของประเทศและส่ิงแวดลKอมทาง

ธรรมชาติกับส่ิงแวดลKอมทางสังคมในประเทศ การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงป]จจุบัน 

และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงน้ัน เคารพพระรัตนตรัย บอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตาม 

หลักธรรมไตรสิกขาและโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา และหลักธรรม ศาสนพิธี พิธีกรรมกิจกรรมในวันสำคัญ 

ของศาสนาท่ีตนนับถือ หรือศาสนาอ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดไดKอยGางเหมาะสม เม่ือตKองเขKารGวมพิธี เพ่ือแกKป]ญหา

อบายมุขและ ส่ิงเสพติด มีมรรยาทของความเปVนศาสนิกชนท่ีดี แสดงตนเปVนพุทธมามกะ หรือเปVนศาสนิกชน

ของศาสนาท่ีตนนับถือ กฎหมายท่ีเก่ียวขKองกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน แสดงออกถึงมารยาท

ไทยไดKเหมาะสมถูกกาลเทศะ ติดตามขKอมูล ขGาวสาร เหตุการณ2ตGาง ๆ ในชีวิตประจำวัน  

เลือกรับและใชKขKอมูล ขGาวสารในการเรียนรูKไดKเหมาะสม มีสGวนรGวมในกิจกรรมตGางๆ ท่ีสGงเสริม 

ประชาธิปไตยในทKองถ่ินและประเทศ ยกตัวอยGางการรวมกลุGมทางเศรษฐกิจภายในทKองถ่ิน ใชKเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร2 (แผนท่ี ภาพถGายชนิดตGาง ๆ) ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ จัดทำแผนการ

ใชKทรัพยากรในชุมชน  

เห็นคุณคGา ช่ืนชม การประพฤติตนตามแบบอยGางการดำเนินชีวิตและขKอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/

เร่ืองเลGา และศาสนิกชนตัวอยGางตามท่ีกําหนด การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา การสวด

มนต2แผGเมตตา และบริหารจิตเจริญป]ญญา การมีสติท่ีเปVนพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา

จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด  
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รหัสตัวช้ีวัด  

ส 4.1 ป.1/1 -3  ส 4.2 ป. 1/1 -2 

ส 4.3 ป. 1/1 -3 

 รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส12102     รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 2                          เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

 รูKจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ2สำคัญในอดีตและ

ป]จจุบัน รวมท้ัง การใชKคำท่ีแสดงชGวงเวลาในอดีต ป]จจุบัน และอนาคต วันน้ี เม่ือวานน้ี พรุGงน้ี, เดือนน้ี เดือน

กGอน เดือนหนKา, ปuน้ี ปuกGอน ปuหนKา ในการอธิบายเหตุการณ2ท่ีเกิดข้ึน โดยใชKทักษะการสังเกต การสอบถาม 

เช่ือมโยง เรียงลำดับ การเลGาเร่ือง การรวบรวมขKอมูล การอธิบาย เพ่ือใหKสามารถใชKวันเวลาเรียงลำดับ

เหตุการณ2สำคัญไดKถูกตKอง วGาเหตุการณ2ใดเกิดกGอน เหตุการณ2ใดเกิดหลัง รูKวิธีสืบคKนเหตุการณ2ท่ีเกิดข้ึนใน

ครอบครัวโดยใชKหลักฐานท่ีเก่ียวขKอง ไดKแกG ภาพถGาย สูติบัตร ทะเบียนบKาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชK มาอธิบาย

เร่ืองราวตGาง ๆ และวิธีสืบคKนขKอมูลในชุมชนอยGางงGาย ๆ ในเร่ืองเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนในดKานตGางๆ จากอดีตถึงป]จจุบัน ไดKแกG การประกอบอาชีพ การแตGงกาย การส่ือสาร ขนบธรรมเนียม

ประเพณีในชุมชน เขKาใจสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตGอวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถ

เรียงลำดับเหตุการณ2ท่ีสืบคKนไดKโดยใชKเสKนเวลา ฝvกทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห2 การอธิบาย

อยGางมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ เพ่ือใหKเขKาใจวิธีการทางประวัติศาสตร2 เร่ืองการใชK

หลักฐานทางประวัติศาสตร2สืบคKนเร่ืองราวในอดีต เขKาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามกาลเวลา อยGางตGอเน่ือง 

มีความเขKาใจชุมชนท่ีมีความแตกตGางและสามารถปรับตัวใชKชีวิตประจำวันไดKอยGางมีประสิทธิภาพ  

ศึกษา สืบคKนประวัติและผลงานของบุคคลท่ีทำประโยชน2ตGอทKองถ่ินหรือประเทศชาติ ในดKานการ

สรKางสรรค2วัฒนธรรม /การสรKางความเจริญรุGงเรืองและความม่ันคงโดยสังเขป รวมท้ังวัฒนธรรมไทย ประเพณี

ไทย และภูมิป]ญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ2ไวK ไดKแกG การทำความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะ

ไทย ดนตรีไทย โดยใชKทักษะการสืบคKนการสังเกต การอGาน การรวบรวมขKอมูล การวิเคราะห2 การใชKเหตุผล 

การอธิบาย และการนำเสนอ  

เพ่ือใหKเห็นคุณคGาและแบบอยGางการกระทำความดีของบรรพบุรุษท่ีไดKสรKางประโยชน2ใหKทKองถ่ินและ

ประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเปVนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิป]ญญาไทย และธำรงความเปVน

ไทย 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ส 4.1 ป.2/1 -2                  ส 4.2 ป.2/1-2  

ส 4.3 ป.2/1 -2  

รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส13102     รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 3                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

 รูKจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ2สำคัญในอดีตและ

ป]จจุบัน รวมท้ัง การใชKคำท่ีแสดงชGวงเวลาในอดีต ป]จจุบัน และอนาคต วันน้ี เม่ือวานน้ี พรุGงน้ี, เดือนน้ี เดือน

กGอน เดือนหนKา, ปuน้ี ปuกGอน ปuหนKา ในการอธิบายเหตุการณ2ท่ีเกิดข้ึน โดยใชKทักษะการสังเกต การสอบถาม 

เช่ือมโยง เรียงลำดับ การเลGาเร่ือง การรวบรวมขKอมูล การอธิบาย เพ่ือใหKสามารถใชKวันเวลาเรียงลำดับ

เหตุการณ2สำคัญไดKถูกตKอง วGาเหตุการณ2ใดเกิดกGอน เหตุการณ2ใดเกิดหลัง รูKวิธีสืบคKนเหตุการณ2ท่ีเกิดข้ึนใน

ครอบครัวโดยใชKหลักฐานท่ีเก่ียวขKอง ไดKแกG ภาพถGาย สูติบัตร ทะเบียนบKาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชK มาอธิบาย

เร่ืองราวตGาง ๆ และวิธีสืบคKนขKอมูลในชุมชนอยGางงGาย ๆ ในเร่ืองเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนในดKานตGางๆ จากอดีตถึงป]จจุบัน ไดKแกG การประกอบอาชีพ การแตGงกาย การส่ือสาร ขนบธรรมเนียม

ประเพณีในชุมชน เขKาใจสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตGอวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถ

เรียงลำดับเหตุการณ2ท่ีสืบคKนไดKโดยใชKเสKนเวลา ฝvกทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห2 การอธิบาย

อยGางมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ เพ่ือใหKเขKาใจวิธีการทางประวัติศาสตร2 เร่ืองการใชK

หลักฐานทางประวัติศาสตร2สืบคKนเร่ืองราวในอดีต เขKาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามกาลเวลา อยGางตGอเน่ือง 

มีความเขKาใจชุมชนท่ีมีความแตกตGางและสามารถปรับตัวใชKชีวิตประจำวันไดKอยGางมีประสิทธิภาพ  

ศึกษา สืบคKนประวัติและผลงานของบุคคลท่ีทำประโยชน2ตGอทKองถ่ินหรือประเทศชาติ ในดKานการ

สรKางสรรค2วัฒนธรรม /การสรKางความเจริญรุGงเรืองและความม่ันคงโดยสังเขป รวมท้ังวัฒนธรรมไทย ประเพณี

ไทย และภูมิป]ญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ2ไวK ไดKแกG การทำความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะ

ไทย ดนตรีไทย โดยใชKทักษะการสืบคKนการสังเกต การอGาน การรวบรวมขKอมูล การวิเคราะห2 การใชKเหตุผล 

การอธิบาย และการนำเสนอ  

เพ่ือใหKเห็นคุณคGาและแบบอยGางการกระทำความดีของบรรพบุรุษท่ีไดKสรKางประโยชน2ใหKทKองถ่ินและ

ประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเปVนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิป]ญญาไทย และธำรงความเปVน

ไทย  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ส 4.1 ป.3/1 -2             ส 4.2 ป.3/1-3  

ส 4.3 ป.3/1 -2  

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส14102     รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 4                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใชKชGวงเวลาเปVนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ2การ

แบGงยุคสมัยในทางประวัติศาสตร2ของมนุษยชาติท่ีแบGงเปVนสมัยกGอนประวัติศาสตร2และสมัยประวัติศาสตร2 

รวมท้ังชGวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร2ไทย สมัยกGอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย

รัตนโกสินทร2 ตัวอยGางการใชKชGวงเวลาในเอกสารตGาง ๆ โดยใชKทักษะการอGาน การสำรวจ การวิเคราะห2 การ

คำนวณ เพ่ือใหKใชKชGวงเวลาในการบอกเลGาเร่ืองราวไดKถูกตKอง และเขKาใจเหตุการณ2ท่ีเกิดข้ึนตามชGวงเวลาท่ี

ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร2 ศึกษา ลักษณะสำคัญ และเกณฑ2การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร2ท่ี

ใชKในการศึกษาความเปVนมาของทKองถ่ิน อยGางงGาย ๆ ตัวอยGางของหลักฐานท่ีพบในทKองถ่ินท้ังหลักฐานช้ันตKน 

ช้ันรอง หลักฐานท่ีเปVนลายลักษณ2อักษร กับไมGเปVนลายลักษณ2อักษร โดยใชKทักษะการสำรวจ การวิเคราะห2 

การตรวจสอบขKอมูล การจำแนก การตีความ เพ่ือฝvกทักษะการสืบคKนขKอมูลดKวยวิธีการทางประวัติศาสตร2  

ใชKหลักฐานทางประวัติศาสตร2ในการศึกษาป]จจัย การต้ังถ่ินฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยกGอน

ประวัติศาสตร2 และสมัยประวัติศาสตร2ในดินแดนไทยโดยสังเขป การกGอต้ังอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

เชGน ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค2 เปVนตKน  

โดยใชKทักษะการสำรวจ การวิเคราะห2 การตีความ สรุปความ เพ่ือใหKเขKาใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอยGางตGอเน่ือง จากอดีตจนถึงป]จจุบัน ศึกษาประวัติศาสตร2เปVนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย

โดยสังเขป ในเร่ืองเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและ

ผลงานของบุคคลสำคัญ ไดKแกG พGอขุนศรีอินทราทิตย2 พGอขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระ

ยาลิไทย) และภูมิป]ญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีนGาภาคภูมิใจ ซ่ึงทำใหKอุทยานประวัติศาสตร2ในสุโขทัยและศรีสัช

นาลัย ไดKรับการยกยGองเปVนมรดกโลก โดยใชKทักษะการอGาน การสำรวจ การสืบคKน การวิเคราะห2การตีความ 

เพ่ือเขKาใจความเปVนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมท้ังวัฒนธรรมไทย ภูมิป]ญญาไทย และบุคคลสำคัญใน

สมัยสุโขทัย  

เกิดความรักและความภูมิใจในความเปVนไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยท่ี

ไดKปกปsอง และสรKางสรรค2ความเจริญใหKบKานเมือง ตกทอดเปVนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตGอถึงป]จจุบัน  

รหัสตัวช้ีวัด  

ส 4.1 ป.4/1 -3             ส 4.2 ป.4/1-2  

ส 4.3 ป.4/1 -3  

รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส15102     รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 5                          เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใชKชGวงเวลาเปVนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ2การ

แบGงยุคสมัยในทางประวัติศาสตร2ของมนุษยชาติท่ีแบGงเปVนสมัยกGอนประวัติศาสตร2และสมัยประวัติศาสตร2 

รวมท้ังชGวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร2ไทย สมัยกGอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย

รัตนโกสินทร2 ตัวอยGางการใชKชGวงเวลาในเอกสารตGาง ๆ โดยใชKทักษะการอGาน การสำรวจ การวิเคราะห2 การ

คำนวณ เพ่ือใหKใชKชGวงเวลาในการบอกเลGาเร่ืองราวไดKถูกตKอง และเขKาใจเหตุการณ2ท่ีเกิดข้ึนตามชGวงเวลาท่ี

ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร2 ศึกษา ลักษณะสำคัญ และเกณฑ2การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร2ท่ี

ใชKในการศึกษาความเปVนมาของทKองถ่ิน อยGางงGาย ๆ ตัวอยGางของหลักฐานท่ีพบในทKองถ่ินท้ังหลักฐานช้ันตKน 

ช้ันรอง หลักฐานท่ีเปVนลายลักษณ2อักษร กับไมGเปVนลายลักษณ2อักษร โดยใชKทักษะการสำรวจ การวิเคราะห2 

การตรวจสอบขKอมูล การจำแนก การตีความ เพ่ือฝvกทักษะการสืบคKนขKอมูลดKวยวิธีการทางประวัติศาสตร2  

ใชKหลักฐานทางประวัติศาสตร2ในการศึกษาป]จจัย การต้ังถ่ินฐานและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยกGอน

ประวัติศาสตร2 และสมัยประวัติศาสตร2ในดินแดนไทยโดยสังเขป การกGอต้ังอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

เชGน ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค2 เปVนตKน  

โดยใชKทักษะการสำรวจ การวิเคราะห2 การตีความ สรุปความ เพ่ือใหKเขKาใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอยGางตGอเน่ือง จากอดีตจนถึงป]จจุบัน ศึกษาประวัติศาสตร2เปVนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย

โดยสังเขป ในเร่ืองเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและ

ผลงานของบุคคลสำคัญ ไดKแกG พGอขุนศรีอินทราทิตย2 พGอขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระ

ยาลิไทย) และภูมิป]ญญาไทยในสมัยสุโขทัยท่ีนGาภาคภูมิใจ ซ่ึงทำใหKอุทยานประวัติศาสตร2ในสุโขทัยและศรีสัช

นาลัย ไดKรับการยกยGองเปVนมรดกโลก โดยใชKทักษะการอGาน การสำรวจ การสืบคKน การวิเคราะห2การตีความ 

เพ่ือเขKาใจความเปVนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมท้ังวัฒนธรรมไทย ภูมิป]ญญาไทย และบุคคลสำคัญใน

สมัยสุโขทัย  

เกิดความรักและความภูมิใจในความเปVนไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยท่ี

ไดKปกปsอง และสรKางสรรค2ความเจริญใหKบKานเมือง ตกทอดเปVนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตGอถึงป]จจุบัน  

รหัสตัวช้ีวัด  

ส4.1 ป.5/1 -3   ส4.2 ป.5/1-2  

ส4.3 ป. 5/1-4  

รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส16102     รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 6                          เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

สืบคKนความเปVนมาของทKองถ่ินโดยใชKหลักฐานหลากหลาย ดKวยการต้ังประเด็นคำถามทาง

ประวัติศาสตร2ท่ีเก่ียวขKองกับทKองถ่ิน ความเปVนมาของช่ือหมูGบKาน ช่ือตำบล ช่ือถนน ความเปVนมาของสถานท่ี

สำคัญ ความเปVนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทKองถ่ิน รูKจักแหลGงขKอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร2ท่ีอยูGใน

ทKองถ่ิน สามารถรวบรวมขKอมูลจากหลักฐานท่ีเก่ียวขKอง วิเคราะห2ตรวจสอบขKอมูล เขKาใจความแตกตGางระหวGาง

ความจริงกับขKอเท็จจริงท่ีปรากฏในขKอมูลจากหลักฐานตGาง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับขKอเท็จจริงท่ีอยูGในขKอมูล

ไดK โดยใชKทักษะการสังเกต การสอบถาม การสำรวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห2 การเช่ือมโยง และการ

สังเคราะห2อยGางงGาย ๆ เพ่ือฝvกฝนทักษะกระบวนการใชKวิธีการทางประวัติศาสตร2มาวิเคราะห2เหตุการณ2ท่ี

เกิดข้ึนในทKองถ่ินอยGางเปVนระบบ สามารถใชKขKอมูลขGาวสารไดKอยGางมีประสิทธิภาพ ศึกษาการเขKามาและอิทธิพล

ของอารยธรรมอินเดีย และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตKโดยสังเขป เชGน การปกครอง 

การนับถือศาสนา ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร และการแตGงกาย ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม

ตGางชาติ ท้ังตะวันตกและตะวันออกท่ีมีตGอสังคมไทยในป]จจุบันโดยสังเขป  

โดยใชKทักษะการอGาน การสืบคKนขKอมูล การสังเกต การเปรียบเทียบ การวิเคราะห2 การเช่ือมโยง 

เพ่ือใหKเกิดความเขKาใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมป]จจุบัน และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบKานในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตKท่ีมีท้ังความคลKายคลึงและความแตกตGาง เพ่ือใหKเกิดการยอมรับในความแตกตGางทาง

วัฒนธรรมและอยูGรGวมกันไดKอยGางสันติสุข ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเร่ืองเก่ียวกับ

การสถาปนาอาณาจักร ป]จจัยท่ีสGงเสริมความเจริญรุGงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทาง

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป อธิบายประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและ

ธนบุรี เชGน สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระ

นารายณ2มหาราช ชาวบKานบางระจัน สมเด็จพระเจKาตากสินมหาราช และอธิบายภูมิป]ญญาไทยในสมัยอยุธยา 

และธนบุรี โดยสังเขป เชGน ศิลปกรรม วรรณกรรม และการคKา โดยใชKทักษะการอGาน การสืบคKนขKอมูล การ

เช่ือมโยง การวิเคราะห2  

เพ่ือใหKเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปVนชาติไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญท่ีจะธำรงรักษา

ตGอไป  

รหัสตัวช้ีวัด  

ส4.1 ป.6/1 -3   ส4.2 ป.6/1-2    ส4.3 ป. 6/1-4  

รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส11231     รายวิชา หน<าท่ีพลเมือง      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 1                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทายดKวย

วาจาและย้ิมแสดงออกถึงความกตัญyูกตเวทีตGอพGอแมGและญาติผูKใหญGเห็นความสำคัญของภาษาไทยปฏิบัติตน

เปVนผูKมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝaหาความรูKต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ีและยอมรับ

ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง เขKารGวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย2ปฏิบัติตน

ตามพระบรมราโชวาทในเร่ืองการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเร่ืองการประหยัดความเรียบงGายไดK

ประโยชน2สูงสุดความซ่ือสัตย2สุจริตและจริงใจตGอกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปVนผูKมี

วินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝaหาความรูKต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ีและยอมรับผลท่ี

เกิดจากการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามขKอตกลงกติกาและหนKาท่ีท่ีตKองปฏิบัติในหKองเรียนในเร่ืองการ

รักษาความสะอาดการรักษาของใชKรGวมกันและการสGงงานปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัวและหKองเรียนในเร่ืองการเช่ือฟ]งคำส่ังสอนของพGอแมGญาติผูKใหญGและครูปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยใน

ตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝaหาความรูKต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจาก

การกระทำของตนเอง ยอมรับความเหมือนและความแตกตGางของตนเองและผูKอ่ืนในเร่ืองเช้ือชาติภาษาเพศ

สุขภาพความพิการความสามารถถ่ินกำเนิดฯลฯยกตัวอยGางความขัดแยKงในหKองเรียนในกรณีความคิดเห็นไมG

ตรงกันการละเมิดสิทธิของผูKอ่ืนและเสนอวิธีการแกKป]ญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเองในเร่ือง

ความซ่ือสัตย2สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใชKกระบวนการคิดกระบวนการกลุGมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

กระบวนการแกKป]ญหา 

เพ่ือใหKผูKเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวKซ่ึงความเปVนไทยแสดงออกถึงความรัก

ชาติยึดม่ันในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติ

สามารถจัดการความขัดแยKงดKวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู< 

1. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญyูกตเวทีตGอบุคคลในครอบครัว 

3. เห็นความสำคัญของภาษาไทย 

4. เขKารGวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย2 

5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. ปฏิบัติตนตามขKอตกลงกติกาและหนKาท่ีท่ีตKองปฏิบัติในหKองเรียน 

7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและหKองเรียน 

8. ยอมรับความเหมือนและความแตกตGางของตนเองและผูKอ่ืน 

9. ยกตัวอยGางความขัดแยKงในหKองเรียนและเสนอวิธีการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี 

10. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง 

11. มีความรูK ความเขKาใจ คิดแยะแยะ ตระหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับการแยกแยะระหวGางผลประโยชน2

สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม  

12. มีความรูK ความเขKาใจ ปฏิบัติตน ตะหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับความละอายและความไมGทนตGอการ

ทุจริต  

13. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตKานทุจริต   

14. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับพลเมืองและ มีความรับผิดชอบ ตGอสังคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การตGอตKานและปsองกันการทุจริต 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส12232     รายวิชา หน<าท่ีพลเมือง      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 2                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทยในเร่ืองการพูดดKวยถKอยคำไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอGอนนKอม

แสดงออกถึงความกตัญyูกตเวทีตGอบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน2ของการแตGงกายดKวยผKาไทยปฏิบัติตนเปVนผูK

มีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝaหาความรูKต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ีและยอมรับผลท่ี

เกิดจากการกระทำของตนเองเขKารGวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย2ปฏิบัติตนตาม

พระบรมราโชวาทในเร่ืองความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเร่ืองการพ่ึงตนเองและรูKรักสามัคคีและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียร

อดทนใฝaหาความรูKต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

และหนKาท่ีท่ีตKองปฏิบัติในโรงเรียนในเร่ืองการแตGงกายการเขKาแถวการดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดKรับมอบหมายปฏิบัติตน

ตามบทบาทหนKาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหKองเรียนและโรงเรียนในเร่ืองการเปVนผูKนำและการเปVนสมาชิกท่ีดี

หนKาท่ีและความรับผิดชอบปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝaหา

ความรูKต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง ยอมรับความเหมือนและความ

แตกตGางของตนเองและผูKอ่ืนในเร่ืองเช้ือชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการความสามารถถ่ินกำเนิดฯลฯ

ยกตัวอยGางความขัดแยKงในโรงเรียนในกรณีหนKาท่ีและความรับผิดชอบและการใชKของสGวนรวมและเสนอวิธีการ

