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ส่วนที่  ๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ความส าคัญของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความเช่ือม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมโดยได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ 
ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมท้ังบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์
ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางการภายของโลก การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพและภัย
พิบัติ ความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิ ศาสตร์ การใช้ภูมิสารสนเทศ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความร่วมมือด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศและการจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน

นับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ ๒หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษา

 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติ
 สุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑     เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรท่ี

 มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
 พอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.๓.๒     เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
 จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑      เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

 วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

 เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
 วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓      เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ
 และธ ารงความเป็นไทย 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผน
   ท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ
   ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
   วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
   เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 



3 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

 ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ท่ีอยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ท่ีอยู่อาศัย  
และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และได้ฝึกหัดในการ
ตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-
รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์  
และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมท้ังการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็น
ประเทศไทย 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์  
และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต 
การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี ตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาท่ีตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู้ 
  ปรินิพพาน  

๒. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
     ภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

๓. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

 โอวาท ๓ 
  ไม่ท าช่ัวเบญจศีล 

      ท าความดีเบญจธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และครอบครัว 

มงคล ๓๘ 
- ท าตัวดี 
- ว่าง่าย 
- รับใช้พ่อแม่ 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ 
     ปัญญา)      

 พุทธศาสนสุภาษิต 
  อตฺตา หิอตฺตโน นาโถ 
     ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน 
  มาตา  มิตฺต สเกฆเร                    
     มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 

๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา     
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  เล่นและท างานอย่างมีสติ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ตามท่ีก าหนด   ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด 

การถามและการเขียน 

ป.๒  ๑. บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชาติไทย  

 ๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงการ
ออกผนวชหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
 

 สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ 

เหตุการณ์หลังประสูติ 
แรกนาขวัญ 
การศึกษา 
การอภิเษกสมรส 
เทวทูต ๔ 
การออกผนวช 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถ่ือน) 
  สมเด็จพระญาณสังวร                    

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
๔.บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน 
นับถือตามท่ีก าหนด 

พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

โอวาท ๓ 
    ไม่ท าช่ัว 

   เบญจศีล 
ท าความดี 

   เบญจธรรม 
หิริ-โอตตัปปะ 
สังคหวัตถุ ๔ 
ฆราวาสธรรม ๔ 
กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์   
และโรงเรียน 
มงคล ๓๘ 

- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพี่น้อง 

 ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
นิมิตฺต  สาธุรูปาน กตญฺญ กตเวทิตา    

ความกตัญญ กตเวทีเป็นเครื่องหมาย    
ของคนดี 

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร                   
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

๕. ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

 ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  
(ตามสาระในข้อ ๔) 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
 
 
 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ

สมาธิ 
  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้น 
  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการ

เคล่ือนไหวอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกช่ือศาสนา ศาสดา และ

ความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่นๆ 

 ชื่อศาสนา   ศาสดา และคัมภีร์ของ
ศาสนาต่าง ๆ  
   พระพุทธศาสนา 

ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 
  ศาสนาอิสลาม 

ศาสดา : มุฮัมมัด 
คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
  คริสต์ศาสนา 

ศาสดา : พระเยซ ู
คัมภีร์ : ไบเบิล 
  ศาสนาฮินดู 

ศาสดา : ไม่มีศาสดา 
คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ อุปนิษัท  
อารัณยกะ   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 

ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น  
การสวดมนต์   การท าบุญ ใส่บาตร  
การแสดงความเคารพ  การใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอัน
เกิดจากความศรัทธา เช่น วัด   
ภาพวาด  พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรมไทย 

๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบ าเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู้ 
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
ก าหนด 

สามเณรสังกิจจะ 
อารามทูสกชาดก 
มหาวาณิชชาดก 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

๔. บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

  ความส าคัญของพระไตรปิฎก  เช่น เป็น
แหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมค าสอน 

 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา
ท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

โอวาท ๓ 
ไม่ท าช่ัว 

เบญจศีล 
ท าความดี 

เบญจธรรม 
สติ-สัมปชัญญะ 
สังคหวัตถุ ๔ 
ฆราวาสธรรม ๔ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 

อัตถะ ๓   (อัตตัตถะ,  ปรัตถะ, อุภยัต
ถะ)  
กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน,  ส่ิงแวดล้อม 
มงคล ๓๘ 

- รู้จักให้ 
- พูดไพเราะ 
- อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ  
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
ททมาโน  ปิโย โหติ                            
           ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  
      เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

 ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ   สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยและแผ่เมตตา  

  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ
สมาธิ 

  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
  ฝึกสมาธิเบ้ืองต้นด้วยการนับลมหายใจ 
  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อย่างมีสติ 
 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกช่ือ ความส าคัญและปฏิบัติตน          

ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อื่นๆ 
 

 ช่ือและความส าคัญของศาสนวัตถุ              
ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   
คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู    

 การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ   
ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอื่น ๆ 

ป.๔ 
 

๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีเป็น              
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

  เป็นศูนย์รวมการท าความดี และพัฒนา
จิตใจ  เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์   
ศึกษาหลักธรรม   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  เป็นท่ีประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน 

การทอดผ้าป่า  การเวียนเทียน  
การท าบุญ)  

  เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม  เช่น 
การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารชุมชน และ 
การส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

ป.๔ ๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 

   สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
   ตรัสรู้ 
   ประกาศธรรม  ได้แก่  

               โปรดชฎิล   
               โปรดพระเจ้าพิมพิสาร   
               พระอัครสาวก   
               แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

๓. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 
๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา ๔ 

   พระพุทธ 
พุทธคุณ ๓ 

   พระธรรม 
หลักกรรม 

   พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท ๓ 
ไม่ท าช่ัว 

เบญจศีล 
ทุจริต ๓ 

 ท าความดี 
เบญจธรรม 
สุจริต  ๓ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
พรหมวิหาร ๔ 
กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ   
มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 
-  ถ่อมตน 
-  ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
สุขา สงฺฆสฺสสามคฺคี 
     ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 
โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  

เมตตาธรรม  ค้ าจุนโลก 

๕. ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคล

ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก

ศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และใน

ชุมชน 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  

มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 

ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

ตามท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

  สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                  

คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ

ปัญญา 

 ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  

อย่างมีสติ 

 ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตาเห็นรูป  

หูฟังเสียง  จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  กาย

สัมผัสส่ิงท่ีมากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  

การถาม และการเขียน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ี

ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้

อย่างสมานฉันท์ 

หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์ 

เบญจศีล – เบญจธรรม 

ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 

พรหมวิหาร ๔ 

มงคล ๓๘  

เคารพ  

ถ่อมตน 

ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียงของ

หมู่ให้เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ าจุนโลก 

 กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

 ประวัติศาสดา 
พระพุทธเจ้า 
มุฮัมมัด 
พระเยซ ู
 

ป.๕ ๑. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ใน
ฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย 

 มรดกทางวัฒนธรรมท่ีได้รับจาก
พระพุทธศาสนา 
มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน  
โบราณวัตถุ  สถาปัตยกรรม 
มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมค าส่ัง
สอน ความเช่ือ และคุณธรรมต่าง ๆ  
  การน าพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาชาติไทย 
พัฒนาด้านกายภาพ และส่ิงแวดล้อม เช่น 
ภาวนา ๔    (กาย  ศีล   จิต  ปัญญา) 
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)และอริยสัจส่ี  
พัฒนาจิตใจ  เช่น หลักโอวาท ๓ 
(ละความช่ัว   ท าดี   ท าจิตใจให้บริสุทธิ์) 
และการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสด์ุจนถึงพุทธกิจส าคัญ   
หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ) 
  พุทธกิจส าคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา  

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา   
๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ            
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด 

  พระโสณโกฬิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

๔. อธิบายองค์ประกอบ และความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ   
 

 องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
  พระวินัยปิฎก 
  พระอภิธรรมปิฎก 

 ความส าคัญของพระไตรปิฎก 
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด  
 

พระรัตนตรัย 
ศรัทธา ๔ 

พระพุทธ 
พุทธจริยา ๓ 

  พระธรรม 
อริยสัจ ๔ 
หลักกรรม 

  พระสงฆ ์
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท ๓ 
ไม่ท าช่ัว 

เบญจศีล 
อบายมุข ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความดี 
เบญจธรรม 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
อคติ ๔ 
อิทธิบาท ๔ 
กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา 
มงคล ๓๘ 

-  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
- การงานไม่อากูล 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

- อดทน 
ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ

ปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
  วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           

คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต                       

ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก 
 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  

มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
 
 

 สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 
 รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ

และปัญญา 
 รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหาร

จิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน  

อย่างมีสติ 
 ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก เมื่อตาเห็นรูป  

หูฟังเสียง จมูกดมกล่ิน ล้ินล้ิมรส กาย
สัมผัสส่ิงท่ีมากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด   
การถามและการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและ
ส่ิงแวดล้อม 

 โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  
หรือความส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา
ประจ าชาติ เช่น  เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย  เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม
ไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจ  เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก           
ในการพัฒนาชาติไทย  

 ๒. สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน ๔ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓.เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมา

นุชิตชิโนรส 
๔.วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพพระ
รัตนตรัยปฏบิัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
ศรัทธา ๔ 

พระพุทธ 
พุทธกิจ ๕ 

  พระธรรม 
อริยสัจ ๔ 
หลักกรรม 

พระสงฆ ์
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท ๓ 
  ไม่ท าช่ัว 

 เบญจศีล 
 อบายมุข ๖ 
 อกุศลมูล ๓ 

ท าความดี 
เบญจธรรม 
 กุศลมูล ๓ 
 พละ ๔ 
 คารวะ ๖ 
 กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 
 มงคล ๓๘ 

-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 

ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  

คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
 ยถาวาที  ตถาการี   

พูดเช่นไร  ท าเช่นนั้น 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๕.ช่ืนชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา  พร้อมท้ังบอกแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของบุคคล
ในประเทศ  

 
 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ

บริหารจิตเจริญปัญญามีสติท่ีเป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

 รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ                 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

 ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการ
นอนอย่างมีสติ 

  ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป  
หูฟังเสียง จมูกดมกล่ิน  ล้ินล้ิมรส  กาย
สัมผัสส่ิงท่ีมากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน      
การคิด   การถาม และการเขียน 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         
ท่ีตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ ส่ิง
เสพติด 

 หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 
 โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 
๘. อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนา 
อื่น ๆ โดยสังเขป 

 หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่าง ๆ  
 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท  

๓  ฯลฯ 
 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม  
 คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 

 ๙.อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเม่ือต้องเข้าร่วมพิธี 

 ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ  
 พระพุทธศาสนา 
o ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น 

บรรพชา  อุปสมบท 
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ

พระพุทธศาสนา เช่น ท าบุญพิธีเนื่องใน
วันส าคัญทางศาสนา 

o ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด               
การถือศีลอด การบ าเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 



16 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
o คริสต์ศาสนา  เช่น  ศีลล้างบาป             

ศีลอภัยบาป  ศีลก าลัง  ศีลมหาสนิท  
ฯลฯ 

o  ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธีบูชา
เทวดา 

 
 
สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสน
สถาน 
การพัฒนาท าความสะอาด 
  การบริจาค 
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
 วันมาฆบูชา   
 วันวิสาขบูชา   
 วันอาสาฬหบูชา   
 วันอัฏฐมีบูชา  

 การบูชาพระรัตนตรัย 
 

ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  

 การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การท าบุญตักบาตร 

ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

 ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
  การลุกขึ้นยืนรับ 
  การต้อนรับ 
  การรับ – ส่งส่ิงของแก่พระภิกษ ุ
  มรรยาทในการสนทนา 
 การส ารวมกิริยามารยาท การแต่ง

กายท่ีเหมาะสมเมื่อ    
  อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
  การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ   
     ศาสนสถาน 

๒. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  การจัดโต๊ะ

หมู่บูชา 
๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

 ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น   
พุทธมามกะ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 ขั้นเตรียมการ 
 ขั้นพิธีการ 

ป.๔ ๑. อภิปรายความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
 

 ความรู้เบ้ืองต้นและความส าคัญของ  
    ศาสนสถาน    
 การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
 การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

 การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อพระภิกษุ 
 การยืน การเดิน และการนั่งท่ีเหมาะสมใน

โอกาสต่าง ๆ 
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

 การอาราธนาศีล 
 การอาราธนาธรรม 

การอาราธนาพระปริตร 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม

สวนะ 
ป.๕ ๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ

อย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 

  การจัดพิธีกรรมท่ีเรียบง่าย ประหยัด          
มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด และ
อภิปรายประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานท่ี
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการท าบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันส าคัญทางศาสนา        

๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์                 

ผู้ท่ีเคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

  ป.๖ ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานท่ีต่าง ๆ
ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมภายในวัด 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
  การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
  การปฏบิัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน  เพื่อประโยชน์ต่อศาสนา 
๓. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 
ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน 
วันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

 ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
° ขั้นเตรียมการ 
° ขั้นพิธีการ 

 
 
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรกัษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ชัน้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น  
 กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟัง

ค าแนะน าของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ 
และครู 

 รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ  
การไหว้ผู้ใหญ่      

 ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของครอบครัวและ
โรงเรียน  

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน  

 มีเหตุผลและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

 มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ท่ี

ดีของครอบครัวและโรงเรียน     
          

๒. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี
ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระท านั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น เช่น 

- ความกตัญญูกตเวที 
- ความมีระเบียบวินัย 

      - ความรับผิดชอบ           
      - ความขยัน  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชัน้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และช่วย 

เหลือผู้อื่น 
- ความซื่อสัตย์สุจริต     

  - ความเมตตากรุณา  
  ผลของการกระท าความดี เช่น  

         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              - ได้รับการช่ืนชม ยกย่อง 

ป.๒ 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

  ข้อตกลง กติกา กฎระเบียบหน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานท่ี
สาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

  มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน      
การทักทาย  การรับประทาน 

๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ี
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

  การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 
ในเรื่อง ความคิด  ความเช่ือ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นท่ี แตกต่างกัน เช่น  

       - บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมีเหตุผล  
       - การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตาม

ความเช่ือของบุคคล 
- บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่าง  

กัน 
      - ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจ

ผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  
สีผิว ท่ีแตกต่างกัน 

๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
       - สิทธิแสดงความคิดเห็น 

- สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
- สิทธิในทรัพย์สิน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชัน้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ 

 
๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

  ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวเช่น 
การแสดงความเคารพและการเช่ือฟัง
ผู้ใหญ่ การกระท ากิจกรรมร่วมกัน  ใน
ครอบครัว 

  ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 
การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

๒. บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลาย 

  พฤติกรรมของตนเองและเพื่อน ๆ               
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย           
การท าความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้
ภาษา (ภาษาถิ่นกับภาษาราชการ และ
ภาษาอื่นๆ ฯลฯ ) 

  สาเหตุท่ีท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันของนักเรียน และผู้อื่นแตกต่าง
กัน 

๓. อธิบายความส าคัญขอวันหยุดราชการ
ท่ีส าคัญ    

  วันหยุดราชการท่ีส าคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี              
วันรัฐธรรมนญู วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา     วันวิสาขบูชา         
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

-   วันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น  วันสงกรานต์  

     วันพืชมงคล 
๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

   บุคคลท่ีมีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน 

   ลักษณะผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชัน้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 

ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของ
ชุมชน 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ชุมชน เช่น อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสาธารณ
สมบัติ โบราณวัตถุและโบราณสถานการ
พัฒนาชุมชน   

๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตาม  ท่ี
ดี 
 

การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
       -  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้น า 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตาม
หรือสมาชิก   

- การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของการ
ท างานเป็นกลุ่ม   

๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคน    
พึงได้รับตามกฎหมาย 
 

   สิทธิพื้นฐานของเด็กเช่น สิทธิที่จะมีชีวิต 
สิทธิทีจ่ะได้รับการปกป้อง สิทธิ ท่ีจะ
ได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมี  ส่วนร่วม 

๔. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย             
ท่ีแตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย             
ภาษา อาหาร  

๕. เสนอวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจ าวัน 

  ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความ
ขัดแย้งในชีวิตประจ าวัน 

  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี 

ป.๕ 
 

 

๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี  
 

  สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ   
  หน้าท่ีของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 

  คุณลักษณะของพลเมืองดีเช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน  มีความรับผิดชอบ เสียสละ   

๒. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   เหตุการณ์ท่ีละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ

ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชัน้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓.เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

  วัฒนธรรมไทย ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 

  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิต 
 ๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
  ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  
     ของตน 
  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชุมชน 
ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเช่น 

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

  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

๒. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

  ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา

ท่ีมีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
  แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม
ถูกกาลเทศะ 

  ความหมายและส าคัญของมารยาทไทย 
  มารยาทไทยและมารยาทสังคม  เช่น  

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

๔.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม

คนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

๕. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันเลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

  ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่าง ๆ 
สถานการณ์จริง  

 ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   
เหตุการณ์ต่างๆ  

  หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารจาก
ส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ือท่ีไร้พรมแดน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

สาระที่ ๒หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าท่ีของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์
ของบทบาท หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าท่ีของสมาชิกในโรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าท่ีของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกต่างของอ านาจ
ตามบทบาท สิทธิ หน้าท่ีในครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท 
สิทธิหน้าท่ี 

 ๓.มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.๒ 
 
 

 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

๒. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

 ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ 
ในโรงเรียน และชุมชน เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
๒. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน/โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน 
- การเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน เช่น                
การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก
คณะกรรมการห้องเรียน  
- การเปล่ียนแปลงในโรงเรียน เช่น เลือ
ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ
นักเรียน  
- การเปล่ียนแปลงในชุมชน เช่น  การเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิก อบต. อบจ. 

ป.๔ ๑. อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 

 อ านาจอธิปไตย 
 ความส าคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ท้ังก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกต้ัง 

๓. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

สังคมไทย 
ป.๕ 

 
 
 

๑. อธิบายโครงสร้าง อ านาจ หน้าท่ีและ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 อ านาจหน้าท่ีและความส าคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ระบุบทบาทหน้าท่ี และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

 บทบาทหน้าท่ี และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก อบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ผู้ว่าราชการ 
กทม. 

๓. วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ป.๖ 
 

๑. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

 บทบาท หน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริม 

ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย 

ในท้องถิ่นและประเทศ 
 

๓. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระท าผิด
การเลือกตั้ง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
 
 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมี
อยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุสินค้าและบริการท่ีใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
   สินค้าและบริการท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 

เช่น ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน  
   สินค้าและบริการท่ีได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น  มี

ผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการท่ีได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจ าวันท่ีไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพื่อซื้อสินค้า
และบริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินท่ีไม่เกินตัว 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช้จ่าย 

๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ 
กระดาษ  เส้ือผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   วิธีการใช้ทรัพยากรท้ังของส่วนตัวและ 
      ส่วนรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและ

คุ้มค่า 
ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรท่ีน ามาผลิตสินค้าและ

บริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ทรัพยากรท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินค้าและ

บริการท่ีใช้ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น 
ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ี
หลากหลายท่ีมีต่อราคา คุณค่าและประโยชน์
ของสินค้าและบริการ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 

๒. บอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

๓. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง    วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง
อย่างง่าย ๆ  

   รายการของรายรับท่ีเป็นรายได้ท่ีเหมาะสม 
และไม่เหมาะสม 

   รายการของรายจ่ายท่ีเหมาะสมและ           
ไม่เหมาะสม 

๔. สรุปผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับ
รายได้และการออม 
 
 
 

   ท่ีมาของรายได้ท่ีสุจริต 
   การใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การน าเงินท่ีเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   

การช่วยเหลือสาธารณกุศล 
ป.๓ ๑. จ าแนกความต้องการและความจ าเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตท่ี เรียกว่า
ปัจจัย ๔ 

   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ 
เป็นสินค้าท่ีจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  

ท่ีสนองความต้องการของมนุษย์ 
   หลักการเลือกสินค้าท่ีจ าเป็น 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
และเหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ท่ีสุจริตและ  

เหมาะสม 
    วางแผนการน าเงินท่ีเหลือจ่ายมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
๓.อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
   ความหมายของสินค้าและบริการ 
   ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความต้องการของ
มนุษย์ท่ีมีไม่จ ากัด 

ป.๔ ๑. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ 

   สินค้าและบริการท่ีมีอยู่หลากหลายในตลาดท่ี
มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 

   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ท่ีมีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   
ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคา
สินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า       

๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการท่ีมีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด ารงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร 
การใช้จ่าย 

ป.๕ ๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต
ประกอบด้วย ท่ีดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ ามัน วัตถุดิบ 
   พฤติกรรมของผู้บริโภค 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน 

๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน เช่นการประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อลดความสูญเสียทุก
ประเภท การใช้ภิปัญญาท้องถ่น 

   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน เช่น 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท๊อป   

๓. อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์
ของสหกรณ ์

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
   ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความ
รับผิดชอบ 

   บทบาทของผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพ  เช่น                
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลง
มือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาด
และการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
๒. อธิบายบทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน    คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 

   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันท่ี

มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

   ความหมาย และความจ าเป็นของทรัพยากร 
   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   วิธีการสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด 
   วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิค

และวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ และทันกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม                   

 
 
สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้อง

ท างานอย่างสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและความส าคัญของ

การท างาน 
   เหตุผลของการท างาน 
   ผลของการท างานประเภทต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
   การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคมสงบสุข 

ป.๒ ๑. อธิบายการแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 

   ความหมายและความส าคัญของการ
แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ 

   ลักษณะของการแลกเปล่ียนสินค้าและ
บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน       
การช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ
โดยการใช้เงิน 

๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและ
ผู้ขายผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายใน
การก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย     
ท าให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 

ป.๓ ๑. บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

   สินค้าและบริการท่ีภาครัฐทุกระดับจัดหา
และให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข 
การบรรเทาสาธารณภัย 

๒. บอกความส าคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความส าคัญของภาษีท่ีรัฐ
น ามาสร้างความเจริญและให้บริการแก่
ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา   ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ 

   บทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการเสีย
ภาษี 

๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ท่ี
มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

   ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขัน
ทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน 

   อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีผลิต  
ในชุมชน 

   การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  
ด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อ ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน 

   การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย               
การใช้ส่ิงของท่ีผลิตในชุมชน 

๒. อธิบายหน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน 
   หน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินส าคัญท่ีใช้ในการซื้อขาย

แลกเปล่ียนระหว่างประเทศ 
ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบ้ืองต้นของ

ธนาคาร 
   บทบาทหน้าท่ีของธนาคารโดยสังเขป 
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบ้ียกู้ยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

๒. จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินท้ังนอก
ระบบและในระบบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเสียดอกเบ้ีย                      
การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพิ่มขึ้น        
ท่ีน าไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล ท่ีมีต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่นการแลก                  



32 
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เปล่ียนสินค้าและบริการ  รายได้และ
รายจ่าย การออมกับธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ          
หน่วยเศรษฐกิจ 

   ภาษีและหน่วยงานท่ีจัดเก็บภาษี 
   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้

แรงงานในประเทศไทย 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 

 
 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา

ตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ช่ือ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติท่ี

ปรากฏในปฏิทิน  
 ช่ือ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติใน

ปฏิทิน  
 ช่วงเวลาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เช้า

วันนี้   ตอนเย็น  
 

๒. เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
ตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ต่ืน
นอน เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา 
ฯลฯ 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นได้      
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวอย่างส้ัน ๆ 

ป.๒ ๑. ใช้ค าระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 

 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้     
เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีแสดง
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณ์ได้ 

๒. ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว        
ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้ค าท่ีบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับ

เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
ป.๓ ๑. เทียบศักราชท่ีส าคัญตามปฏิทินท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน เช่น 

พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป      
(ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  

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

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์      
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของ
นักเรียน  เป็นต้น 

๒. แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และ
แหล่งข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับ
เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ 

และสหัสวรรษ 
 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 

ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ

เพื่อท าความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสาร
เช่น  หนังสือพิมพ์ 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท่ีแบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยเช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ 

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
ท่ีแบ่งเป็นหลักฐานช้ันต้น และหลักฐาน
ช้ันรอง 

 ตัวอย่างหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษา         
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

 การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น
หลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง 

ป.๕ ๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานท่ีหลากหลาย 

 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นที่เกิดข้ึนตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น 
เครื่องมือเครื่องใช้  อาวุธ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  

 การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานท่ีหลากหลายด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่าง
ง่าย ๆ การจัดนิทรรศการ  

๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพื่อ
ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น  มี
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะ
สาเหตุใดและมีผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเพื่อตอบค าถาม
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ดังกล่าว เช่น เอกสาร เรื่องเล่า ต านาน
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลท่ีพบเพื่อตอบค าถามได้อย่าง
มีเหตุผล 

๓. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ท่ี
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ
ข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจาก
เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความ
จริงกับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลใน
ท้องถิ่น 