แกKป]ญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจาก

การกระทำของตนเอง 

โดยใชKกระบวนการคิดกระบวนการกลุGมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

กระบวนการแกKป]ญหา 

เพ่ือใหKผูKเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวKซ่ึงความเปVนไทยแสดงออกถึงความรัก

ชาติยึดม่ันในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติ

สามารถจัดการความขัดแยKงดKวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู< 

1. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญyูกตเวทีตGอบุคคลในโรงเรียน 

3. เห็นประโยชน2ของการแตGงกายดKวยผKาไทย 

4. เขKารGวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย2 

5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนKาท่ีท่ีตKองปฏิบัติในโรงเรียน 
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7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหKองเรียนและโรงเรียน 

8. ยอมรับความเหมือนและความแตกตGางของตนเองและผูKอ่ืน 

9. ยกตัวอยGางความขัดแยKงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี 

10. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง 

11. มีความรูK ความเขKาใจ คิดแยะแยะ ตระหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับการแยกแยะระหวGางผลประโยชน2

สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม  

12. มีความรูK ความเขKาใจ ปฏิบัติตน ตะหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับความละอายและความไมGทนตGอการ

ทุจริต  

13. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตKานทุจริต   

14. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับพลเมืองและ มีความรับผิดชอบ ตGอสังคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การตGอตKานและปsองกันการทุจริต 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส13233     รายวิชา หน<าท่ีพลเมือง      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 3                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทยในเร่ืองการตKอนรับผูKมาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออก

ถึงความกตัญyูกตเวทีตGอบุคคลในชุมชนเห็นคุณคGาของภูมิป]ญญาทKองถ่ินในเร่ืองตGางๆปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยใน

ตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง เขKารGวม

กิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย2ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเร่ืองความซ่ือสัตย2

และความเสียสละหลักการทรงงานในเร่ืองการมีสGวนรGวมและความเพียรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝaหาความรูKต้ังใจปฏิบัติ

หนKาท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามขKอตกลงกติกากฎระเบียบและหนKาท่ีท่ีตKอง

ปฏิบัติในหKองเรียนและโรงเรียนในเร่ืองการใชKและการดูแลรักษาส่ิงของเคร่ืองใชKและสถานท่ีของสGวนรวม

ปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของหKองเรียนและโรงเรียนในเร่ืองการใชKสิทธิและหนKาท่ีและ

การใชKเสรีภาพอยGางรับผิดชอบมีสGวนรGวมในกิจกรรมตGางๆของหKองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยใน

ตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตขยันหม่ันเพียรอดทนใฝaหาความรูKต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจาก

การกระทำของตนเอง ยอมรับความเหมือนและความแตกตGางระหวGางบุคคลในเร่ืองเช้ือชาติภาษาเพศสุขภาพ

ความพิการความสามารถถ่ินกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันดKวย

การไมGรังแกไมGทำรKายไมGลKอเลียนชGวยเหลือซ่ึงกันและกันและแบGงป]นยกตัวอยGางความขัดแยKงในชุมชนในกรณี

การใชKสาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดลKอมและเสนอวิธีการป]ญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยใน

ตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใชKกระบวนการคิดกระบวนการกลุGมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ2และ

กระบวนการแกKป]ญหา 

เพ่ือใหKผูKเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวKซ่ึงความเปVนไทยแสดงออกถึงความรัก

ชาติยึดม่ันในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติ

สามารถจัดการความขัดแยKงดKวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู< 

1. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญyูกตเวทีตGอบุคคลในชุมชน 

3. เห็นคุณคGาของภูมิป]ญญาทKองถ่ิน 

4. เขKารGวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย2 

5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. ปฏิบัติตนตามขKอตกลงกติกากฎระเบียบและหนKาท่ีท่ีตKองปฏิบัติในหKองเรียนและโรงเรียน 

7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ีและมีสGวนรGวมในกิจกรรมตGางๆของหKองเรียนและโรงเรียน 

8. ยอมรับและอยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติ 

9. ยกตัวอยGางความขัดแยKงในชุมชนและเสนอวิธีการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี 

10. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง 

11. มีความรูK ความเขKาใจ คิดแยะแยะ ตระหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับการแยกแยะระหวGางผลประโยชน2

สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม  

12. มีความรูK ความเขKาใจ ปฏิบัติตน ตะหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับความละอายและความไมGทนตGอการ

ทุจริต  

13. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตKานทุจริต   

14. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับพลเมืองและ มีความรับผิดชอบ ตGอสังคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การตGอตKานและปsองกันการทุจริต 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส14234     รายวิชา หน<าท่ีพลเมือง      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 4                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

เห็นคุณคGาและปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทยในพิธีการตGาง ๆ ในเร่ืองการกลGาวคำตKอนรับ การแนะนำ

ตัวเองและแนะนำสถานท่ี แสดงออกถึงความกตัญyูกตเวทีตGอผูKทำประโยชน2ในสังคม มีสGวนรGวมใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทKองถ่ิน ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต อดทน และ

ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2 ในเร่ืองการใชKสินคKาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณ

สมบัติ ปฏิบัติตนเปVนศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรม

ราโชวาท ในเร่ืองการมีวินัยและการขGมใจ หลักการทรงงาน ในเร่ืองประโยชน2สGวนรวมและพออยูGพอกิน และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต ขยันหม่ันเพียร 

อดทน ใฝaหาความรูK ต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง มีสGวนรGวมในการสรKาง

และปฏิบัติตามขKอตกลง กติกาของหKองเรียน ในเร่ืองการรักษาความสะอาด การรักษาของใชKรGวมกันและการสGง

งาน โดยใชKกระบวนการมีสGวนรGวมในการสรKางขKอตกลง กติกาดKวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน2สGวนรวม 

ปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ีของการเปVนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและหKองเรียน ในเร่ืองการเปVนผูKนำและการ

เปVนสมาชิกท่ีดี การมีเหตุผล ยอมรับฟ]งความคิดเห็นของผูKอ่ืน และการปฏิบัติตามเสียงขKางมากและยอมรับ

เสียงขKางนKอย มีสGวนรGวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและหKองเรียน ปฏิบัติตนเปVนผูK

มีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝaหาความรูK ต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ี และยอมรับ

ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง ยอมรับความเหมือนและความแตกตGางระหวGางบุคคล ในเร่ืองเช้ือชาติ 

ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถ่ินกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติ

และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในเร่ืองการไมGรังแก ไมGทำรKาย ไมGลKอเลียน ชGวยเหลือซ่ึงกันและกันและแบGงป]น 

วิเคราะห2ป]ญหาความขัดแยKงในทKองถ่ิน ในกรณีการใชKสาธารณสมบัติและการรักษาส่ิงแวดลKอม และเสนอแนว

ทางการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต อดทน และยอมรับผล

ท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  สามารถแยกแยะผลประโยชน2สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม เขKาใจ

เก่ียวกับความละอายและไมGทนตGอการทุจริต  มีจิตพอเพียงในการตGอตKานทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนตาม

หนKาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบตGอสังคม 

 โดยใชKกระบวนการคิด กระบวนการกลุGม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ2 และ

กระบวนการแกKป]ญหา 

 เพ่ือใหKผูKเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวKซ่ึงความเปVนไทย แสดงออกถึงความรัก

ชาติ ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2 ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGาง

สันติ  สามารถจัดการความขัดแยKงดKวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู< 

 1. เห็นคุณคGาและปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความกตัญyูกตเวทีตGอผูKทำประโยชน2ในสังคม 

3. มีสGวนรGวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   

4.เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2 

  5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. มีสGวนรGวมในการสรKางและปฏิบัติตามขKอตกลง กติกาของหKองเรียน    

7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ี มีสGวนรGวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว

และหKองเรียน  

8. ยอมรับและอยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  

9. วิเคราะห2ป]ญหาความขัดแยKงในทKองถ่ินและเสนอแนวทางการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี    

10. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง 

11. มีความรูK ความเขKาใจ คิดแยะแยะ ตระหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับการแยกแยะระหวGาง

ผลประโยชน2สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม  

12. มีความรูK ความเขKาใจ ปฏิบัติตน ตะหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับความละอายและความไมG

ทนตGอการทุจริต  

13. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตKานทุจริต   

14. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับพลเมืองและ มีความรับผิดชอบ ตGอสังคม ตระหนักและเห็น

ความสำคัญของการตGอตKานและปsองกันการทุจริต 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส15235     รายวิชา หน<าท่ีพลเมือง      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 5                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

 เห็นคุณคGาและปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการตKอนรับผูK

มาเยือน รูKคุณคGา ใชKอยGางประหยัด คุKมคGาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลKอม มีสGวนรGวมใน

ศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ี และยอมรับผลท่ี

เกิดจากการกระทำของตนเอง เห็นคุณคGาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย2 ดKวยการใชKสินคKาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปVนศาสนิก

ชนท่ีดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเร่ืองความ

เอ้ือเฟnoอเผ่ือแผGและความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเร่ืองการทำตามลำดับข้ันและทำงานอยGางมีความสุข และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน 

ใฝaหาความรูK ต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง มีสGวนรGวมในการสรKางและปฏิบัติตน

ตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษาของใชKรGวมกันและการดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดKรับมอบหมาย 

โดยใชKกระบวนการมีสGวนรGวมในการสรKางกฎ ระเบียบดKวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน2สGวนรวม ปฏิบัติตนตาม

บทบาทหนKาท่ีของการเปVนสมาชิกท่ีดีของหKองเรียนและโรงเรียน ในเร่ืองการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความ

ถูกตKองและหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน2ของสGวนรวมเปVนสำคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มี

สGวนรGวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหKองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง ในเร่ือง

ความซ่ือสัตย2สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝaหาความรูK ต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ

ตนเอง ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทKองถ่ิน ในเร่ืองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและส่ิงแวดลKอม  

อยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติและพ่ึงพากัน ดKวยการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมGแสดงกิริยา วาจาดูหม่ินผูKอ่ืน ชGวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน และแบGงป]น สามารถแยกแยะผลประโยชน2สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม เขKาใจเก่ียวกับความละอาย

และไมGทนตGอการทุจริต  มีจิตพอเพียงในการตGอตKานทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนตามหนKาท่ีพลเมืองและมีความ

รับผิดชอบตGอสังคม 

 วิเคราะห2ป]ญหาความขัดแยKงในภูมิภาคของตนเอง ในเร่ืองการจัดการทรัพยากร และการขัดแยKงทาง

ความคิด และเสนอแนวทางการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต 

ความอดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเองโดยใชKกระบวนการคิด กระบวนการกลุGม กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ2 และกระบวนการแกKป]ญหา 

 เพ่ือใหKผูKเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวKซ่ึงความเปVนไทย แสดงออกถึงความรัก

ชาติ ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2 ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGาง

สันติ  สามารถจัดการความขัดแยKงดKวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู< 

 1. เห็นคุณคGาและปฏิบัติตนเปVนผูKมีมารยาทไทย 

2. รูKคุณคGาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลKอม 

3. มีสGวนรGวมในศิลปวัฒนธรรมไทย   

4. เห็นคุณคGาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2  

  5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. มีสGวนรGวมในการสรKางและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน     

7. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ี มีสGวนรGวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหKองเรียนและ

โรงเรียน  

8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในทKองถ่ิน และอยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติ และพ่ึงพา