ป.๖ ๑. อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 

 ความหมายและความส าคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ท่ี
เหมาะสมกับนักเรียน 

 การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความ
เป็นมาของภูมินามของสถานท่ีในท้องถิ่น  

๒. น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานท่ี
หลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราว
ส าคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
ท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญ
ในประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ 
เช่น พระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี ๔ 
หรือ รัชกาลท่ี ๕ กฎหมายส าคัญ ฯลฯ  
( เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 

 สรุปข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานท้ังความจริง
และข้อเท็จจริง 

 การน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ   
เช่น การเล่าเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  
การเขียนรายงาน   
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สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึ งความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกความเปล่ียนแปลงของสภาพ 

แวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 

  ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของ
อดีตกับปัจจุบันท่ีเป็นรูปธรรมและใกล้
ตัวเด็ก เช่นการใช้ควาย ไถนา รถไถนา  
เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงของส่ิง
ต่างๆ ตามกาลเวลา  

๒. บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต                 
ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว  
เช่น การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง                 
การสูญเสียบุคคลในครอบครัว   

ป.๒ ๑. สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของ
ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น           
การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น   
การประกอบอาชีพ  
การแต่งกาย   การส่ือสาร ประเพณีใน
ชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน  

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

๒. อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
ท่ีมีต่อวิถชีีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทางด้านต่าง ๆ  

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อ        
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 
ป.๓ ๑. ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

และพัฒนาการของชุมชน 
  ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยี          การ
คมนาคม ความปลอดภัย  
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  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
ท้ังปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทาง
สังคม 

๒. สรุปลักษณะท่ีส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนท่ีเกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน  อื่น ๆ ท่ีมีความเหมือนและ
ความต่างกับชุมชนของตนเอง 

๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอื่น ๆ  

ป. ๔ ๑.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 
 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์         
ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ
ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

๒.  ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ   
 

ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนท่ีมีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ท่ีมีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนาและความ
เช่ือ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร  

๒. อภปิรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติท่ีมีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะ  สาเหตุและผล 

  อิทธิพลท่ีหลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

 
ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 
  ใช้แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตของ

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านของไทยโดยสังเขป 
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สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายความหมายและความส าคัญ

ของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความส าคัญของ
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย ได้แก่  
ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

       (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป          
พระบรมฉายาลักษณ์) 

  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    
และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนท่ีประเทศไทย 
ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหารไทย        
ท่ีต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย) 
ท่ีมีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วม             
ท่ีจะอนุรักษ์ไว ้

๒. บอกสถานท่ีส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน        
ท่ีใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด 
พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

  คุณค่าและความส าคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็น
แหล่งท่องเท่ียว  เป็นแหล่งเรียนรู้  

๓. ระบุส่ิงท่ีตนรัก และภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

  ตัวอย่างส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เช่น ส่ิงของ สถานท่ี ภาษาถิ่น 
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ท่ีเป็น        

  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
ภาษา ศาสนา การปกครอง 

๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป    
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ส่ิงท่ีใกล้ตัวนักเรียน และเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

  คุณค่าและประโยชน์ของส่ิงต่างๆเหล่านั้น 
 

ป.๒ ๑. ระบุบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติ 
 

   บุคคลในท้องถิ่นที่ท าคุณประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคง
ของท้องถิ่น และประเทศชาติ     ในอดีต
ท่ีควรน าเป็นแบบอย่าง 

   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ 

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว ้
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย    
เช่น การท าความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ท่ีมีต่อสังคมไทย 

   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน 

    ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ี
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช   ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ตามล าดับ 

    อาณาจักรไทยอื่นๆท่ีผนวกรวมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช   

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน             
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้าน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป 

 ๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลส าคัญ       
สมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช                       
พระมหาธรรมราชา ท่ี ๑                        
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญ     
สมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ ์

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยท่ีได้รับ           
การยกย่องเป็นมรดกโลก   เครื่อง           
สังคมโลก  

   คุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีสืบต่อถึง
ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า            
แก่การอนุรักษ ์

ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 
   ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้าน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
โดยสังเขป 

   ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เช่น 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ สมเด็จ พระบรม
ไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้าน
บางระจัน    เป็นต้น 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

 
   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา

อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  

๒. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
 
๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่า
ภาคภูมิใจ 

 ๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญ     
สมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   พระราชประวัติ และผลงานของ     

พระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป  
   ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  เช่น 

ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 
ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
๒. อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   
๓. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญ
ด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ 
๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว ้

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป 

   ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทย             
ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น   
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญทางด้านต่างๆ ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้า-       จุฬาโลกมหาราช 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์             
เช่น  ศิลปกรรม  วรรณกรรม 

 
 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ี 

และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. จ าแนกส่ิงแวดล้อมรอบตัวท่ีเกิดขึ้นเอง

ตาธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
   ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ
และท่ีมนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและท่ีโรงเรียน 
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ 
ทิศของส่ิงต่าง ๆ 

   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของ
ส่ิงต่างๆ รอบตัว เช่น ท่ีอยู่อาศัย บ้านของ
เพื่อนบ้าน ถนน ต้นไม ้ทุ่งนา ไร่ สวน ท่ีราบ
ภูเขา แหล่งน ้า 
  ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก)
และท่ีต้ังของส่ิงต่างๆ รอบตัว 

๓. ใช้แผนผังแสดงต าแหน่งของส่ิงต่างๆ 
ในห้องเรียน 

   แผนผังแสดงต าแหน่งส่ิงต่างๆใน
ห้องเรียน 

๔.  สังเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 

   การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบ
วัน เช่น กลางวัน กลางคืน  ความร้อนของ
อากาศ    ฝน  -  เมฆ   -  ลม 

ป.๒ ๑.  ระบุส่ิงแวดล้อมทาธรรมชาติ และท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 

   ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

๒.  ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพ
ของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏในแผนผัง แผนท่ีรูป
ถ่าย และลูกโลก 
 

   ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของส่ิง
ต่างๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ี แผนผัง รูปถ่ายและ
ลูกโลก เช่น ภูเขา ท่ีราบ แม่น ้า ต้นไม้ ทะเล 

๓.  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ท่ีท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ 
 

   ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ ท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์ เช่น 
ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ 

ป.๓ ๑. ส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนท่ี และรูป
ถ่ายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของต าแหน่ง 
ระยะทิศทาง 

   ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
   แผนท่ี แผนผัง และรูปถ่าย 
   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

 ๒.  วาดแผนผังเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของ
สถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

   ต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในบริเวณ 
โรงเรียนและชุมชน เช่น สถานท่ีราชการ 
ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์ 

ป.๔ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพในจังหวัดของตน ด้วยแผนท่ีและ
รูปถ่าย 

   ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญ
ในจังหวัดของตนด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย 

   แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญใน
จังหวัดของตน 

๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญใน
จังหวัด 

   ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญในจังหวัด 
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนท่ีและ
รูปถ่าย 

   ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญใน
ภูมิภาคของตน 

   ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญในภูมิภาคของ
ตน 

ป.๖ ๑.  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนท่ี  รูป
ถ่ายทางอากาศ และภาพจาดาวเทียม 

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี   รูป
ถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม) ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

 ๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติของประเทศไทย เช่น 
อุทกภัยแผ่นดินไหว วาตภัย สึนามิ ภัยแล้ง 
ดินถล่มและโคลนถล่ม 
    การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ   ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ีส่งผล

ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 

   ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศมีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ท่ีอยู่อาศัย เครื่องแต่ง
กายและอาหาร 

๒. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปล่ียน แปลง 
ของสภาพ แวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 

   การเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 

๓. มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบส่ิงแวดล้อมท่ี
บ้านและช้ันเรียน  

   การปฏิบัติตนในการรักษาส่ิงแวดล้อมใน
บ้านและห้องเรียน 

ป.๒ ๑. อธิบายความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

  ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ
และ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในการด าเนินชีวิต 



44 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีใช้
แล้วไม่หมดไป ท่ีใช้แล้วหมดไป และสร้าง
ทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า 

   ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
- ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อากาศ แสงอาทิตย์ 
- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น ้ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ 
- สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น น ้า ดิน 
ป่าไม้ สัตว์ป่า 
   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

๓.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 

๔. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 

   ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ท่ีมีต่อโรงเรียน 
   การรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 

   ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
 - ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

   - ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
๒.  อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย ์และการประกอบ
อาชีพ 

   การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการ
ด าเนิน 
ชีวิตของมนุษย์ เช่น การคมนาคม บ้านเรือนและ
การประกอบอาชีพในชุมชน 
     การประกอบอาชีพท่ีเป็นผลมาจาก 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 
 ๓. อธิบายสาเหตุท่ีท าให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์    ความหมายและประเภทของมลพิษโดย

มนุษย์ 
   สาเหตุของการเกิดมลพิษท่ีเกิดจากการ
กระท าของมนุษย ์

๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมือง
และชนบท 

   ลักษณะของเมืองและชนบท เช่น ส่ิงปลูก
สร้างการใช้ท่ีดิน การประกอบอาชีพ 

๕. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

   ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมีผลต่อ 
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

๖. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

   ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม 
ท่ีมีต่อชุมชน 
   การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

ป.๔ ๑. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

   ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒.  อธิบายการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัดและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 

   การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในจังหวัดและ 
ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่นการตั้งถิ่นฐาน 
การย้ายถ่ิน 

๓.  น าเสนอแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัด 

   การจัดการส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 

ป.๕ ๑. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและกาย้าย
ถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน 

   ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถ่ินของ
ประชากรในภูมิภาคของตน 

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทาง 
ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตใน
ภูมิภาคของตน 

   อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีก่อให้ 
เกิดวิถีการด าเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 

๓. น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจาก
การรักษาและท าลายส่ิงแวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจัดการส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค
ของตน 

   ผลจากการรักษาและการท าลายส่ิงแวดล้อม 
ในภูมิภาคของตน 
  แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคของ
ตน 

ป.๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม 
ทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทาเศรษฐกิจ 
และสังคมในประเทศไทย 

   ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม) ในประเทศไทย 
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

 ๒. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 

   การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของประเทศ
ไทย 
 ผลจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
ท่ีมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) 

ของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน 
๓. น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจาก
การรักษาและท าลายทรัพยากรแลส่ิงแวดล้อม 
และเสนอแนวทางในการจัดการท่ียั่งยืนใน
ประเทศไทย 

   ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากร 
และส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
 แนวทางในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนโดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า 
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ส่วนที่ ๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๑   ชื่อวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม           
ชั้นประถมศึกษาที่  ๑                                                                        เวลา      ๘๐       ชั่วโมง  
 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่องพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ แบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด  ความหมาย 
ความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  สวดมนต์ แผ่เมตตา   มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสนสถานของศาสนาท่ี
ตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  
ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการกระท านั้น  โครงสร้าง  บทบาทและ
หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของตนเองในครอบครัวและโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  สินค้าและบริการของ
ชุมชนท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันท่ีไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม  ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  เหตุผลความจ าเป็นท่ีคนต้องท างาน
อย่างสุจริต  แยกแยะส่ิงต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  
ระยะ  ทิศของส่ิงต่างๆ รอบตัว ทิศหลักและท่ีต้ังของส่ิงต่างๆ  ใช้แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดงต าแหน่งของส่ิงต่างๆ
ในห้องเรียน   สังเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน   บอกส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดตามธรรมชาติท่ี
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังเกตและ เปรียบเทียบการเปล่ียน แปลง ของสภาพ แวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว   มีส่วนร่วม
ในการจัดระเบียบส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านและช้ันเรียน  มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และกลุ่มอาเซียนในด้านสังคม  
วัฒนธรรม  ศาสนาและการแต่งกาย 
 โดยใช้กระบวนการคิด  แสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้   
 เพื่อให้มีคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นใน
การท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มฐ. ส ๑.๑    :  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  มฐ. ส ๑.๒    :  ป.๑/๑   ป.๑/๒   ป.๑/๓            
 มฐ. ส ๒.๑    :  ป.๑/๑   ป.๑/๒     มฐ. ส ๒.๒    :  ป.๑/๑   ป.๑/๒   ป.๑/๓            
 มฐ. ส ๓.๑    :  ป.๑/๑   ป.๑/๒   ป.๑/๓    มฐ. ส ๓.๒    :  ป.๑/๑   ป.๑/๑            
 มฐ. ส ๕.๑    :  ป.๑/๒   ป.๑/๔    ป.๑/๕     มฐ. ส ๕.๒    :  ป.๑/๑   ป.๑/๒   ป.๑/๓  
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส ๑๑๑๐๒ ประวัตศิาสตร์ ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาที่ ๑                                                                          จ านวน     ๔๐      ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายราย 
                    

          ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ เกี่ยวกับ วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง บอกความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ปู่ย่า ตายาย เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน  
ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง   สถานท่ีส าคัญซึ่งเป็น
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ส่ิงท่ีตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น   
          โดยใช้กระบวนการอธิบาย บอก เรียงล าดับ ปฏิบัติ ระบุการนับช่วงเวลา เหตุการณ์ สถานท่ีส าคัญ 
วัฒนธรรม 
         เพื่อให้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป๑/๑ บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน     
 ส ๔.๑  ป๑/๒ เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    ตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น 
 ส ๔.๑  ป๑/๓ บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง  
 ส ๔.๒  ป๑/๑ บอกความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของ
   ตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  ตายาย   
 ส ๔.๒  ป๑/๒ บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน    
 ส ๔.๓  ป๑/๑ อธิบายความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และปฏิบัติตนได้
   ถูกต้อง 
 ส ๔.๓  ป๑/๒ บอกสถานท่ีส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน    
 ส ๔.๓  ป๑/๓ ระบุส่ิงท่ีตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
  
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส๑๒๑๐๑ สังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ 
 
รายวิชาพื้นฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
                ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  พุทธประวัติ  
ประสูติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระรัตนตรัย  โอวาท  พุทธศาสนสุภาษิต  ตัวอย่าง
การกระท าความดี  ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระแผ่เมตตา  ช่ือศาสนา  ศาสดาและคัมภีร์ของสาสนาต่างๆ  การฝึก
ปฏิบัติมารยาทของชาวพุทธ  การเข้าร่วมกิจกรรม  ข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติใน
ครอบครัว  โรงเรียน  สถานท่ี  สาธารณะ  กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับความเคารพ  การยืน  การเดิน  การนั่ง  
การพูดการทักทาย  การแต่งกาย  การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม  เรื่องความคิด  ความเช่ือ  
ความสามารถ  และการปฏิบัติตนเองบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกัน   มีความรู้เกี่ยวเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนในด้านศาสนา  วัฒนธรรมและการแต่งกาย สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  ความสัมพันธ์ของ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนผู้มีบทบาทอ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ปัจจัยท่ีน ามาใช้
ในการผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ในครอบครัวและโรงเรียน  ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตท่ีหลากหลายท่ีมี
ต่อราคา  คุณค่าและประโยชน์ของสินค้าและบริการของท้องถิ่นรวมท้ังส่ิงแวดล้อมการประกอบอาชีพ   การ
แสวงหารายได้ท่ีสุจริต  รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว  รายได้และรายจ่ายของตนเอง  วิธีการท า
บัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายๆรายการของรายรับท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม  รายการของรายจ่ายท่ี
เหมาะสมและไม่เหมาะสม  รายการของรายจ่ายท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม  ท่ีมาของรายได้ท่ีสุจริต  การใช้
รายจ่ายท่ีเหมาะสม  ผลดีของการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้  การออมและผลดีของการออมการน าเงินท่ีออมมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น การช่วยเหลือสาธารณะกุศล  ความหมายและความส าคัญของสินค้า  และการบริการ
ลักษณะของการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยการใช้เงินรวมท้ังการแบ่งปันการช่วยเหลือ  ลักษณะการ
แลกเปล่ียนสินค้า  และบริการโดยการใช้เงิน ความหมายและบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการก าหนดราคาสินค้าและบริการ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายท า
ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลักษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆท่ีปรากฏในลูกโลก แผนท่ี  แผนผัง  และภาพถ่าย  
คุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  คุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางสังคม ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภททรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วหมดไปความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม การรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
            โดยใช้กระบวนการ  บอก  สรุป  บอกความหมาย  ช่ืนชม  เห็นคุณค่า  ปฏิบัติ  อธิบาย  ระบุ  บันทึก  
ล าดับ  สืบค้น  ยกตัวอย่าง  แยกแยะ   มีส่วนร่วม  
           เพื่อให้มีคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ตัวชี้วัด 
 มฐ.ส ๑.๑ :  ป. ๒/๑  ป.๒/๒  ป. ๒/๓  ป.๒/๔  ป. ๒/๕  ป.๒/๗  ป.๒/7 
 มฐ.ส ๑.๒ :  ป. ๒/๑  ป.๒/๒   
 มฐ.ส ๒.๑ :  ป. ๒/๑  ป.๒/๒  ป. ๒/๓  ป.๒/๔   
 มฐ.ส ๒.๒ :  ป. ๒/๑  ป.๒/๒    
 มฐ.ส ๓.๑ :  ป. ๒/๑  ป.๒/๒  ป. ๒/๓ ป. ๒/๔ 
 มฐ.ส ๓.๒ :  ป. ๒/๑  ป.๒/๒  
 มฐ.ส ๕.๑ :  ป. ๒/๑  ป.๒/๒ ป. ๒/๓ 
 มฐ.ส ๕.๒ :  ป. ๒/๑  ป.๒/๒ ป. ๒/๓  ป.๒/๔ 
 
รวม   ๒๘   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส ๑๒๑๐๒  ประวัตศิาสตร์ ๒ 
รหัสวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                                          เวลา    ๔๐     ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา  

ประวัติศาสตร์ศึกษาเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่นวันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ เดือนหน้า 
เดือนก่อน ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องสืบค้นถึงการ
เปล่ียนแปลง ในวิถึชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตน จากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน สาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตคนในชุมชน บุคคลในท้องถิ่นที่ท า
คุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและความมั่นคงของท้องถิ่นประเทศชาติในอดีตท่ีควรน าเป็นแบบอย่าง 
ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย คุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทยท่ีมีต่อสังคมไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิ-ปัญญาไทยในท้องถิ่นของนกัเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ล าดับ  อธิบาย  การสืบค้นข้อมูลอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและด าเนินชิวิตในสังคมได้อย่างสันติ
สุข 

เพื่อให้มีคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมัน่ในการ
ท างานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักส่ิงแวดล้อม 
 
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑    ป.๒/๑   ใช้ค าระบุเวลาท่ีแสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 ส ๔.๑  ป.๒/๒    ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานท่ี 
      เกี่ยวข้อง 

 ส ๔.๒   ป.๒/๑   สืบค้นถึงการเปล่ียนแปลง  ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึง 
                                   ปัจจุบัน 
 ส ๔.๒   ป.๒/๒   อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 ส ๔.๓   ป.๒/๑   ระบุบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 
 ส ๔.๓   ป.๒/๒   ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 
รวม  ๗  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส ๑๓๑๐๑   สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓                    
รายวิชาพื้นฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                                                     เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
พุทธประวัติต้ังแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ  แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง ความหมาย ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ พระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ   สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ สมาธิในพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิต  ความส าคัญและปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ  ศาสนพิธีพิธีกรรม และวันส าคัญ
ทางศาสนา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย    ตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนและรู้ความหมายหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง  ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต   
การใช้จ่ายของตนเอง  การผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ  สินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและให้บริการแก่
ประชาชน  ความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี   การแข่งขันทางการค้า ท่ีมีผลท าให้
ราคาสินค้าลดลง แผนท่ี แผนผัง  และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน   การพึ่งพาส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 
และการประกอบอาชีพ    เกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์    ความแตกต่างของเมืองและชนบท  
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจโดยเคารพวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย  
จ าแนกความต้องการความจ าในการเลือกสินค้าและบริการในการด ารงชีวิต  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง  
อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ  บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหา
และใช้บริการท่ีรัฐจัดหาและการให้บริการแก่ประชาชน  บอกความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนใน
การเสียภาษี  อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง  บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน  อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องพื้นฐานของมนุษย์และการ
ประกอบอาชีพ  อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์  รู้จักสังคมเมือง สังคมชนบทและบริบท
ของสังคมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   อธิบาย บอก  ยกตัวอย่าง   จ าแนก  เปรียบเทียบ   สรุป  เล่า 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ความส าคัญของวันหยุดราชการท่ีส าคัญ  กระบวนการ
ประชาธิปไตย  ภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  แผนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 เพื่อให้มีคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นใน
การท างานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มฐ.ส๑.๑    :    ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓   ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๗  ป.๓/7 
 มฐ.ส๑.๒    :    ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓    
 มฐ.ส๒/๑    :    ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓   ป.๓/๔   
 มฐ.ส๒.๒    :    ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓   
 มฐ.ส๓.๑    :    ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓    
 มฐ.ส๓.๒    :    ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓ 
 มฐ.ส๕.๑    :    ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓    
 มฐ.ส๕.๒    :    ป.๓/๑  ป.๓/๒   ป.๓/๓   ป.๓/๔  ป.๓/๕   
 
รวม     ๓๑    ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส ๑๓๑๐๒  ประวัตศิาสตร์ ๓ 
รหัสวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                                                          เวลา    ๔๐     ชั่วโมง  
 

ค าอธิบายรายวิชา  

 ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ   ข้อมูล  ทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่องเวลาใน
ปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัจจัยท่ีมีอิธิพบต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สรุปลักษณะท่ีส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนระบุพระ
นามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย อธิบายพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมี
ส่วนปกป้องประเทศชาติ 

    โดยใช้กระบวนการโดยใช้กระบวนการศึกษา รวบรวม  อธิบาย  เปรียบเทียบ   ระบุ ความเป็นมา 
ของท้องท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย   ประวัติศาสตร์อยุธยาและกรุงธนบุรี   ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของส่ิงต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
        เพื่อให้รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป.๓/๑    เทียบศักราชท่ีส าคัญตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ส ๔.๑ ป.๓/๒    แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ี  
                        เกี่ยวข้อง 

 ส ๔.๒ ป.๓/๑   ระบุปัจจัยท่ีมีอิธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
 ส ๔.๒ ป.๓/๒    สรุปลักษณะท่ีส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
 ส ๔.๒ ป.๓/๓    เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ 
 ส ๔.๓ ป.๓/๑   ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู้สถาปนา

   อาณาจักรไทย 
 ส ๔.๓ ป.๓/๒    อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน  
                        โดยสังเขป 
 ส ๔.๓ ป.๓/๓    เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
 
รวม   ๘    ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



54 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส ๑๔๑๐๑   สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔                     
รายวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                                                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา  

    ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่อง   ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ใน
ฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน  พุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือ  การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  หลวงพ่อเชยวัด
บางกระสอบ  เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  การท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต   สวดมนต์ แผ่เมตตา   มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง  ตามหลักธรรมของศาสนาและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์   ประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ  ความส าคัญ  และมีส่วน
ร่วมในการบ ารุงรักษา ศาสนสถานของศาสนา  ความเป็นศาสนิกชนท่ีดี  ศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทาง
ศาสนา เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  โดยสิทธิและ
หน้าท่ี ท่ีพึ่งได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ใน
ชีวิตประจ าวัน  อ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  หน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง  สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน เงินตรา หน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน  ใช้แผนท่ี  ภาพถ่าย  ระบุลักษณะ
ส าคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง  แหล่งทรัพยากรและแหล่งพลังงาน ในจังหวัดของตนเอง  ความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ในจังหวัด  สภาพ แวดล้อมทางกายภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด  
การเปล่ียนแปลงสภาพ แวดล้อมในจังหวัดและผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนั้น  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในจังหวัด 
และสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
         โดยใช้กระบวนการ อธิบาย  สรุป ปฏิบัติ  บอก  ระบุ  มีส่วนร่วม   ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธ
ประวัติ   สวดมนต์ แผ่เมตตาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  ประวัติศาสดาของศาสนา   การบ ารุงรักษาศา
สนสถาน  เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สิทธิพื้นฐานเด็กพึงได้รับ  วัฒนธรรม   ระบอบประชาธิปไตย  
กระบวนการเลือกตั้ง   การเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐาน  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  หน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน  ใช้แผนท่ี  ภาพถ่าย  ลักษณะส าคัญทางกายภาพของ
จังหวัดตนเอง  แหล่งทรัพยากร ใช้แผนท่ี  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม  
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในจังหวัด    
             เพื่อให้รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน   
รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ   รักส่ิงแวดล้อม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ตัวช้ีวัด 
 มฐ. ส ๑.๑     :     ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔ ป๔/๕ ป๔/๗ ป๔/7 ป๔/๘ 
 มฐ. ส ๑.๒   :     ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓  
 มฐ. ส ๒.๑   :     ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔ ป๔/๕ 
 มฐ. ส ๒.๒   :      ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓  
 มฐ. ส ๓.๑   :     ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓ 
 มฐ. ส๓.๒    :     ป๔/๑ ป๔/๒   
 มฐ. ส๕.๑    :     ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓    
 มฐ. ส๕.๒    :     ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๓     
                   