ซ่ึงกันและกัน  

9. วิเคราะห2ป]ญหาความขัดแยKงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี     

10. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง 

11. มีความรูK ความเขKาใจ คิดแยะแยะ ตระหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับการแยกแยะระหวGาง

ผลประโยชน2สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม  

12. มีความรูK ความเขKาใจ ปฏิบัติตน ตะหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับความละอายและความไมG

ทนตGอการทุจริต  

13. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตKานทุจริต   

14. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับพลเมืองและ มีความรับผิดชอบ ตGอสังคม ตระหนักและเห็น

ความสำคัญของการตGอตKานและปsองกันการทุจริต 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส16236     รายวิชา หน<าท่ีพลเมือง      

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 6                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1  หน5วยกิต 

 

ปฏิบัติตนและชักชวนผูKอ่ืนใหKมีมารยาทไทย ในเร่ืองการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตน

ตามกาลเทศะ และการตKอนรับผูKมาเยือน มีสGวนรGวมและชักชวนผูKอ่ืนใหKอนุรักษ2ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลKอม มีสGวนรGวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป]ญญาไทย ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยใน

ตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต ต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง เห็น

คุณคGาและแนะนำผูKอ่ืนใหKแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2 ดKวย

การใชKสินคKาไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเปVนศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติ

ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเร่ืองความใฝaรูK ความกตัญyู 

หลักการทรงงาน ในเร่ืององค2รวมและทำใหKงGาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัย

ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝaหาความรูK ต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ี และยอมรับผลท่ี

เกิดจากการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนและแนะนำผูKอ่ืนใหKปฏิบัติตามขKอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของ

หKองเรียนและโรงเรียน ในการใชKและดูแลรักษาส่ิงของ เคร่ืองใชK วัสดุอุปกรณ2 และสถานท่ีของสGวนรวม เห็น

คุณคGาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ีของการเปVนสมาชิกท่ีดีของหKองเรียนและโรงเรียน ดKวยการเปVนผูKนำและ

การเปVนสมาชิกท่ีดี การยึดถือประโยชน2ของสGวนรวมเปVนสำคัญ การใชKสิทธิและหนKาท่ี การใชKเสรีภาพอยGาง

รับผิดชอบ มีสGวนรGวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหKองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปVนผูKมี

วินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝaหาความรูK ต้ังใจปฏิบัติหนKาท่ี และยอมรับ

ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเร่ืองวิถี

ชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและส่ิงแวดลKอม อยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติและพ่ึงพากัน ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกันและ

กัน ไมGแสดงกิริยา วาจาดูหม่ินผูKอ่ืน ชGวยเหลือซ่ึงกันและกัน และแบGงป]น วิเคราะห2ป]ญหาความขัดแยKงใน

ประเทศไทย ในเร่ืองการการละเมิดสิทธิ การรักษาส่ิงแวดลKอม และเสนอแนวทางการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี 

ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตย2สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ

ตนเอง สามารถแยกแยะผลประโยชน2สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม เขKาใจเก่ียวกับความละอายและไมGทน

ตGอการทุจริต  มีจิตพอเพียงในการตGอตKานทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนตามหนKาท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบ

ตGอสังคม 

 โดยใชKกระบวนการคิด กระบวนการกลุGม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ2 และ

กระบวนการแกKป]ญหา 

 เพ่ือใหKผูKเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวKซ่ึงความเปVนไทย แสดงออกถึงความรัก

ชาติ ยึดม่ันในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย2  ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGาง

สันติ สามารถจัดการความขัดแยKงดKวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู< 

 1. ปฏิบัติตนและชักชวนผูKอ่ืนใหKมีมารยาทไทย 

2. มีสGวนรGวมและชักชวนผูKอ่ืนใหKอนุรักษ2ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลKอม 

3. มีสGวนรGวมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป]ญญาไทย   

4. เห็นคุณคGาและแนะนำผูKอ่ืนใหKแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย2  

  5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ปฏิบัติตนและแนะนำผูKอ่ืนใหKปฏิบัติตามขKอตกลง กติกา กฎ ระเบียบของหKองเรียนและโรงเรียน     

7. เห็นคุณคGาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนKาท่ี มีสGวนรGวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม

ของหKองเรียนและโรงเรียน  

8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูGรGวมกับผูKอ่ืนอยGางสันติ และ

พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  

9. วิเคราะห2ป]ญหาความขัดแยKงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกKป]ญหาโดยสันติวิธี     

10. ปฏิบัติตนเปVนผูKมีวินัยในตนเอง 

11. มีความรูK ความเขKาใจ คิดแยะแยะ ตระหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับการแยกแยะระหวGาง

ผลประโยชน2สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวม  

12. มีความรูK ความเขKาใจ ปฏิบัติตน ตะหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับความละอายและความไมG

ทนตGอการทุจริต  

13. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตKานทุจริต   

14. มีความรูK ความเขKาใจ เก่ียวกับพลเมืองและ มีความรับผิดชอบ ตGอสังคม ตระหนักและเห็น

ความสำคัญของการตGอตKานและปsองกันการทุจริต 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู< 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส  21101   รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 1                                  เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน   1.5 หน5วยกิต 

 

 ศึกษาคKนควKาความหมายของการขัดกันระหวGางประโยชน2สGวนตนและประโยชน2สGวนรวมกาแกKป]ญหา

การทุจริตในชุมชน ความแตกตGางระหวGางจริยธรรมกับการทุจริต การวิเคราะห2ผลประโยชน2สGวนตนออกจาก

ประโยชน2สGวนรวมท่ีสGงผลตGอประเทศโดยใชKระบบคิดฐานสอง  และศึกษาคKนควKา มูลเหตุ การเกิดศึก

ความหมายและหลักการของ(STRONG) จิตพอเพียงตKานทุจริต หลักการของ(STRONG)จิตพอเพียงตKานทุจริต

เช่ือมโยงการดำเนินการบริษัทสรKางการดีความหมายและหลักการของบริษัทสรKางการดี การดำเนินการษริษัท

สรKางการดีโดยใชKหลักการของ(STRONG) จิตพอเพียงตKานทุจริต ศาสนา  ความจำเปVนท่ีตKองนับถือศาสนาและ

ประโยชน2ของศาสนา   ศึกษาวิเคราะห2ประวัติความเปVนมาเก่ียวกับพุทธประวัติ    หลักธรรมของพุทธศาสนา

และศาสนาอ่ืน ๆ    ท่ีสำคัญในประเทศไทย     พิธีกรรมทางศาสนา     ชีวิตและผลงานของพุทธสาวก   

บุคคลท่ีเปVนแบบอยGางทางศีลธรรม   ความหมายและประโยชน2ของสมาธิพรKอมแนวปฏิบัติ   ศึกษาวิเคราะห2

สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพและหนKาท่ีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย   

ระบบการเมือง  การปกครองตGาง ๆ   ในป]จจุบัน  และระบบการบริหารราชการแผGนดินไทย  ความเปVนมาของ

รัฐธรรมนูญฉบับป]จจุบันแนวทางการปฎิบัติตนเปVนพลเมืองดีดKานสังคม ดKานเศรษฐกิจและดKานการเมืองการ

ปกครองการวิเคราะห2ความเปVนพลเมืองดKานคุณคGา คGานิยม ความรูK ความเขKาใจและทักษะและพฤติกรรม 

การสรKางสำนึกพลเมืองตGอสังคมโลก 
 โดยใชKกระบวนการสรKางความคิดรวบยอด  กระบวนการทำงาน  กระบวนการคิดวิเคราะห2  

กระบวนการสืบคKน  กระบวนการปฏิบัติ    กระบวนการกลุGม  และกระบวนการแกKป]ญหา 

   เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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. 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   

 รวม    23   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส  21102   รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 1                         เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน   1.5  หน5วยกิต 

 

ลักษณะความละอายและความไมGทนการตGอทุจริตการลงโทษทางสังคมในระดับโลกความสำคัญของ

การตGอตKานและการปsองกันการทุจริตการวิเคราะห2ผลเสียจากการศึกษากรณีตัวอยGางของความละอายและ

ความไมGทนตGอการทุจริตของประเทศตGางๆในระดับโลกความสำคัญของการศึกษากรณีตัวอยGางของความละอาย

และความไมGทนตGอการทุจริตของประเทศตGางๆในระดับโลกความหมายความสำคัญของเศรษฐศาสตร2เก่ียวกับ

การผลิต การบริโภคและการใชKทรัพยากรใหKเกิดความคุKมคGา ศึกษาบทบาทหนKาท่ีของผูKบริโภค เศรษฐกิจ

พอเพียง กลไกราคาตลาด   วิเคราะห2บทบาทหนKาท่ีและความแตกตGางของสถาบันการเงิน   ศึกษาแผนท่ีชนิด

ตGาง ๆ  และการใชKแผนท่ี   วิเคราะห2ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย รวมท้ังความรGวมมือของประเทศตGาง ๆท่ีมีผลตGอสภาพแวดลKอมทางธรรมชาติ  ศึกษาท่ีต้ังและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังป]จจัยทางกายภาพ   ทางสังคมท่ีมีตGอการเคล่ือนไหวของความคิด 

เทคโนโลยี   สินคKาและประชากรในเอเชีย    ออสเตรเลีย   และโอเชียเนีย 

 โดยใชKกระบวนการสรKางความคิดรวบยอด กระบวนการทำงาน กระบวนการคิดวิเคราะห2    

กระบวนการสืบคKน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุGมและกระบวนการแกKป]ญหา 

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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   

 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   

รวม      14    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 21103    รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 1                         เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห2เปรียบเทียบความสำคัญของเวลาและชGวงเวลาสำคัญการศึกษาประวัติศาสตร2

ความสัมพันธ2และความสำคัญของอดีตท่ีมีตGอป]จจุบันแลอนาคต  ตัวอยGางการใชKเวลา ชGวงเวลา และยุคสมัยท่ี

ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร2ไทย  วิธีการเปรียบเทียบศักราชตGาง ๆ ตัวอยGางการใชKศักราชตGาง ๆ 

 โดยใชKกระบวนการคิดวิเคราะห2 กระบวนการกลุGม  การฝvกปฏิบัติ   การคิดรวบยอด  การสืบคKนทาง

เทคโนโลยีสมัย  

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1 ม.1/1  , ม.1/2 

รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 21104    รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 1                         เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห2เปรียบเทียบความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร2 และวิธีการทางประวัติศาสตร2

ท่ีมีความสัมพันธ2เช่ือมโยงกัน ตัวอยGางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร2ไทยสมัยสุโขทัย นำวิธีการทาง

ประวัติศาสตร2ไปใชKศึกษาเร่ืองราวของประวัติศาสตร2ไทยท่ีมีอยูGในทKองถ่ินตนเองสมัยใดก็ไดK และเหตุสำคัญใน

สมัยสุโขทัย 

 โดยใชKกระบวนการคิดวิเคราะห2     กระบวนการกลุGม   การฝvกปฏิบั ติ    การคิดรวบยอด                    

การสืบคKนทางเทคโนโลยีสมัย ใหมG   

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส. 4.1  ม.1/3 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 22101    รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 2                      เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน   1.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาและคKนควKาประยุกต2ใชKปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสำคัญของการประกอบอาชีพโดยใชK

วัสดุทKองถ่ินตามหลักSTRONG) จิตพอเพียงตKานทุจริตศึกษาแนวทางสGงเสริมใหKปฏิบัติตนเปVนพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยลักษณะความละอายและความไมGทนตGอการทุจริตการสรKางตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การตGอตKานและปsองกันทุจริตการลงโทษทางสังคมการคิดวิเคราะห2ผลท่ีไดKรับจากการลงโทษทางสังคมใน

ระดับประเทศ 

คKนควKาการเผยแผGพระพุทธศาสนาเขKาสูGประเทศเพ่ือนบKานความสำคัญของพระพุทธศาสนา   

วิเคราะห2ความเปVนมาเก่ียวกับพุทธประวัติ  ประวัติพุทธสาวก   พุทธสาวิกา     และชาดก  โครงสรKางและ

สาระสังเขปของพระไตรปpฎก วันสำคัญตGางๆทางพุทธศาสนา   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสน

สุภาษิต   พิธีกรรมทางศาสนา   การบริหารจิตและการเจริญป]ญญาดKวยอานาปานสติ   หนKาท่ีและมารยาท

ชาวพุทธ    ศึกษาวิเคราะห2สถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนKาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย  ศึกษาบทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ2ของสถาบันทางสังคม    กระบวนการในการตรา

กฎหมาย     ขGาวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบตGอสังคมไทยในป]จจุบัน 

โดยใชKกระบวนการฝvกปฏิบัติ กระบวนการกลุGม กระบวนการคิดวิเคราะห2 กระบวนการสืบคKน 

กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ

ประชาธิปไตย  กระบวนการคิดอยGางมีวิจารณญาณ  

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

 รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ส 2.2   ม.2/1 , ม.2/2  

รวม   22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 22102   รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 2                     เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน   1.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาหลักการและเปsาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำรวจและวิเคราะห2ป]ญหาการผลิตสินคKา
และบริการในทKองถ่ินประยุกต2ใชKปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประกอบอาชีพหลัก(STRONG) จิตพอเพียง
ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของการลงทุน  และการออม   ป]จจัยการผลิตสินคKาและบริการ  การ
พัฒนาการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การคุKมครองผูKบริโภค   ระบบเศรษฐกิจแบบตGางๆ การแขGงขัน
ทางการคKา ท้ังในประเทศและตGางประเทศ     ศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร2ท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา วิเคราะห2ความสัมพันธ2ระหวGางลักษณะทางกายภาพและสังคม ของทวีป

ยุโรป และแอฟริกา  วิเคราะห2เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดKรับจากการการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลKอม 
ในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

โดยใชKกระบวนการฝvกปฏิบัติ กระบวนการกลุGม กระบวนการคิดวิเคราะห2 กระบวนการสืบคKน 

กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ

ประชาธิปไตย  กระบวนการคิดอยGางมีวิจารณญาณ  

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 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 

 ส 5.1   ม.2/1 , ม.2/2 

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

รวม  14  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 22103    รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 2                       เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห2 สืบคKน วิธีการประเมินความนGาเช่ือถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร2 ตัวอยGาง

ประเมินความนGาเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร2ไทย ท่ีอยูGในทKองถ่ินของตนเอง ตัวอยGางการวิเคราะห2

ขKอมูลจากเอกสารตGางๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหวGางขKอมูลกับความคิดเห็น รวมท้ังความจริง

กับขKอเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร2 ตัวอยGางการตีความขKอมูล จากหลักฐานท่ีแสดงเหตุการณ2สำคัญ

ในสมัยอยุธยาและธนบุรี ความสำคัญของการวิเคราะห2ขKอมูลและการตีความทางประวัติศาสตร2 ท่ีต้ังและ

สถานท่ีทางภูมิศาสตร2ของภูมิภาคตGางๆ ในทวีปเอเชีย ท่ีมีผลตGอพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร2 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิเอเชีย  ท่ีต้ังและความสำคัญของแหลGงอารยธรรมตะวันออก 

และแหลGงมรดกโลกในประเทศตGางๆ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ ท่ีมีตGอภูมิภาคเอเชียในป]จจุบัน 

 โดยใชKกระบวนการวิเคราะห2สืบคKน กระบวนการกลุGม กระบวนการแกKป]ญหา เพ่ือใหKเขKาใจเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร2เอเชีย จำเปVนตKองอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร2เทGาท่ีมีอยูG และตกทอดมาถึงป]จจุบัน ใน

การศึกษา  ความเปVนมาของประวัติศาสตร2เอเชีย  

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  

 ส 4.2   ม.2/1 , ม.2/2  

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 22104    รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 2                       เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห2   สืบคKน การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ป]จจัยท่ีสGงผลตGอความเจริญรุGงเรือง ของ

อาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในดKานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ  และ

ความสัมพันธ2ระหวGางประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 1 และการกูKเอกราช ภูมิป]ญญา และวัฒนธรรมไทย

สมัยอยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2  การกูKเอกราชและสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิป]ญญาและ

วัฒนธรรมสมัยธนบุรี วีรกรรมและผลงานของบุคคลสำคัญของไทย ท่ีมีสGวนสรKางสรรค2ชาติไทย 

 โดยใชKกระบวนการ วิเคราะห2 สืบคKน กระบวนการกลุGม กระบวนการแกKป]ญหา ความสามัคคี ความ

เอ้ือเฟnoอเผ่ือแผG 

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.3   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  

รวม  2  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 23101    รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 3                         เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน   1.5  หน5วยกิต 

 

การวิเคราะห2สถานการณ2การขัดกันระหวGางผลประโยชน2สGวนตนและสGวนรวม การวิเคราะห2
ผลประโยชน2สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวมโดยใชKระบบคิดฐานสองท่ีสGงผลกระทบตGอประเทศและสังคมโลก 
ความสำคัญของการตGอตKานและปsองกันทุจริต และความหมายและหลักการของ(STRONG) จิตพอเพียงตKาน
ทุจริตหลักการของ(STRONG)จิตพอเพียงตKานทุจริตเช่ือมโยงการดำเนินการบริษัทสรKางการดีความหมายและ
หลักการของบริษัทสรKางการดี การดำเนินการษริษัทสรKางการดีโดยใชKหลักการของ(STRONG) จิตพอเพียงตKาน
ทุจริต การแยกแยะการทุจริตท่ีเกิดจากการคิดระบบฐานสิบในสถานการณ2ตGางๆ ท่ีสGงผลกระทบตGอประเทศ

และสังคมโลกศึกษาและวิเคราะห2 ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติและชาดก วันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท2ทางพุทธศาสนา พระไตรปpฎกและ
เร่ืองนGารูK การบริหารจิต การเจริญป]ญญา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอยGาง หนKาท่ีชาวพุทธ และศาสน
พิธี มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตGอพระสงฆ2 การแกKป]ญหา และพัฒนาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง แนว
ทางการปฎิบัติตนเปVนพลเมืองดีดKานสังคม ดKานเศรษฐกิจและดKานการเมืองการปกครองการวิเคราะห2ความเปVน
พลเมืองดKานคุณคGา คGานิยม ความรูK ความเขKาใจและทักษะและพฤติกรรม 

การสรKางสำนึกพลเมืองตGอสังคมโลก  โดยใชKกระบวนการกลุGม กระบวนการฝvกปฏิบัติ การแกKป]ญหาเพ่ือใหKเกิด
แนวความคิด  นำไปปรับใชKในชีวิตประจำวัน ใหKเกิดประโยชน2ตGอตนเองและสังคม รูKจักเหตุผล มีคุณธรรม ละ
เวKนความช่ัว 
 ศึกษาเก่ียวกับการมีสGวนรGวม คุKมครอง ปกปsองตนเองและผูKอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนศึกษา

กฎหมายท่ีเก่ียวขKองกับตนเอง กฎหมายอาญา กฎหมายแพGงและพาณิชย2 

 ศึกษาวิเคราะห2ระบบกลไกราคา และบทบาทของรัฐท่ีมีตGอการแทรกแซงราคาในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือ

แกKป]ญหาทางเศรษฐกิจโดยใชKแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิเคราะห2ความสัมพันธ2ระหวGางแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ2 ตลอดจนมีสGวนรGวมในการแกKไขป]ญหา และพัฒนาทKองถ่ิน 

 โดยใชKกระบวนการกลุGม กระบวนการแกKป]ญหา กระบวนการจัดการ กระบวนการสืบคKน 

กระบวนการพัฒนาคGานิยม กระบวนการคิดวิเคราะห2 กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการสรKางความคิด

รวบยอด   เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

รหัสตัวช้ีวัด   

ส 1.1  ม 3/2 , ม 3/4 , ม 3/5 , ม 3/6 , ม 3/7 , ม 3/8   

ส 1.2 ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/5 ส 2.1 ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/4 ,   

ส 3.1 ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/2 ,             ส 3.2 ม 3/1 , ม 3/2      รวม 18 ตัวช้ีวัด 



206 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา สส 23103  รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 3                         เวลา 60 ช่ัวโมง      จำนวน   1.5  หน5วยกิต 

ศึกษาลักษณะความละอายและความไมGทนการตGอทุจริตการลงโทษทางสังคมในระดับโลกความสำคัญของ

การตGอตKานและการปsองกันการทุจริตการวิเคราะห2ผลเสียจากการศึกษากรณีตัวอยGางของความละอายและ

ความไมGทนตGอการทุจริตของประเทศตGางๆในระดับโลกความสำคัญของการศึกษา กรณีตัวอยGางของความ

ละอายและความไมGทนตGอการทุจริตของประเทศตGางๆในระดับโลกศึกษาวิเคราะห2การเผยแผG และการนับถือ

พระพุทธศาสนาไปสูGประเทศตGางๆท่ัวโลกและศึกษาถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาสำคัญ

ของโลก และชGวยสรKางสรรค2    อารยธรรม และความสงบสุขแกGโลก 

 วิเคราะห2ความแตกตGาง และยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนของแตGละศาสนา และปฏิบัติตน 

ตามศาสนพิธี พิธีกรรม สวดมนต2 การบริหารจิต และการเจริญป]ญญา 

โดยใชKกระบวนการกลุGม กระบวนการฝvกปฏิบัติ การแกKป]ญหาเพ่ือใหKเกิดแนวความคิด  นำไปปรับใชK

ในชีวิตประจำวัน ใหKเกิดประโยชน2ตGอตนเองและสังคม รูKจักเหตุผล มีคุณธรรม ละเวKนความช่ัว 

ศึกษาวิเคราะห2ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใตK ศึกษาขKอมูลเชิง

ภูมิศาสตร2จากเทคโนโลยีสมัยใหมG     แปลความหมายเชิงภูมิศาสตร2ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใตK

โดยสังเขป    ศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลKอมทางธรรมชาติ    และส่ิงแวดลKอมทางสังคม     

 โดยกระบวนการทำงาน     กระบวนการกลุGม    กระบวนการสืบคKน   กระบวนการคิดวิเคราะห2    

กระบวนการฝvกปฏิบัติ    กระบวนการจัดการ  กระบวนการแกKป]ญหา     กระบวนการเปรียบเทียบ    

กระบวนการพัฒนาคGานิยม    กระบวนการนำขKอมูลไปใชKในการแกKป]ญหาอยGางมีกระบวนการ 

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด   

    ส 1.1   ม 3/1 , ม 3/3 , ม 3/1 , ม 3/9 , ม 3/10      ส 1.2    ม 3/4 , ม 3/6 , ม 3/7              

              ส 2.1   ม 3/3 , ม 3/5 ,                              ส 2.2    ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4              

              ส 3.2 ม 3/3 , ม 3/4 , ม 3/5 , ม 3/6                  ส 5.1ม 3/1 , ม 3/2                                              

              ส 5.2    ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม ¾ 

 