รวม    ๓๐    ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส๑๔๑๐๒  ประวัตศิาสตร์ ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา  

ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่องช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  ของมนุษยชาติและ
ท้องถิ่น   การต้ังหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
และท้องถิ่น  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย   ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ   ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 
ท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

โดยใช้กระบวนการ  อธิบาย  วิเคราะห์  แยกแยะ  ยกตัวอย่าง  สืบค้นข้อมูล  รวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอ  
                    เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   รักท้องถิ่น  ความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  มีความตระหนัก  
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย   ภาคภูมิใจและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป.๔/๑ นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 ส ๔.๑  ป.๔/๒ อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป 
 ส ๔.๑  ป.๔/๓ แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 
 ส ๔.๒  ป.๔/๑ อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค 
                       ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
 ส ๔.๒  ป.๔/๒   ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ  
 ส ๔.๓  ป.๔/๑   อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
 ส ๔.๓  ป.๔/๒   บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
 ส ๔.๓  ป๔/๓    อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญ สมัยสุโขทัยท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
  
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส๑๕๑๐๑   สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ๕                     
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                                เวลา  ๘๐   ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

                   ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่อง  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนับ
ถือ ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ  หลักในการพัฒนาชาติไทย  พุทธประวัติต้ังแต่เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ
จนถึงพุทธกิจส าคัญ   หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ประวัติสาวก  ชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง องค์ประกอบ และความส าคัญของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ  เคารพพระรัตนตรัย 
และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด   สวดมนต์แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อม  จัด
พิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง   ศาสนพิธี พิธีกรรม และ วัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม   สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  
และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี   วิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก ความร่วมมือการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก  คุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  การอนุรักษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  โครงสร้างอ านาจ หน้าท่ีและความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น   บทบาท
หน้าท่ี และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  ประโยชน์ท่ีชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มอาเซียนการศึกษาท่ีต้ังของประเทศ  การผลิต การบริการสินค้า และการน า
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น หลักการ
ส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์   บทบาทหน้าท่ีเบ้ืองต้นของธนาคาร   ผลดีและผลเสียของการกู้ยืม  รู้ต าแหน่ง 
(พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง การบอกต าแหน่งด้วยพิกัด ภูมิศาสตร์
แบบสากล  ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง   สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค  ตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการ
ท าลายสภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค    
  โดยใช้กระบวนการ  วิเคราะห์  สรุป   อธิบาย   แสดง   ยกตัวอย่าง   เสนอ   ระบ ุ การปฏิบัติตน  
          เพื่อให้  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์   รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   มีจิตสาธารณะ   ซื่อสัตย์สุจริต
เห็นคุณค่า   มุ่งมั่นในการท างาน   รักส่ิงแวดล้อม   อยู่อย่างพอเพียง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ตัวชี้วัด 

 มฐ. ส๑.๑   :   ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓ ป๕/๔ ป๕/๕ ป๕/๗ ป๕/7 
 มฐ. ส๑.๒   :   ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓ 
 มฐ. ส๒.๑   :   ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓ ป๕/๔ 
 มฐ. ส๒.๒   :   ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓ 
 มฐ. ส๓.๑   :   ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓ 
 มฐ. ส๓.๒   :   ป๕/๑ ป๕/๒ 
 มฐ. ส๕.๑   :   ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๕ 
 มฐ. ส๕.๒   :   ป๕/๑ ป๕/๒ ป๕/๓ 

 
รวม   ๒๘  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส ๑๕๑๐๒  ประวัตศิาสตร์๕ 
รหัสวิชาพื้นฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                                                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
 

ค าอธิบายรายวิชา  

         ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย   ข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ    เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุ   ผลความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน   ท่ีมีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้   วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยปัจจุบันโดย   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดย   
ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง    ทางเศรษฐกิจและการปกครอง  ของอาณาจักรอยุธยา   ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ   ภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว ้

โดยใช้กระบวนการสืบค้น รวบรวม  อธิบาย   อภิปราย  ความเป็นมาของท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างชาติ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย   ประวัติศาสตร์อยุธยาและกรุงธนบุรี   ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของส่ิงต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป .๕/๑ สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานท่ีหลากหลาย 
 ส ๔.๑ ป .๕/๒ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล 
 ส ๔.๑ ป. ๕/๓ อธิบายความแตกต่างระหว่าง    ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น 
  ส ๔.๒ ป .๕/๑ อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                       
                          โดยสังเขป   
  ส ๔.๒ ป .๕/๒ อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
  ส ๔.๓  ป ๕/๑ อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
  ส ๔.๓ ป.๕/๒ อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญ   รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของ      
                       อาณาจักรอยุธยา 
   ส ๔.๓ ป.๕/๓ บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ 
  ส ๔.๓ ป ๕/๔ อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การ 

  อนุรักษ์ไว้   
 

รวม   ๙  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส๑๖๑๐๑ สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                                                               เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา       

          ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ เรื่อง  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ า
ชาติ  หรือความส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ พุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือ  ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศา
สนิกชนตัวอย่าง  ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัย  การปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  การท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา   
พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  การสวดมนต์  แผ่เมตตาและบริหารจิต เจริญปัญญา  มีสติท่ีเป็น
พื้นฐานของสมาธิ  ในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  หลักธรรมของ
ศาสนา  ท่ีตนนับถือ  อบายมุขและ ส่ิงเสพติด  หลักธรรมส าคัญของศาสนาอื่นๆ  ลักษณะส าคัญของศาสนพิธี  
พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเม่ือต้องเข้าร่วมพิธี   ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ  เช่น  
เขตพุทธาวาส   สังฆวาส   สุเหร่า โบสถ์  เป็นต้น  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมภายในวัด  สุเหร่า  โบสถ์  เป็นต้น 
มรรยาทความเป็นศาสนิกชนท่ีดี ตามท่ีก าหนด  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา  เป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ    กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นที่ดีงาม  มารยาทไทย  วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  บทบาท แหล่งข้อมูล ข่าวสาร
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  ประชาธิปไตย
ในท้องถิ่นและประเทศ  ความส าคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้ผลิต
ท่ีมีความรับผิดชอบ  บทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน  วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ยั่งยืน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น สิทธิ
ของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ภูมิศาสตร์ (แผนท่ี 
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพ  กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมทางสังคมในประเทศ  การเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึง
ปัจจุบัน และผลท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนั้น    
        โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อธิบาย  ระบุ  สรุป   ปฏิบัติ  มีส่วนร่วมเปรียบเทียบ บอก  ยกตัวอย่าง    
เพื่อให้  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  ซื่อสัตย์สุจริต  เห็นคุณค่า   
มุ่งมั่นในการท างาน  รักส่ิงแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ตัวช้ีวัด 
 มฐ. ส๑.๑     :      ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ ป๖/๔ ป๖/๕ ป๖/๗ ป๖/7 ป๖/๘ ป๖/๙ 
 มฐ. ส๑.๒     :      ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ ป๖/๔ 
 มฐ. ส๒.๑     :      ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ ป๖/๔ ป๖/๕ 
 มฐ. ส๒.๒     :      ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ 
 มฐ. ส๓.๑   :      ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ 
 มฐ. ส๓.๒     :      ป๖/๑ ป๖/๒ 
 มฐ. ส๕.๑         :      ป๖/๑ ป๖/๒ 
 มฐ. ส๕.๒    :      ป๖/๑ ป๖/๒ ป๖/๓ 
 
รวม      ๓๑     ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญในอดีต   สภาพสังคม   เศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน   ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน   พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์   
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ   การปกครอง   ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ  ภูมิปัญญาไทย สมัย
รัตนโกสินทร์   ท่ีน่าภาคภูมิใจ  และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

โดยการอธิบาย การใช้หลักฐานแผนท่ีแสดง  การบอกความสัมพันธ์ การยกตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูล   
รวบรวมข้อมูล และน าเสนอ  

เพื่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักท้องถิ่นและความเป็นไทย   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่ น  ในการท างาน   
มีความตระหนัก เห็นคุณค่าภูมิปัญญาของไทย ภาคภูมิใจ  และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์     
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป.๖/๑ อธิบายความส า คัญของวิธีการทางประวั ติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่ องราวทาง                   
   ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 
 ส ๔.๑ ป.๖/๒ น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต 
  ส ๔.๒ ป.๖/๑ อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน   
  ส ๔.๒ ป.๖/๒    บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  ส ๔.๓ ป.๖/๑    อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
  ส ๔.๓ ป.๖/๒    อธิบายปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย      
   สมัยรัตนโกสินทร์   
  ส ๔.๓ ป.๖/๓    ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ส ๔.๓ ป.๖/๔ อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
   อนุรักษ์ไว ้

 
รวม     ๘    ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ส่วนที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 

ระดับประถมศึกษา   ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
 
 

ประวัติและหลักธรรม
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

๖ ๖ 

๒. พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๑/๓ หลักปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่นในการ
ด ารงชีวิต 
 

๓ ๖ 

๓. พัฒนาจิต ส ๑.๑ ป.๑/๔ ความส าคัญของ
คัมภีร์ในศาสนาท่ีตน
นับถือ 
 

๔ ๖ 

๔. ศาสนสถาน ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ -บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อศาสนสถาน 
-การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 
 

๘ ๘ 

๕. วันส าคัญ ส ๑.๒ ป.๑/๓ ประวัติโดยสังเขปของ
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
 

๔ ๖ 

๖. สมาชิกท่ีดี ส ๒.๑ป.๑/๑ การเป็นสมาชิกท่ีดี
และปฏิบัติตามหลัก
ข้อควรปฏิบัติ 
 

๓ ๖ 

๗. คนดีศรีไทย ส ๒.๑ ป.๑/๒ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมี
ความภาคภูมิใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
 
 

๔ ๖ 
 
 
 



64 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๘. สิทธิหน้าท่ี ส ๒.๒ ป.๑/๑,ป.๑/๒ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 

๖ ๖ 

๙. ประชาธิปไตย ส ๒.๒ ป.๑/๓ ปฏิบัติตามกิจกรรม
ประชาธิปไตยได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๔ ๖ 

๑๐. เก็บและออม ส ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ -ใช้สินค้าและการ
บริการใช้
ชีวิตประจ าวันอย่างรู้
คุณค่า 
- วางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างมี
ประโยชน์ 

๖ ๖ 

๑๑. ฉลาดใช้ ส ๓.๑ ป.๑/๓ ใช้ทรัพยากรท้ัง
ส่วนตัวและส่วนร่วม
อยา่งถูกต้องและ
ประหยัดคุ้มค่า 

๔ ๖ 

๑๒. ใจซื่อมือสะอาด ส ๓.๒ ป.๑/๑ ความหมาย ประเภท
ความส าคัญของการ
ท างานท่ีมีผลต่อ
ครอบครัวและสังคม
อย่างสุจริต 

๔ ๖ 

๑๓. ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ส 5.1    ป. 1/1 
ส 5.2    ป. 1/3 

ส่ิงต่างๆ รอบตัวเรามี
ท้ังส่ิงท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมี
ผลต่อการด าเนินชีวิต 
ดังนั้นเราจึงต้องจัด
ระเบียบส่ิงแวดล้อมท่ี 
บ้านและท่ีโรงเรียน 
เพื่อท่ีจะสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและ
ปลอดภัย 
 

๔ ๖ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

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

การบอกต าแหน่งของ
ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว
เรานั้น จะต้องรู้ทิศ
หลัก และท่ีต้ังของส่ิง
ต่างๆ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศ
ของส่ิงเหล่านั้น 

6 ๖ 

๑๕. สภาพอากาศ มนุษย์
กับสภาพแวดล้อม 

ส 5.1    ป. 1/5 
ส 5.2    ป. 1/1 
ป. 1/2 
 

การเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน          และ
การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม จะมีผล 
ต่อมนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องรู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับ 
สภาพการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว เพื่อด าเนินชีวิต 
ได้อย่างมีความสุข 
 

10 ๑๔ 

รวม ๘๐ 100 
ระหว่างภาคเรียน ๗๘ ๗๐ 
ปลายภาคเรียน ๒ ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑ 
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๑  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ปฏิทินชีวิต ส ๔.๑     
ป.๑/๑   ป.๑/๒    
ป.๑/๓ 
  

บอกวันเดือนปีและการนับ
ช่วงเวลาตามปฏิทินท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ล าดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
บอกประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว
ตนเอง 
 