รวม  24 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 23102   รายวิชา ประวัติศาสตรV    

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 3                         เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห2  สืบคKน เก่ียวกับข้ันตอนวิธีการทางประวัติศาสตร2 เหตุการณ2สำคัญในสมัย

รัตนโกสินทร2 โดยใชKวิธีการทางประวัติศาสตร2 ในการศึกษาเร่ืองราวตGาง ๆ  ท่ีต้ัง  และสภาพทางภูมิศาสตร2ของ

ภูมิภาคโลก ( ยกเวKนเอเชีย) ท่ีมีผลตGอการพัฒนาโดยสังเขป พัฒนาการทางประวัติศาสตร2สังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองของภูมิภาคโลก อิทธิพลของอารายธรรมตะวันตก ท่ีมีผลตGอการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก ความรGวมมือและความขัดแยKงในคริสต2ศตวรรษท่ี 20 เชGน สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2  สงครามเย็น องค2การความรGวมมือระหวGางประเทศ 

โดยใชKกระบวนการแกKป]ญหา กระบวนการกลุGม กระบวนการทำงาน กระบวนการสืบคKนวิธีการทาง

ประวัตศาสตร2 กระบวนการสืบคKนทางเทคโนโลยีสมัยใหมG กระบวนการคิดวิเคราะห2  

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

   ส 4.1  ม.3/1 , ม.3/2 

  ส 4.2   ม3/1  ,  ม.3/2  

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 23104    รายวิชา ประวัติศาสตรV    

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 3                         เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห2 สืบคKนเก่ียวกับความเปVนมาของชนชาติไทย การสถาปนากรุงเทพมหานครเปVนราช

ธานี ป]จจัยท่ีสGงผลตGอความม่ันคงและความเจริญรุGงเร่ืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร2บทบาทของ

พระมหากษัตริย2ไทยในราชวงศ2จักรี ความเจริญและความม่ันคงของชาติ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร2 

ทางดKานการเมือง การปกครองสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ2ระหวGางประเทศตามชGวงสมัยตGางๆ 

เหตุการณ2สำคัญ สมัยรัตนโกสินทร2ท่ีมีผลตGอการพัฒนาชาติไทย ภูมิป]ญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย

รัตนโกสินทร2ท่ีมีผลตGอการพัฒนาชาติไทยจนถึงป]จจุบัน บทบาทของไทยต้ังแตGการเปล่ียนแปลงการปกครอง

จนถึงป]จจุบันในสังคมโลก 

 โดยใชKกระบวนการแกKป]ญหา กระบวนการกลุGม กระบวนการทำงาน กระบวนการสืบคKน กระบวนการ

คิดเคราะห2 

กระบวนการฝvกปฏิบัติ 

เพ่ือใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค2ในดKานรักชาติ ศาสน2 กษัตริย2 ซ่ือสัตย2 มีวินัย ใฝaเรียนรูK รักความเปVนไทย มีจิต

สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยGางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม    4   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส 31101 รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 4                                           เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน  1.0 หน5วยกิต 

 

ศึกษาคKนควKาความหมายของการขัดกันระหวGางประโยชน2สGวนตนและประโยชน2สGวนรวมกาแกKป]ญหา

การทุจริตในชุมชน ความแตกตGางระหวGางจริยธรรมกับการทุจริต การวิเคราะห2ผลประโยชน2สGวนตนออกจาก

ประโยชน2สGวนรวมท่ีสGงผลตGอประเทศโดยใชKระบบคิดฐานสอง  และศึกษาคKนควKา มูลเหตุ การเกิดศึก

ความหมายและหลักการของ(STRONG) จิตพอเพียงตKานทุจริต หลักการของ(STRONG)จิตพอเพียงตKานทุจริต

เช่ือมโยงการดำเนินการบริษัทสรKางการดีความหมายและหลักการของบริษัทสรKางการดี การดำเนินการษริษัท

สรKางการดีโดยใชKหลักการของ(STRONG) จิตพอเพียงตKานทุจริตศึกษาวิเคราะห2 สืบคKน เก่ียวกับประวัติ 

ความสำคัญ ศาสนา หลักธรรมหรือศาสนาท่ีตนนับถือหรือศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตKอง ยึดม่ัน และการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมเพ่ืออยูGรGวมกันอยGางสันติสุขเก่ียวกับเร่ืองตGอไปน้ี ลักษณะสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทาง

ศาสนาสมัยกGอนพระพุทธเจKา การกGอต้ังพระพุทะศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผGพระพุทธศาสนาตามแนว

พุทธจริยา พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ี เปVนสากลและขKอปฏิบั ติ ท่ี ยึดหลักทางสายกลาง 

พระพุทธศาสนาเนKนการพัฒนาศรัทธาและป]ญญาท่ีถูกตKอง พระรัตนตรัย ความหมายคุณคGาแหGงพุทธะ ธรรม 

สังฆะ พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก             ศาสนิกชนตัวอยGาง วิธีการศึกษาและคKนควKา

พระไตรปpฎกและคัมภีร2ศาสนาอ่ืน ๆ การสังคายนา และการเผยแผG พระไตรปpฎก ความสำคัญและคุณคGาของ

พระไตรปpฎก โยนิโสมนสิการดKวยวิธีการคิดแบบอริยสัจ ปฏิบัติตนเปVนชาวพุทธท่ีดีตGอพระภิกษุ ปฏิบัติตนเปVน

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปVนพุทธมากะ การ

ปฏิบัติตนถูกตKองในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา    ศึกษาวิเคราะห2 สืบคKนเก่ียวกับโครงสรKางทางสังคมไทย 

กฎหมายแพGงเก่ียวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติกรรมสัญญา พลเมืองดีของประเทศชาติและ

สังคมโลก ความหมายและความสำคัญขอสิทธิมนุษยชน สาระสำคัญของปฎิญญาสากลวGาดKวยสิทธิมนุษยชน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2เปVนประมุข รูปแบบของรัฐ 

 โดยใชKกระบวนการคิดวิเคราะห2 กระบวนการกลุGม กระบวนการฝvกปฏิบัติ กระบวนการสืบคKนทาง

เทคโนโลยีสมัยใหมG   กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

 เพ่ือใหKเห็นความสำคัญของศาสนาท่ีมีตGอสังคมไทย การเขKารGวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยGาง

ถูกตKองและสามารถนำไปใชKในชีวิตประจำวันไดK รวมท้ังการปฏิบัติตนเปVนชาวพุทธท่ีดีในสังคมไทยและเห็น

ความสำคัญของวิธีการแกKป]ญหาในการพัฒนาสังคม การเปVนพลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย วGาดKวยเร่ือง

ของสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีคุณธรรมจริยธรรมเปVนหลักในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนและมีสGวนสนับสนุนใหKผูKอ่ืน

ประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือเปVนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
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รหัสตัวช้ีวัด 

              ส1.1ม.4/1    ส1.1ม. 4/2    ส1.1ม.4/3    ส1.1ม.4/4      ส1.1ม.4/5       ส1.1ม.4/6  

               ส1.1ม.4/7    ส1.1ม. 4/8    ส1.1ม.4/9     ส1.1ม.4/10  

     ส1.2. ม.4/1    ส1.2 ม.4/2     ส 2.1ม.4/1      ส2.1 ม.4/2      ส 2.1 ม.4/3  

รวม    15    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 31102   รายวิชา สังคมศึกษา      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 4                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1.0  หน5วยกิต 

 

ลักษณะความละอายและความไมGทนการตGอทุจริตการลงโทษทางสังคมในระดับโลกความสำคัญของ

การตGอตKานและการปsองกันการทุจริตการวิเคราะห2ผลเสียจากการศึกษากรณีตัวอยGางของความละอายและ

ความไมGทนตGอการทุจริตของประเทศตGางๆในระดับโลกความสำคัญของการศึกษากรณีตัวอยGางของความ

ละอายและความไมGทนตGอการทุจริตของประเทศตGางๆในระดับโลกคศึกษาวิเคราะห2 สืบคKน เก่ียวกับ ระบบ

เศรษฐกิจ ผลดีผลเสียของระบบเศรษฐกิจ การกำหนดราคา อุปสงค2 อุปทาน การควบคุมราคา บทบาทของรัฐ

ในการแทรกแซงราคาและควบคุมราคาเพ่ือการแจกจGายและจัดสรรทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศท่ีนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชKในการวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ หลักสหกรณ2 ความหมายความสำคัญ 

ประเภท วิวัฒนาการของสหกรณ2 รวมท้ังการศึกษาเก่ียวกับ การใชKเคร่ืองทางภูมิศาสตร2และการเปล่ียนแปลง

ลักษณะทางกายภาพในสGวนตGาง ๆ ของโลก 

 โดยใชKกระบวนการคิดวิเคราะห2 กระบวนการสืบ กระบวนการกลุGม กระบวนการแกKป]ญหา 

กระบวนการวางแผน กระบวนการฝvกปฏิบัติ กระบวนกรคิดอยGางมีวิจารณญาณ และรวบยอด 

 เพ่ือใหKเกิดความตะหนักและวิจารณญาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยGางมีประสิทธิภาพ การ

รูKเทGาทันเหตุการณ2ในเร่ืองของเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศท่ีนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชKใน

การวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท่ีดีมีวิจารณญาณในการใชKเคร่ืองหาขKอมูล ในการแปลความหมายเชิง

ภูมิศาสตร2 การใชKเคร่ืองทางมือภูมิศาสตร2ไดKอยGางถูกตKองเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการนำขKอมูลไปใชKในการ

แกKป]ญหาส่ิงแวดลKอม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1 ม.4/1     ส 3.1 ม.4/2       ส 5.1 ม.4/1      

                ส 5.1 ม.4/2      ส 5.1 ม.4/3      ส 5.2 ม.4/1 
          
รวม     6     ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



212 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 31103   รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 4                         เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญและความตGอเน่ืองของเวลา เพ่ือนำไปสูGความเขKาใจความหมาย 

ความสำคัญของยุคสมัยในประวัติศาสตร2  ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ  

ใชKวิธีการทางประวัติศาสตร2 เพ่ือนำไปสูGความเขKาใจ การสรKางองค2ความรูKใหมGโดยใหKความสำคัญกับ

หลักฐาน และมิติแหGงเวลา 

ศึกษาป]จจัยทางภูมิศาสตร2ท่ีมีผลตGอพัฒนาการของมนุษย2ชาติในประเทศไทย ต้ังแตGอดีตจนถึงป]จจุบัน 

เพ่ือใหKเขKาใจผลท่ีมีตGอการสรKางสรรค2และพัฒนาการของมนุษย2ชาติในแหลGง  อารยธรรมตะวันออกและ

ตะวันตก ต้ังแตGอดีตจนป]จจุบัน 

โดยใชKกระบวนการคิดวิเคราะห2    กระบวนการกลุGม   การฝvกปฏิบัติ   การคิดรวบยอด  การสืบคKน

ทางเทคโนโลยีสมัย ใหมG   

  

รหัสตัวช้ีวัด   

ส 4.1 ม.4/1      ส 4.1ม.4/2  

ส 4.2 ม.4/1      ส 4.2 ม.4/2   

รวม    4    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 31103    รายวิชา ประวัติศาสตรV      

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 4                         เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

 

 ใชKวิธีการทางประวัติศาสตร2วิเคราะห2ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร2ไทย ความสำคัญ ของ

สถาบันพระมหากษัตริย2 ท่ีมีตGอสังคมไทยจากอดีตสูGป]จจุบัน 

 ศึกษาการสรKางสรรค2และยกตัวอยGางผลงานท่ีสGงผลตGอพัฒนาการของมนุษยชาติในประเทศ

 ไทย ท่ีมีผลดKานสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ     

 วิเคราะห2กรณีตัวอยGางภูมิป]ญญาไทย เพ่ือตระหนักถึงความสำคัญของภูมิป]ญญาไทย ใน การ

สรKางสรรค2ความเปVนไทย และเสนอทางเลือกเพ่ืออนุรักษ2ภูมิป]ญญาไทยในทKองถ่ินของตน 

 โดยใชKกระบวนการคิดวิเคราะห2    กระบวนการกลุGม   การฝvกปฏิบัติ   การคิดรวบยอด  การ

สืบคKนทางเทคโนโลยีสมัย ใหมG   

 

 รหัสตัวช้ีวัด   

 ส 4.1 ม.4/2      ส 4.3 ม.4/1     ส 4.3 ม.4/2      ส 4.3 ม.4/3     

 รวม          4        ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส 32101   รายวิชา สังคมศึกษา  

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 5                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1.0  หน5วยกิต 

 
 

ศึกษาและคKนควKาประยุกต2ใชKปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสำคัญของการประกอบอาชีพโดยใชK

วัสดุทKองถ่ินตามหลักSTRONG) จิตพอเพียงตKานทุจริตศึกษาแนวทางสGงเสริมใหKปฏิบัติตนเปVนพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยลักษณะความละอายและความไมGทนตGอการทุจริตการสรKางตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การตGอตKานและปsองกันทุจริตการลงโทษทางสังคมการคิดวิเคราะห2ผลท่ีไดKรับจากการลงโทษทางสังคมใน

ระดับประเทศ 

ศึกษาคKนควKาเก่ียวกับประวัติ  ความสำคัญศาสดา   หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา หรือวGาศาสนาท่ี

ตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆในเร่ืองตGอไปน้ี  พระพุทะเจKาในฐานะท่ีเปVนมนุษย2ผูKฝvกตนไดKอยGางสูงสุด  (การตรัสรูK)    

พุทธประวัติดKานการบริหาร     และการธำรงพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเปVนสากล

และขKอปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง  ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนา 

หลักการของพระพุทธสาสนากับหลักวิทยาศาสตร2 การคิดตามนัยแหGงพระพุทธศาสนาและการคิดแบบ

วิทยาศาสตร2 พระพุทธศาสนาเนKนการฝvกหัดอบรมตน  การพ่ึงตนเอง และการมุGงอิสรภาพ  พระรัตนตรัย    

การปฏิบัติตนเปVนชาวพุทธท่ีดีตGอพระภิกษุ  ปฏิบัติตนเปVนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคมประเภทสาสนา

พิธีในพระพุทธศาสนา   การปฏิบัติตนท่ีถูกตKองในวันสำคัญและเทศกาลท่ีสำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

อ่ืนเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลทางสังคม  การแกKป]ญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม  คุณลักษณะพลเมืองดี

ของประเทศชาติ และสังคมโลกสิทธิ มนุยษชน  ระบอบการปกครองตGาง ๆ  ท่ีใชKในยุคป]จจุบัน   เชGนการ

ปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย2ทรงเปVนประมุข 

 โดยใชKกระบวนการวิเคราะห2  สืบคKนกระบวนการสรKางความตระหนัก   คิดอยGางมีวิจารณญาณ การ

ฝvกปฏิบัติ   การแสดงบทบาทสมมุติ   การแกKป]ญหา  ความสามัคคี    ความเอ้ือเฟnoอเผ่ือแผG   ความซ่ือสัตย2

สุจริต    

  เพ่ือใหKรูKและเขKาใจประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพรพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาสุภาษิต คำศัพท2ทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนามีวิธีการท่ีเปVนสากล  และยึดทางสาย

กลางเพ่ือการอยูGรGวมกันอยGางสันติสุขศรัทธาในพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตนเปVนพุทธศาสนาสนิกชนท่ีดีดำเนินชีวิต

อยGางมีสติสัมปชัญญะ  ประยุกต2หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชKเพ่ือการพัฒนาตน  สังคม  และ

ส่ิงแวดลKอมและเพ่ือใหKเขKาใจถึงการปฏิบัติตนไดKถูกตKองตามกฎระเบียบ โดยใหKความเคารพสิทธิของผูKอ่ืน  ทุก

คนตKองยึดหลัก  คุณธรรม  จริยธรรม  มาใชKปฏิบัติตGอกัน  การเมืองการปกครองรัฐมุGงท่ีสรKางความผาสุกความ

เปVนระเบียบความสงบเรียบรKอยใหKเกิดข้ึนในสังคม 
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ตัวช้ีวัด  

ส1.1ม.5/11     ส1.1ม.5/12     ส1.1ม.5/13      ส1.1ม.5/14      ส1.1ม.5/15     ส1.1ม.5/16    

ส1.1ม.5/17     ส1.1ม.5/18     ส1.1ม.5/19            

ส1.2 ม.5/3      ส1.2ม.5/4       ส2.1 ม.5/4       ส2.1ม.5/5     

รวม       13      ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส 32102  รายวิชา สังคมศึกษา  

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 5                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1.0  หน5วยกิต 

ศึกษาหลักการและเปsาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำรวจและวิเคราะห2ป]ญหาการผลิตสินคKา

และบริการในทKองถ่ินประยุกต2ใชKปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประกอบอาชีพหลัก(STRONG) จิตพอเพียง

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของการลงทุน  และการออม   ป]จจัยการผลิตสินคKาและบริการ  การ

พัฒนาการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การคุKมครองผูKบริโภค   ระบบเศรษฐกิจแบบตGางๆ การแขGงขัน

ทางการคKา ท้ังในประเทศและตGางประเทศ     ศึกษาวิเคราะห2ระบบเศรษฐกิจของโลกในป]จจุบัน ผลดีและ

ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบตGางๆ ของการพัฒนาประเทศท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชKใน

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมป]จจุบัน ป]ญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชุมชน นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทการเงินการคลังของรัฐบาล     

แนวทางการแกKป]ญหาของนโยบายการเงิน การคลัง  บทบาทของ องค2การความรGวมมือทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ

ในภูมิภาคตGาง ๆ ป]จจัยตGาง ๆ ท่ีนำไปสูGการพ่ึงพา การแขGงขัน การขัดแยKง และการประสานประโยชน2ทาง

เศรษฐกิจไทยกับตGางประเทศ การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีซ่ึงไดKรับอิทธิพลจากป]จจัยทางภูมิศาสตร2ในประเทศ

ไทยและทวีปตGาง ๆ  การเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกเชGน ภาวะโลก ความแหKงแลKง สภาพอากาศแปรปรวน 

มาตรการปsองกันและแกKไขป]ญหาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลKอมในประเทศและนอกประเทศ บทบาทของ

องค2การการประสานประสานประโยชน2ความรGวมมือท้ังในและนอกประเทศ กฎหมายส่ิงแวดลKอม การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดการป]ญหาและดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ2ทรัพยากร และส่ิงแวดลKอม  

การแกKป]ญหา และการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ2ทรัพยากรและส่ิงแวดลKอม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 โดยใชKกระบวนคิดวิเคราะห2 การสืบคKน การฝvกปฏิบัติ กระบวนการสรKางความตระหนักการคิดอยGางมี

วิจารณญาณ  กระบวนการแกKป]ญหา ความสามัคคี ความเอ้ือเฟnoอเผ่ือแผG 

 เพ่ือใหKรูKและเขKาใจประเทศตGาง ๆท่ีมีทรัพยากรจำกัดซ่ึงไมGสามารถผลิตสินคKา เพ่ือตอบสนองความ

ตKองการของประชาชนในประเทศไดKครบถKวน จึงตKองมีการคKาขายแลกเปล่ียนกับประเทศอ่ืน ๆทำใหKเกิดการ

ไดKเปรียบเสียเปรียบทางดKานดุลการคKา และประเทศในภูมิภาคตGาง ๆของโลกซ่ึงไดKรวมตัวเพ่ือรGวมมือชGวยเหลือ

กันและเพ่ือพิทักษ2รักษาผลประโยชน2ของประเทศสมาชิก ทางดKานเศรษฐกิจและเขKาใจถึงป]จจัยตGาง ๆท่ีทำใหK

เกิดปรากฏการณ2ทางภูมิศาสตร2ในแตGละพ้ืนท่ีของประเทศไทยและนำความรูKท่ีไดKไปจัดการทรัพยากร รูKจักใชK

ทรัพยากรใหKเกิดประโยชน2สูงสุด 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1ม.5/3     ส3.1ม.5/4    ส5.1ม.5/4       ส 5.2 ม.5/2     ส5.2 ม.5/3  

รวม     5     ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส 32103   รายวิชา ประวัติศาสตรV  

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 5                         เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

 

 ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร2      ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลง 

ของมนุษยชาติ   ศึกษาการสรKางองค2ความรูKใหมGทางประวัติศาสตร2   โดยใชKวิธีการทางประวัติศาสตร2อยGางเปVน

ระบบ     วิเคราะห2อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ   และการติดตGอระหวGางโลกตะวันออกกับตะวันตก  ท่ีมี

อิทธิพลตGอพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

 โดยใชKกระบวนการสรKางความคิดรวบยอด      กระบวนการทำงาน     กระบวนการคิดวิเคราะห2    

กระบวนการสืบคKน     กระบวนการปฏิบัติ      กระบวนการกลุGม     และกระบวนการแกKป]ญหา 

 เพ่ือใหKเกิดความรูK   ความเขKาใจ   และตระหนักถึงความสำคัญของเวลา    และยุคประวัติศาสตร2    

สามารถนำความรูKมาปรับใชKในการดำเนินชีวิต ท่ีจะตKองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก    

ชGวยใหKดำเนินชีวิตอยGางสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส4.1ม. 5/1     ส4.1ม. 5/2 

 ส4.2ม. 5/1      

รวม       3       ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส 32104   รายวิชา ประวัติศาสตรV  

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 5                         เวลา 20 ช่ัวโมง      จำนวน   0.5  หน5วยกิต 

 

           วิเคราะห2เหตุการณ2สำคัญตGาง ๆ  ท่ีสGงผลตGอการเปล่ียนทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง เขKาสูGโลก

สมัยป]จจุบัน  ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีอเมริกา    แอฟริกาและเอเชีย     

สถานการณ2ของโลกในคริสต2ศตวรรษท่ี 21     

 โดยใชKกระบวนการสรKางความคิดรวบยอด      กระบวนการทำงาน     กระบวนการคิดวิเคราะห2    

กระบวนการสืบคKน     กระบวนการปฏิบัติ      กระบวนการกลุGม     และกระบวนการแกKป]ญหา 

 เพ่ือใหKเกิดความรูK      ความเขKาใจ  และตระหนักถึงเหตุการณ2สำคัญตGาง ๆ  ท่ีสGงผลตGอการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก    ซ่ึงสามารถนำความรูKมาปรับใชKในการดำเนินชีวิต     ท่ีจะตKองรับผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงทางสังคม   เศรษฐกิจและการเมืองของโลกในสมัยป]จจุบัน ชGวยใหKสังคมเกิดสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส4.2 ม.1/2     ส4.2 ม. 1/3     ส4.2 ม.1/4  

 

รวม    3    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา ส 33101   รายวิชา สังคมศึกษา  