๑๐ ๓๐ 

๒ สภาพแวดล้อม ส ๔.๒    
ป.๑/๑    ป.๑/๒    
 

บอกความเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดล้อม ส่ิงของ
เครื่องใช้ การด าเนินชีวิต
ของครอบครัว  เหตุการณ์
ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว 
 

๑๐ ๓๐ 

๓ สัญลักษณ์ชาติไทย ส ๔.๓     
ป.๑/๑   ป.๑/๒    
ป.๑/๓ 
 

สัญลักษณ์ส าคัญของไทย 
ความหมายและ
ความส าคัญ  การเคารพธง
ชาติ การร้องเพลงชาติ  
เพลงสรรเสริญพระบารมี  
การเคารพพระบรมฉายา
ลักษณ์  แหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
 

๒๐ ๔๐ 

รวม ๔๐ 100 

ระหว่างภาคเรียน ๓๘ ๗๐ 

ปลายภาคเรียน ๒ ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๔๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 
ระดับประถมศึกษา             ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๒            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒ 
ป.๒/๓, ป๒/๗ 

- พระพุทธศาสนา
เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย 
- ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

๗ ๘ 

๒. พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๒/๔ป.๒/๖ -หลักธรรมในศาสนา
และหลักปฏิบัติ 
 

๔ ๖ 

๓. ครอบครัวตัวดี ส ๑.๑ ป.๒/๕ หลักการท าความดี 
 

๗ ๘ 

๔. มรรยาทชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๒/๑ 
ป.๒/๒ 

ฝึกปฏิบัติมรรยาท
ชาวพุทธ 
 

๗ ๘ 

๕. มารยาทไทย ส ๑.๒ ป.๒/๒    กิริยามารยาทไทย 
 

๔ ๖ 

๖. สิทธิ เสรีภาพ ส ๒.๑ ป.๒/๑ ป๒/๔ การใช้สิทธิและการ
ยอมรับ 
 

๖ ๘ 

๗. สัมพันธ์ชุมชน ส ๒.๑ ป๒/๓ การอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน 
 

๔ ๖ 

๘. ระบบการเมือง ส ๒.๒ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 

ความสัมพันธ์ของตน
กับชุมชน 
 

๔ ๖ 

๙. ซื้อขายแลกเปล่ียน ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ป๒/๓ ป๒/๔ 

-การใช้ทรัพยากร 
-การใช้จ่ายอย่างสม
เหตุผล 
 

๑๐ ๑๐ 

๑๐. เศรษฐกิจ ส ๓.๒ ป.๒/๑ป๒/๒ ความหมายและ
บทบาท 
 

๗ ๘ 



68 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑๑. ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ส 5.1    ป.2/1 
ส 5.2    ป.2/1 
           ป.2/2 
           ป.2/4 

ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 
และทรัพยากรธรรมชาติ  
มีคุณค่าและมีประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตของ  
มนุษย์และส่ิงมีชีวิตต่างๆ 
ดังนั้นทุกคนจึงควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้
แล้วไม่หมดไปและท่ีใช้
แล้วหมดไปได้อย่าง
คุ้มค่า และมีส่วนร่วมใน              
การฟื้นฟู ปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน            
และชุมชน 

8 ๑๐ 

๑๒. ต าแหน่งและ
ลักษณะทาง
กายภาพ 

ส 5.1    ป.2/2 
 

การส ารวจหรือศึกษา
เกี่ยวกับลูกโลก แผน
ท่ี แผนผัง และ
ภาพถ่าย ซึ่งเป็น
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีใช้ใน
การศึกษาต าแหน่ง
และลักษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่างๆ 
ในโลก 

7 ๘ 

๑๓. ความสัมพันธ์ของ
โลก ดวงอาทิตย์ 
และดวงจันทร์ 

ส 5.1    ป.2/3 
ส 5.2    ป.2/3 
 

โลก ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์มี
ความสัมพันธ์กันท า
ให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ                 
ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ 

6 ๘ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
ระหว่างภาคเรียน ๗๘ ๗๐ 
ปลายภาคเรียน ๒ ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒ 
ระดับประถมศึกษา    ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๒  เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ล าดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น าหนัก
คะแนน  

๑ กาลเวลา ส ๔.๑  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ 

ช่วงเวลาต่าง ๆ มี
ความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต เราสามารถ
แบ่งช่วงเวลาเป็น
กลางวัน และกลางคืน 
 

๗ ๑๐ 

๒ ประวัติโรงเรียน ส ๔.๒  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ 

โรงเรียนแต่ละแห่งมี
สภาพของโรงเรียนท่ี
แตกต่างกันเช่น ขนาด
ของโรงเรียน จ านวน
อาคารเรียน มีการ
เปล่ียนแปลงต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 

7 ๑๐ 

๓ วัฒนธรรมในโรงเรียน ส ๔.๒  
ป.๓/๑ ป.๓/๒  ป.๓/๓ 

การปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมในโรงเรียนจะ
ท าให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
 

7 ๑๕ 

๔ ชาติไทย ส ๔.๒  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ 

ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มี
สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึง
ความเป็นไทยได้แก่ ธง
ชาติไทย เพลงชาติไทย 
ภาษาไทย การแสดง
ความเคารพ 
 

๗ ๑๐ 

๕ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น
ชุมชน 

ส ๔.๓  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ 

ชุมชนท่ีมีลักษณะ
ประชาธิปไตยจะมีการ
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ
ภายในชุมชนนั้น ๆ 
สมาชิกในชุมชนจะมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
แตกต่างกันไป 

7 ๑๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับที่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน  

๖ ภูมิปัญญาในโรงเรียน ส ๔.๒  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.
๓/๓ 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้ความรู้ 
และเป็นท่ีรวบรวมความรู้ต่าง ๆ 
ต้ังแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย แล้ว
ถ่ายทอดให้กับนักเรียน 

7 ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
ระหว่างภาคเรียน ๓๘ ๗๐ 
ปลายภาคเรียน ๒ ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๔๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 
ระดับประถมศึกษา             ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๓            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ -พุทธศาสนา 
-พุทธประวัติ 
 

๕ ๖ 

๒. พระไตรปิฏก ส ๑.๑ ป.๓/๓, ป.๓/๔ ความส าคัญของคัมภีร์ 
 

๕ ๖ 

๓. พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๓/๕, ป.๓/๖, 
ป.๓/๗ 

หลักธรรมและการ
ปฏิบัติตามหลักธรรม 
 

๕ ๖ 

๔. มรรยาทชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
และมรรยาทของชาว
พุทธ 
 

๖ ๘ 

๕. พุทธมามกะ ส ๑.๒ ป.๓/๓ ปฏิบัติตนในวันส าคัญ 
 

๔ ๖ 

๖. วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ ประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๕ ๖ 

๗. บุคคลในท้องถิ่น ส ๒.๑ ป.๓/๓, ป.๓/๔ สรุปผลงานท่ีเป็น
แบบอย่างในชุมชน 
 

๕ ๖ 

๘. การเลือกตั้ง ส ๒.๒ ป.๓๑,ป.๓/๒ บทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกในการเลือกตั้ง 
 

๕ ๖ 

๙. บุคคลตัวอย่าง ส ๒.๒ ป.๓/๓ การเลือกบุคคลเป็น
ตัวแทนในระดับต่างๆ 
 

๔ ๖ 

๑๐. วางแผนรวย ส ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ วางแผนการใช้จ่าย
อย่างมีระบบ 
 

๖ ๘ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑๑. ซื้อง่ายขายคล่อง ส ๓.๑ ป.๓/๓ หลักการผลิตและ
หลักการบริโภค 
 

๔ ๖ 

๑๒. หน้าท่ีของ
ประชาชน 

ส ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, 
ป.๓/๓ 

- ภาษีและการจัด 
-บริการท่ีภาครัฐจัดให้ 
-การแข่งขันทาง
การค้า 
 

๕ ๖ 

๑๓. ส่ิงต่างๆ รอบตัว
เรา 

ส 5.1   ป.3/1 
 ป.3/2 
 ป.3/3 

แผนท่ี แผนผัง และ
ภาพถ่ายมีความส าคัญ
ในการใช้หาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ในชุมชน 
แสดงท่ีต้ังของสถานท่ี
ส าคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน 
นอกจากนั้นยังเป็น
ข้อมูลท าให้รู้
ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพ
กับลักษณะของสังคม
ของชุมชน 
 

12 ๑๔ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑๔. มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2   ป.3/1 
 ป.3/2 
 ป.3/3 
 ป.3/4 
 ป.3/5 

สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงไป มีการ
พึ่งพาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
การสนองความ
ต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์และการ
ประกอบอาชีพ 
กิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ส่งผลให้เกิด
มลพิษ นอกจากนั้นยัง
มีความแตกต่างกัน
ของเมืองและชนบท 

 

9 ๑๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 

ระหว่างภาคเรียน  ๗๐ 

ปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ๓ 
ระดับประถมศึกษา             ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๓            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. ช่วงเวลา ส ๔.๑  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ 

การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาต่าง ๆ มี
ความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยมีปฏิทินเป็นเครื่องมือ
บอกช่วงเวลาต่าง ๆ 
 

๗ ๑๐ 

๒. ประวัติชุมชน ส ๔.๒ 
ป.๓/๑ ป.๓/๒  
 

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ชุมชน สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ได้คือ
การก าหนดหัวข้อและ
รวบรวมข้อมูล 
 

7 ๑๐ 

๓. วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

ส ๔.๒  
ป.๓/๑ ป.๓/๒  
ป.๓/๓ 

การด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนอยู่ภายใต้เงื่อนไข
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคม
แตกต่างกัน การด าเนิน
ชีวิตก็จะแตกต่างกัน 
 

7 ๑๕ 

๔. ชาติไทย ส ๔.๒  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ 

ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มี
สัญลักษณ์แสดงถึงความ
เป็นไทย คือ              
ธงชาติไทย และเพลงชาติ
ไทย 
 

๗ ๑๐ 

๕. บุคคลส าคัญ ส ๔.๓  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ 

การศึกษาประวัติและ
ผลงานของบุคคลส าคัญ
ต้ังแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์
กับท้องถิ่น 

7 ๑๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. ภูมิปัญญาใน
ชุมชน 

ส ๔.๓  
ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ 

ภูมิปัญญาเกิดจากการ
สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดสืบกันมา
เพื่อพัฒนาการด าเนิน
ชีวิตให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ 

7 ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

ระหว่างภาคเรียน  ๗๐ 

ปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๔๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 
ระดับประถมศึกษา             ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๔            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. ศูนย์รวมจิตใจ ส ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา พุทธ
ประวัติ 
 

๖ ๕ 

๒. พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๔/๓, ป.๔/๔ -พุทธสาวก 
-ศาสนิกชน 
-หลักธรรม 
 

๔ ๕ 

๓. บริหารจิต เจริญ
ปัญญา 

ส ๑.๑ ป.๔/๕, ป.๔/๖ การน าหลักธรรมมา
บริหารจิต 
 

๘ ๖ 

๔. หลักธรรม ส ๑.๑ ป.๔/๗, ป.๔/๘ - ประวัติศาสดา 
- หลักธรรมของแต่ละ
ศาสนา 
 

๕ ๕ 

๕. มรรยาทชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒,  
ป.๔/๓ 

- ความรู้เบ้ืองต้น 
-มรรยาทของศาสนิกชน 
-ปฏิบัติตนในหลักศาสน
พิธี 
 

๘ ๖ 

๖. ผู้น าดี ผู้ตามยอด ส ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ การร่วมกิจกรรมและการ
ปฏิบัติในการเป็นผู้น าผู้
ตาม 
 

๔ ๕ 

๗. วัฒนธรรมประจ า
ภาค 

ส ๒.๑ ป.๔/๓, ป.๔/๔,  
ป.๔/๕ 

-สิทธิหน้าท่ี 
-วัฒนธรรมในแต่ละภาค 
-ปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหา 
 

๘ ๖ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๘. อ านาจอธิปไตย ส ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒,  
ป.๔/๓ 

-อ านาจหน้าท่ีของ 
พลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย 
-ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

๗ ๕ 

๙. เศรษฐกิจพอเพียง ส ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,  
ป.๔/๓ 

-ประโยชน์ของส้ินค้า 
-การวางแผนการใช้จ่าย 
-หลักการบริหาร
เศรษฐกิจ 
 

๑๐ ๖ 

๑๐. สถาบันการเงิน ส ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ อาชีพ,การพึงพา,ความ
เข็มแข็งของชุมชน 
 

๔ ๕ 

๑๑. แผนท่ี ภาพถ่าย ส 5.1 ป.4/1 
 ป.4/2 
 ป.4/3 
 

แผนท่ีและภาพถ่าย เป็น
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ท่ีใช้ส าหรับอธิบาย
ลักษณะทางกายภาพ 
ต าแหน่ง ท่ีต้ัง และ
ทิศทางของทรัพยากร
และส่ิงต่างๆ ในจังหวัด 
ท าให้เรียนรู้เนื้อหาทาง
ภูมิศาสตร์ได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น 
 

7 ๖ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑๒. สภาพแวดล้อม 
รอบตัวเรา 

ส 5.2 ป.4/1 
 ป.4/2 
 ป.4/3 
 

สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีชุมชนอาศัยอยู่
มีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน ซึ่งการ
เปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ชุมชนด้วย ดังนั้นทุกคนจึง
ต้องมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

11 ๑๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
ระหว่างภาคเรียน  ๗๐ 
ปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ๔ 
ระดับประถมศึกษา             ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๔            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. วัน เวลา และ 
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ 
ป๔/๑ ป๔/๒  

ช่วง เวลา เป็นทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
ยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษยชาติ
โดยสังเขป 

๘ ๑๕ 

๒. การตั้งถิ่นฐานและ
การด าเนินชีวิตจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

ส๔.๑ 
ป๔/๑   
ส๔.๒   
ป๔/๒ 

นับช่วง เวลา เป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ 
ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ 

๘ ๑๕ 

๓. ความเป็นมาของ
ชาติไทย 

ส๔.๓ 
ป๔/๑ 

อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 

๗ ๕ 

๔. อาณาจักรสุโขทัย ส๔.๓ 
ป๔/๓ 

อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคัญ     สมัยสุโขทัยท่ี
น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แกก่ารอนุรักษ ์

๘. ๑๐ 

๕. วัฒนธรรมและภู
ปัญญาท้องถิ่น 

ส ๔.๒ 
ป๔/๒ ป๔/๓ 
ส๔.๓ 
ป๔/๒ 

ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบใน
ท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของ
มนุษยชาติ   

 

๑๐ ๒๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
ระหว่างภาคเรียน  ๗๐ 
ปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๔๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 
ระดับประถมศึกษา             ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๕            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. มรดกทาง
วัฒนธรรม 

ส ๑.๑ ป.๕/๑ -มรดกทางวัฒนธรรมท่ี
ได้รับจากพระพุทธศาสนา
และการน าไปใช้พัฒนา
ประเทศ 
 

๔ ๔ 

๒. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๓ -สรุปพุทธประวัติ 
-พุทธสาวก 
-ศาสนิกชน 
 

๕ ๕ 

๓. พระไตรปิฎก ส ๑.๑ ป.๕/๔, ป.๕/๕ องค์ประกอบของ
พระไตรปิฎกและ
หลักธรรมท่ีส าคัญ 
 

๖ ๕ 

๔. บริหารจิต เจริญ
ปัญญา 

ส ๑.๑ ป.๕/๖, ป.๕/๗ -รู้และปฏิบัติการบริหาร
จิต 
-โอวาท ๓ 
 

๕ ๕ 

๕. วันส าคัญ ส ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ ป.
๕/๓ 

-การจัดพิธีกรรม 
-การมีส่วนร่วมในพิธีกรรม 
-มรรยาทของศาสนิกชน 
 
 

๘ ๖ 

๖. พลเมืองดี ส ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ -สถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพหน้าท่ีของ
พลเมืองดี 
-สิทธิเสรีภาพเด็ก 
 

๖ ๕ 

๗. วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา 

ส ๒.๑ ป.๕/๓, ป.๕/๔ -คุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
-ตัวอย่างและการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๖ ๕ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๘. การปกครอง
ท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๕/๑,         
ป.๕/๒ป.๕/๓ 

-อ านาจอธิปไตยและและ
การปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย 
 

๘ ๖ 

๙. เศรษฐกิจพอเพียง ส ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,  
ป.๕/๓ 

-ปัจจัยการผลิต 
-หลักการและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๘ ๖ 

๑๐. ธนาคาร ส ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ บทบาทหน้าท่ีของธนาคาร 
การฝากเงินการกู้เงิน 
 

๖ ๕ 

๑๑. ภูมิศาสตร์น่ารู้ ส 5.1 ป.5/1 
 ป.5/2 
 ป.5/3 
 

การรู้ต าแหน่ง ระยะ 
ทิศทางของภูมิภาค 
ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญ
ในภูมิภาคต่างๆ ของแผน
ท่ีประเทศไทย ย่อมท าให้
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมใน
ภูมิภาคของตนเอง 
 

9 ๘ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑๒. มนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม 
 

ส 5.2 ป.5/1 
 ป.5/2 
 ป.5/3 
 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถ่ินฐาน
ของประชากรในแต่ละ
ภูมิภาค ซึ่งก่อให้เกิดวิถีชีวิต
และการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ปัจจุบันมี
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ท าลายสภาพแวดล้อมจึง
ควรร่วมมือกันเสนอแนวคิด
ในการรักษาสภาพแวดล้อม
ในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 

10 ๑๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
ระหว่างภาคเรียน  ๗๐ 
ปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ๕ 
ระดับประถมศึกษา             ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๕            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. หลักฐานความ
เป็นมาของท้องถิ่น 

ส ๔.๑ 
ป๕/๑ 

ความเป็นมาของท้องถิ่น
โดยใช้หลักฐานท่ี
หลากหลาย 
 

๔ ๑๐ 

๒. แหล่ง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ 
ป๕/๒ 

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อ
ตอบค าถามทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล 
 

๔ ๑๐ 

๓. ความแตกต่าง
ท้องถิ่น 

ส ๔.๑ 
ป๕/๓ 

ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องราวใน
ท้องถิ่น 
 

๔ ๑๐ 

๔. อารยธรรมของ
อินเดีย  จีนท่ีมีต่อ
ไทยและเอเซีย
ตะวันตกเฉียงใต้ 
 

ส ๔.๒ 
ป๕/๑ 

อิทธิพลของอารยธรรม
ของอินเดีย  จีนท่ีมีต่อไทย
และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ 

๔ ๑๐ 

๕. อิทธิพลวัฒนธรรม
ต่างชาติท่ีมีต่อ
สังคมไทย 
 

ส ๔.๒ 
ป๕/๒ 

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติท่ีมีต่อสังคมไทย 

๔ ๑๐ 

๖. อาณาจักรอยุธยา
และธนบุรี 

ส ๔.๓ 
ป๕/๑ 

พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรี 
 

๕ ๕ 

๗. ความเจริญรุ่งเรื่อง
ทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของ
อยุธยา 
 

ส ๔.๓ 
ป๕/๒ 
 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญ
รุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของอยุธยา 

๕ ๕ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๘. ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญ
สมัยอยุธยาและ
ธนบุร ี
 

ส ๔.๓ 
ป๕/๓ 
 

ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญสมัยอยุธยา
และธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ 
 

๕ ๕ 

๙ ภูมิปัญญาไทยท่ี
ส าคัญสมัยอยุธยา
และธนบุรี 

ส ๔.๓ 
ป๕/๔ 
 

ภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรีท่ีน่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว ้
 

๕ ๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
ระหว่างภาคเรียน  ๗๐ 
ปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๔๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 
ระดับประถมศึกษา             ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๖            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. มรดกทางวัฒนธรรม
ไทย 

ส ๑.๑ ป.๖/๑ -พุทธศาสนาในฐานะศาสนา
ประจ าชาติ 
 
 

๕ ๔ 

๒. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๖/๒,  
ป.๖/๓ 

-พุทธประวัติ 
-พุทะสาวก,ชาดก 
ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 
 

๖ ๔ 

๓. พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๖/๔  
ป.๖/๕ 

-หลักธรรม 
-พุทธสุภาษิต 
-ตัวอย่างบุคคลท าความดี 
 
 

๖ ๔ 

๔. หลักธรรม ส ๑.๑ ป.๖/๖,  
ป.๖/๗, ป.๖/๘ 

-หลักธรรมตามศาสนาท่ีตน
นับถือ 
-การปฏิบัติตามหลักธรรม 
 
 

๕ ๔ 

๕. ศาสนพิธี ส ๑.๑ ป.๖/๙ ศาสนพิธีตามหลักศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
 
 

๕ ๔ 

๖. มรรยาทชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒ 

-มรรยาทและการปฏิบัติตน
ในศาสนสถานของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
 
 

๖ ๔ 

๗. พุทธมามกะ ส ๑.๒ ป.๖/๓,  
ป.๖/๔ 

การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องใน 
ศาสนพิธีตามศาสนา 
 
 

๖ ๔ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๘. กฎหมายไทย ส ๒.๑ ป.๖/๑ กฎหมาย ประโยชน์ของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๕ ๔ 

๙. มารยาทไทย ส ๒.๑ ป.๖/๒,  
ป.๖/๓ 

-ความหมายและประเภท
ของวัฒนธรรม 
-มรรยาทไทย 
 

๔ ๔ 

๑๐. รู้ทันเหตุการณ์ ส ๒.๑ ป.๖/๔,  
ป.๖/๕ 

-ประโยชน์คุณค่าของ
วัฒนธรรม 
-ประโยชน์,แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร 
 

๔ ๔ 

๑๑. การเมืองการ
ปกครอง 

ส ๒.๒ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒ ป.๖/๓ 

-บทบาทหน้าท่ีองการบก
ครองส่วนท้องถิ่น 
-การมีหน้าท่ีตามหลัก
ประชาธิปไตย 
 

๖ ๕ 

๑๒. สิทธิผู้บริโภค ส ๓.๑ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

-บทบาทของผู้ผลิต 
-คุณสมบัติท่ีดีของผู้บริโภค 
-การใช้ทรัพยากร 
 

๔ ๔ 

๑๓. การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 

ส ๓.๒ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒ 

-ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต
และผู้บริโภค 
-การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ 

๖ ๕ 
 
 
 

๑๔. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 ป.6/1 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ประกอบด้วย แผนท่ี 
ภาพถ่ายชนิดต่างๆ มี
ความส าคัญต่อการศึกษา
และค้นคว้าลักษณะส าคัญ
และสังคมของประเทศ  
    
 

4 ๔ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑๕. ลักษณะทาง
กายภาพของ
ประเทศไทย  

ส 5.1 ป.6/1 
 ป.6/2 
 

ลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
การศึกษาลักษณะทาง
กายภาพและภูมิลักษณ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อ               ภูมิ
สังคมของประเทศไทย 
สามารถหาข้อมูล                 
ได้จากเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์     
 
 

7 ๕ 

๑๖ ลักษณะทาง
กายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  

ส 5.1 ป.6/2 
 

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ท าให้เข้าใจ
การเกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลต่อการ
ด ารงชีวิต และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัย 
 
 

3 ๓ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑๗ มนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2 ป.6/1 

 ป.6/2 

 ป.6/3 

 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติมี
ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม
ทางสังคม การเปล่ียนแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศ
ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ย่อม
ท าให้เกิดผลต่อประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม อาชีพและ
วัฒนธรรม จึงควรมีแผนใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 

8 ๕ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
ระหว่างภาคเรียน  ๗๐ 
ปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ๖ 
ระดับประถมศึกษา             ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๖            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรยีนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑. เวลาทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ 
ป.๗/๑ - ป.๗/๒ 

การนับเวลา ท าได้หลาย
ระบบ อาจบอกเป็น
ทศวรรษ ศักราช 
 

๗ ๑๕ 

๒. วิธีศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๒ 
ป.๗/๑ - ป.๗/๒ 

การศึกษาประวัติศาสตร์ต้อง
อาศัยหลักฐานต่างๆ ท้ังลาย
ลักษณ์อักษรวัตถุ ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเช่ือ 
 

๑๓ ๒๐ 

๓. ประวัติศาสตร์
สมัยรัตนโกสินทร์ 

ส ๔.๓ 
ป.๗/๑ - ป.๗/๔ 

เหตุการณ์ต่างๆ ต้ังแต่การ
สร้างกรุงเทพมหานครเป็น
ราชธานีถึงปัจจุบัน 
บ้านเมืองมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง พัฒนาอย่าง
มากมาย 
 

๒๐ ๓๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
ระหว่างภาคเรียน  ๗๐ 
ปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด ๔๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ส่วนที่  ๔ 

การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
 
กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง  พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ท่ีได้เรียน  
ผู้เรียนต้องได้เรียนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ท้ังในส่วนกว้างและลึก  และจัดในทุกภาคและช้ันปี 
 หลักการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 
 ๑.  จัดการเรียนการสอนท่ีมีความหมาย  โดยเน้นแนวคิดท่ีส าคัญ ๆ ท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ท้ังในและ
นอกโรงเรียน  เป็นแนวคิด  ความรู้  ท่ีคงทน  ยั่งยืน  มากกว่าท่ีจะศึกษาในส่ิงท่ีเป็นเนื้อหาหรือข้อเท็จจริงท่ี
มากมายกระจัดกระจายแต่ไม่เป็นแก่นสาร  ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อผู้เรียนและด้วยการประเมินผล
ท่ีท าใหผู้้เรียนต้องใส่ใจในส่ิงท่ีเรียน  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาได้เรียนรู้และสามารถท าอะไรได้บ้าง 
 ๒.  จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ  การบูรณาการต้ังแต่หลักสูตร  หัวข้อท่ีจะเรียนโดยเช่ือมโยง
เหตุการณ์  พัฒนาการต่าง ๆ ท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนในโลกเข้าด้วยกัน  บูรณาการความรู้  ทักษะค่านิยม
และจริยธรรมลงสู่การปฏิบัติจริงด้วยการใช้แหล่งความรู้  ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ และสัมพันธ์กับวิชาต่าง ๆ  
 ๓.  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนา  ค่านิยม  จริยธรรม  จัดหัวข้อหน่วยการเรียนท่ีสะท้อน  
ค่านิยม  จริยธรรม  ปทัสถานในสังคม  การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ช่วยผู้เรียนให้ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ยอมรับและเข้าใจในความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตน  และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
 ๔.  จัดการเรียนการสอนท่ีท้าทาย  คาดหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  ท้ังในส่วนตนและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม  ให้ผู้เรียนใช้วิธีการสืบเสาะจัดการกับการเรียนรู้ของตนเอง 
 ๕.  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด  ตัดสินใจสร้างสรรค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  จัดการตัวเองได้  มีวินัยในตนเองท้ังด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต  เน้นการจัดกิจกรรมท่ีเป็นจริง  
เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง 
 
ขอบข่ายและล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ี
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  ในธรรมชาติของ
ขอบข่ายและการจัดล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ (Scope and  Sequence)  เพื่อให้การจัดสาระท่ีจะเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นล าดับตามกระบวนการเรียนรู้และธรรมชาติของกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม   
 
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ช่วงช้ันท่ี ๑ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนท่ี
ต้องจัดท าด้วยความรอบคอบ  เพราะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับช่วงช้ันนี้
จะต้องเน้นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีทักษะ  กระบวนการ  และมีข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการท่ีจะท าให้เขาเป็นพลเมืองท่ี
มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในอันท่ีจะรักษาค่านิยมประชาธิปไตยท่ีหลอมรวมความเป็นชาติเอาไว้ได้  กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาต้องเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพวกเขามี
หน้าท่ีอย่างไร  เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาและใช้ทักษะ  กระบวนการ  และข้อมูลต่าง ๆ ในโลกของเขาและในสังคม 
 ตลอดระยะเวลา  ๑๒  ปี  ท่ีเรียน  ผู้เรียนต้องเรียนทุกสาระหลักท้ัง  ๕  สาระในทุกช้ันปี  ส าหรับในช่วง
ช้ันท่ี ๑  (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓)  การล าดับประสบการณ์การเรียนรู้จะเริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนในส่ิงท่ี
เขาคุ้นเคย  ได้เรียนรู้เรื่องราวกับตัวของเขาเองและผู้คนท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเขา  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นท่ี
เขาอยู่อาศัยแล้วเช่ือมโยงประสบการณ์ขยายไปสู่โลกกว้าง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา
เรื่องความรับผิดชอบ  การร่วมมือกันและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ เพราะผู้เรียนในวัยนี้เป็นวันท่ีไม่อยู่
นิ่ง  ชอบส ารวจ  จึงควรให้เขามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ได้ตัดสินใจเรื่องท่ีเกิดขึ้น ในสังคม  ได้
พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้เรียน  ท างานร่วมกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  ได้ฝึกหัดการ
ตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
 การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  ควรจะต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน  และ
เปรียบเทียบกับผู้อื่น  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนอื่นในประเทศและในโลกพร้อม ๆ กันไปด้วย  ในลักษณะ
ของการบูรณาการแนวคิดทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์  จากการบูรณาการ  แม้ว่าเด็กเล็ก ๆ จะยังมีความ
เข้าใจเรื่องการล าดับเวลาไม่ค่อยดีนัก  แต่ก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีควรจะเริ่มต้ังแต่ช่วงช้ันนี้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเรื่อง
ปัจจุบันและอดีต   
 นอกจากนั้นการบูรณาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์  ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจการท าความเข้าใจใน
บรรทัดฐาน  ค่านิยมประชาธิปไตย  คุณธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  และจริยธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ความยุติธรรม  ความเสมอภาค  ความรับผิดชอบ  เสรีภาพ  บูรณภาพ  ความรักชาติ  ความซื่อสัตย์  ความกล้า
หาญ  ความเมตตา  กรุณา  เรื่องของอ านาจ  ลัทธิอ านาจและกฎหมายเหล่านี้  เป็นต้น  เป็นสาระและ
ประสบการณ์ท่ีส าคัญของหลักสูตรในช่วงช้ันท่ี ๑  นี้ด้วย 
 โดยสรุปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในช่วงนี้ควรมีลักษณะดังนี้ 

 มีลักษณะบูรณาการ  โดยน าประเด็นแนวคิดทางสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมท้ัง  ๕ สาระ
มาบูรณาการในการเรียน 

 ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์รอบ ๆ ตัว ต้ังแต่ครอบครัว  โรงเรียน  เพื่อนบ้าน  และชุมชนในสังคม
อื่นท้ังในระดับประเทศและโลก 

 ควรพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลา  อดีต  ปัจจุบัน  ในขณะท่ีศึกษาประเด็นต่าง ๆ ท้ังในบริบท
ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  เพื่อนบ้าน  และชุมชน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจเรื่องสถานท่ีและเวลา
ในช้ันท่ีสูงขึ้น 

 
กลุ่มสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ช่วงช้ันท่ี ๒ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖) 
 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔– ๖ ผู้เรียนควรจะได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคท่ีอยู่
อาศัยในประเทศไทยกับของภูมิภาคอื่นในโลก  การศึกษาเช่นนี้จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาแนวคิดเรื่องภูมิภาค  เพื่อ
ขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกเมื่อได้เรียนในช่วง
ช้ันสูงขึ้นต่อไป 
 การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในปีแรกของช่วงช้ันนี้อาจเริ่มต้ังแต่
การศึกษาเรื่องราวของจังหวัดและภาคของตน  ท้ังเชิงประวัติศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  สังคมและวัฒนธรรม  
การเมืองการปกครองและสภาพเศรษฐกิจ  ส่วนอีก  ๒  ปีถัดไป  คือ  ช่วงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕– ๖  จะเน้น
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การศึกษาความเป็นประเทศไทยให้มากขึ้น  รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทย  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องศึกษาทุกประเทศ
อาจเลือกเป็นกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 ในการศึกษาประเทศอื่นในภูมิภาคต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้พัฒนาความเข้าใจศาสนา  สังคม  วัฒนธรรม  และ
ค่านิยม  จริยธรรม  ท่ีผู้คนในประเทศนั้น ๆ ยึดถืออยู่  รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ของประเทศ
เหล่านั้น  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าสภาพสังคมในท่ีต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร  มนุษย์
มีส่วนร่วมต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านี้อย่างไร  สภาพสังคมพัฒนามาสู่ปัจจุบันอย่างไร  และแนวโน้มจะเป็น
อย่างไรในอนาคต 
 ขณะท่ีศึกษาเรื่องราวของจังหวัด  ภาค  ประเทศไทย  ประเทศใกล้เคียงและภูมิภาคอื่นในโลก  ใน
ลักษณะกรณีศึกษานี้  ควรให้ผู้เรียนได้ส ารวจแนวคิดต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ประเด็นค าถามเพื่อการเรียนรู้ในช่วง
ช้ันนี้ได้แก่ 

 ผู้คนในสังคมนั้นเป็นอย่างไร  มีค่านิยม  จริยธรรมและความเช่ืออย่างไร (มานุษยวิทยา  จิตวิทยา  
สังคมวิทยา  ศาสนา  และจริยธรรม) 

 สภาพแวดล้อมท่ีผู้คนในสังคมนั้นอาศัยอยู่เป็นอย่างไร  (ภูมิศาสตร์) 
 สังคมนั้นมีการจัดระเบียบทางสังคมอย่างไร (การเมืองการปกครอง) 
 ผู้คนเหล่านี้ด าเนินชีวิตกันอย่างไรในสังคมนั้น (เศรษฐศาสตร์) 

 
แนวทางการวัดและประเมินผลการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ 
 ในการวัดและประเมินการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ ความสามารถ ทาง
ภูมิศาสตร์  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ ผู้สอนต้องท าความเข้าใจความหมาย ของ
ความสามารถ กระบวนการ และทักษะทางภูมิศาสตร์อย่างถ่องแท้ รวมถึงศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการ รู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากอภิธานศัพท์ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนอนุกรมวิธานของทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ ท่ีผู้เรียนต้องแสดง 
ทักษะ ความสามารถโดยด าเนินการตามกระบวนการในการปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานจากการปฏิบัติงานนั้น 
ดังนั้นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ท่ีผู้สอนต้องด าเนินการเพื่อการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ คือ การก าหนดงาน 
และสถานการณ์ให้ผู้รับการปฏิบัติ ประเด็นส าคัญคือ การวางแผนว่าจะใช้สถานการณ์ใดในการประเมิน การรู้
เรื่องภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงทักษะ ความสามารถท่ีต้องการวัดออกมาได้ชัดเจนท่ีสุด โดยส่ิงส าคัญ ท่ีผู้สอน
ควรค านึงถึง คือ ผู้สอนต้องได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด รูปแบบของงานส าหรับประเมิน ทักษะการ
ปฏิบัติมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบท่ี 1 งานส าหรับประเมินอย่างส้ัน มักจะใช้ในการประเมินความรอบรู้ในหลักการพื้นฐาน 
กระบวนการ ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะการคิดในเรื่องต่างๆ โดยท่ัวไปงาน ในรูปแบบ
นี้ใช้เวลาไม่นาน งานส าหรับประเมินอย่างส้ันอาจเป็นค าถามปลายเปิด (Open-End Tasks) หรือ แผนผังมโน
ทัศน์ (Concept Mapping) ก็ได้ งานในรูปแบบนี้นิยมใช้กับการประเมินผู้เรียนรายบุคคล 
 รูปแบบท่ี 2 งานท่ีเป็นเหตุการณ์ สามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทักษะการ ตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบ ทักษะการแก้ปัญหา งานท่ีเป็นเหตุการณ์สามารถสะท้อนถึงทักษะและระดับ ความสามารถในการน า
ความรู้ ทักษะ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ งานรูปแบบนี้ ใช้เวลาในการประเมิน นานกว่าในรูปแบบแรก งานใน
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รูปแบบทีสองนี้ อาจจะเป็นการประเมินการเขียน การประเมินกระบวนการ ท างานทางภูมิศาสตร์ต่างๆ หรืองาน
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ 
 รูปแบบท่ี 3 งานส าหรับประเมินระยะยาว เป็นงานท่ีมีลักษะเป็นโครงการท่ีมีเป้าหมายหลายประการ 
และใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากกว่างาน 2 รูปแบบแรก โดยในช่วงแรกหรือช่วงต้นภาคการศึกษา ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะ ความสามารถ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ ท่ีซับซ้อน งาน
รูปแบบท่ีสามนี้มักเป็นโครงการระยะยาว เช่น โครงการวิจัยต่างๆ โครงงานทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ เมื่อส้ินสุด
ภาคการศึกษาแล้ว ผู้ประเมินหรือครูผู้สอนให้ผู้เรียนจัดนิทรรศการเพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
หรือต่อสาธารณะต่อไป 
 

ตารางแสดงตัวอย่างการก าหนดงานหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการประเมินการรู้เร่ืองทางภูมิศาสตร์ 
การรู้เร่ืองทางภูมิศาสตร์ งานที่ใช้ในการประเมิน 

ความเข้าใจระบบธรรมชาติ และ
มนุษย์ 

แผนผังมโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลท่ีเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ ของระบบธรรมชาติและระบบมนุษย์ 

การใช้เทคนิค และ 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

ให้ผู้เรียนไปส ารวจส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนโดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนผังชุมชนจากข้อมูลจริงท่ีส ารวจได้พิจารณา
ประเภทแผนท่ี สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล และให้เหตุผล 

 
 ส่ิงท่ีส าคัญอีกประการท่ีต้องค านึงถึงในขั้นตอนนี้คือ จ านวนงาน หรือกิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
กล่าวคือ ผู้เรียนอาจปฏิบัติงานท่ีวัดในด้านเดียวกันหลายงานได้ในระดับคุณภาพท่ีไม่เท่ากัน ดังนั้น คะแนนท่