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 6                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1.0  หน5วยกิต 

 

การวิเคราะห2สถานการณ2การขัดกันระหวGางผลประโยชน2สGวนตนและสGวนรวม การวิเคราะห2

ผลประโยชน2สGวนตนและผลประโยชน2สGวนรวมโดยใชKระบบคิดฐานสองท่ีสGงผลกระทบตGอประเทศและสังคมโลก 

ความสำคัญของการตGอตKานและปsองกันทุจริต และความหมายและหลักการของ(STRONG) จิตพอเพียงตKาน

ทุจริตหลักการของ(STRONG)จิตพอเพียงตKานทุจริตเช่ือมโยงการดำเนินการบริษัทสรKางการดีความหมายและ

หลักการของบริษัทสรKางการดี การดำเนินการษริษัทสรKางการดีโดยใชKหลักการของ(STRONG) จิตพอเพียงตKาน

ทุจริต การแยกแยะการทุจริตท่ีเกิดจากการคิดระบบฐานสิบในสถานการณ2ตGางๆ ท่ีสGงผลกระทบตGอประเทศ

และสังคมโลกศึกษาวิเคราะห2พระพุทธเจKา และศาสดาของศาสนาอ่ืนๆในฐานะเปVนผูKฝvกตนไดKอยGางสูงสุดในการ

แสวงหาความรูK การกGอต้ัง ตลอดจนวิธีการสอน และการเผยแผGศาสนา 

ศึกษา วิเคราะห2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เปVนศาสตร2แหGงการศึกษา ฝvกบุคคลไมGใหKประมาท

แกKป]ญหาการดำรงชีวิต มุGงประโยชน2สุขใหKสังคมและโลก เพ่ือธำรงรักษาพระพุทธศาสนา โดยนำหลักธรรม

อริยสัจ 4 มาปรับแกKในการดำเนินชีวิต การบริหารจิต เจริญป]ญญาตามหลักสติป]ฏฐาน ดKวยวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 10 วิธี 

 โดยใชKกระบวนการคิดวิเคราะห2 ฝvกปฏิบัติ กระบวนการกลุGม เพ่ือใหKแนวคิดนำหลักธรรมมาปฏิบัติใหK

เกิดประโยชน2รูKจักใชKเหตุ และผลนำไปแกKป]ญหาในชีวิตประจำวัน 

 วิเคราะห2ความจำเปVนท่ีจะตKองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ตลอดจนการอนุรักษ2วัฒนธรรมไทย เพ่ือใหK

มีรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีสอดคลKองกับวัฒนธรรมสากล โดยคำนึงถึงระบบเศรษฐกิจเสรี และแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยกระบวนการทำงาน     กระบวนการกลุGม    กระบวนการสืบคKน   กระบวนการคิดวิเคราะห2    

กระบวนการฝvกปฏิบัติ    กระบวนการจัดการ  กระบวนการแกKป]ญหา     กระบวนการเปรียบเทียบ    

กระบวนการพัฒนาคGานิยม    กระบวนการนำขKอมูลไปใชKในการแกKป]ญหาอยGางมีกระบวนการ 

   

รหัสตัวช้ีวัด   

 ส 1.1  ม. 6/20       ส1.1 ม.6/21      ส 1.1 ม.6/22 

 ส 1.2  ม. 6/5         ส2.2 ม.6/1        ส 2.2 ม.6/2     

 ส 2.2  ม. 6/3         ส 2.2 ม.6/4 

รวม   8   ตัวช้ีวัด 

 



220 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัสวิชา 33102     รายวิชา สังคมศึกษา  

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 6                         เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน   1.0  หน5วยกิต 

 

ศึกษาลักษณะความละอายและความไมGทนการตGอทุจริตการลงโทษทางสังคมในระดับโลกความสำคัญ

ของการตGอตKานและการปsองกันการทุจริตการวิเคราะห2ผลเสียจากการศึกษากรณีตัวอยGางของความละอายและ

ความไมGทนตGอการทุจริตของประเทศตGางๆในระดับโลกความสำคัญของการศึกษา กรณีตัวอยGางของความ

ละอายและความไมGทนตGอการทุจริตของประเทศตGางๆในระดับโลกศึกษา วิเคราะห2 ประวัติพระพุทธสาวก 

พุทธสาวิกา ชาดก หนKาท่ีชาวพุทธ วิเคราะห2บทบาท หนKาท่ีของอุบาสก อุบาสิกา ท่ีมีตGอสังคมไทย  

วิเคราะห2คุณคGาและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปpฎก และการเขKารGวมพิธีกรรม มารยาท

ชาวพุทธ และการปฏิบัติตGอพระภิกษุสงฆ2 ดKวยกาย วาจา ใจ ศึกษาประวัติชาวพุทธตัวอยGาง การบริหารจิต 

เจริญป]ญญาตามหลักสติป]ฏฐาน ดKวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี วิเคราะห2หลักธรรมเก่ียวกับวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะ และเทศกาลสำคัญ ศาสนพิธี ในการสัมมนากับการแกKป]ญหา และการ

พัฒนาอยGางย่ังยืน 

 โดยใชKกระบวนการวิเคราะห2 กระบวนการฝvกปฏิบัติ และกระบวนการกลุGม เพ่ือใหKเกิดแนวคิดนำมา

ปฏิบัติในการดำรงชีวิต เปVนพุทธศาสนิกชนท่ีดี เช่ือในความดีมีเหตุผล 

 เห็นคุณคGาของส่ิงแวดลKอมของประเทศ  และภูมิภาคตGางๆของโลก  ปรับเปล่ียนคGานิยมและวิถีชีวิต

เพ่ืออนุรักษ2ส่ิงแวดลKอมโดยรวมของประเทศ  และโลก  สรKางสำนึกในการอนุรักษ2ส่ิงแวดลKอมและเห็น

ความสำคัญของการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลKอม  มีวิจารณญาณในการใชKทรัพยากร  มีจิตใจมุGงทำประโยชน2ใหK

สGวนรวม  ตระหนักถึงผลท่ีเกิดจากป]ญหา  และวิกฤตการณ2ตGอคุณภาพชีวิต  รูKมาตรการและความพยายาม

แกKป]ญหาดKานส่ิงแวดลKอม  มีจิตสำนึกในการนำขKอมูลไปใชKแกKป]ญหาส่ิงแวดลKอม 

 โดยกระบวนการทำงาน     กระบวนการกลุGม    กระบวนการสืบคKน   กระบวนการคิดวิเคราะห2    

กระบวนการฝvกปฏิบัติ    กระบวนการจัดการ  กระบวนการแกKป]ญหา     กระบวนการเปรียบเทียบ    

กระบวนการพัฒนาคGานิยม    กระบวนการนำขKอมูลไปใชKในการแกKป]ญหาอยGางมีกระบวนการ 

 

รหัสตัวช้ีวัด   

ส3.2 ม. 6/1        ส 3.2ม. 6/2       ส 3.2ม. 6/3    

ส 5.2ม. 6/4        ส 5.2ม. 6/5  

 

รวม  5   ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส33201 รายวิชา ภูมิศาสตรVส่ิงแวดล<อม  

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 6                            เวลา 40 ช่ัวโมง    จำนวน   1.0  หน5วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห2 สืบคKนเก่ียวกับ ลักษณะภูมิศาสตร2กายภาพแตGละภูมิภาคโลก ในเร่ืองลักษณะท่ีต้ัง ภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ2ระหวGางสภาพแวดลKอมทางกายภาพกับชีวิต ความ

เปVนอยูGของมนุษย2 ป]ญหาของส่ิงแวดลKอมทางกายภาพอันเกิดจากการกระทำของมนุษย2 

 โดยใชKกระบวนการ สืบคKน กระบวนการกลุGม กระบวนการคิดวิเคราะห2 กระบวนการแกKป]ญหา 

กระบวนการฝvกปฏิบัติ  

 เพ่ือใหKมีความรูKความเขKาใจสภาพแวดลKอมทางกายภาพ และอิทธิพลท่ีมีชีวิตความเปVนอยูGของมนุษย2 

เห็นความจำเปVนในการปรับตัว  ปรับใชK  และเสริมสรKางสภาพแวดลKอม และมีสGวนรGวมในการอนุรักษ2ฟnoนฟู

สภาพแวดลKอม 

ผลการเรียนรู<ท่ีคาดหวัง 

1. รูKและเขKาใจเก่ียวกับ ลักษณะภูมิศาสตร2กายภาพแตGละภูมิภาคโลก 

2. รูKและเขKาใจเก่ียวกับ ลักษณะท่ีต้ัง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แตGละภูมิภาคโลก 

3. รูKและเขKาใจเก่ียวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ2ระหวGางสภาพแวดลKอมทางกายภาพกับ 

    ชีวิต 

4. รูKและเขKาใจเก่ียวกับ ความเปVนอยูGของมนุษย2 สังคมวัฒนธรรม 

5. รูKและเขKาใจเก่ียวกับ ป]ญหาของสภาพแวดลKอมทางกายภาพอันเกิดจากการกระทำของมนุษย2 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ5มสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส33202 รายวิชา เหตุการณVโลกป]จจุบัน  

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 6                            เวลา 40 ช่ัวโมง    จำนวน   1.0  หน5วยกิต 

 

 ศึกษาและวิเคราะห2สภาพเหตุการณ2 ป]จจุบัน และภูมิหลังทางประวัติศาสตร2 กรณีตัวอยGางเหตุการณ2

สำคัญ ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตGางๆ ของโลกในดKานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 โดยใชKกระบวนการสืบคKนขKอมูล วิเคราะห2เปรียบเทียบ กระบวนการกลุGม กระบวนการแกKป]ญหา 

กระบวนการพัฒนาคGานิยม ความสามัคคี 

 เพ่ือใหKมีความเขKาใจ สภาวการณ2ป]จจุบันและแนวโนKม ตระหนักในป]ญหาพ้ืนฐานสำคัญของโลก 

ผลกระทบของป]ญหาท่ีเกิดข้ึน และเห็นแนวทางในการวิเคราะห2เหตุการณ2สำคัญ  สามารถนำไปประยุกต2ใชKไดK 

ผลการเรียนรู<ท่ีคาดหวัง 

1. มีความรูKความเขKาใจถึงพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมตะวันออก  ของยุค

โบราณและยุคกลางไดK 

2. สามารถวิเคราะห2เหตุและผลกระทบ ของลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีกGอใหKเกิดการขัดแยKง ของชาติ

มหาอำนาจตะวันตก จนนำมาซ่ึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดK 

3. มีความรูKความเขKาใจ ถึงสาเหตุของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ 2 ไดK  

4. สามารถวิเคราะห2เหตุผล และผลกระทบของสงครามเย็นท่ีมีตGอสถานการณ2โลกป]จจุบันไดK 

5. มีความรูKความเขKาใจเก่ียวกับความสำคัญ และความจำเปVนของความรGวมมือระดับภูมิภาคในดKาน

การเมืองและเศรษฐกิจ 

6. มีความรูKความเขKาใจ  และสามารถวิเคราะห2ป]ญหาผูKล้ีภัย   โดยเฉพาะผลกระทบตGอประเทศ 

7. มีความรูKความเขKาใจเก่ียวกับบทบาท และความสำเร็จดKานเศรษฐกิจของสหประชาชาติ และ

องค2การพิเศษ และสามารถยกตัวอยGาง บทบาทในป]จจุบันไดK 

8. มีความรูKความเขKาใจ สภาพป]ญหา ของโลกในป]จจุบันและความจำเปVนตKองเรGงแกKป]ญหา 

 

 


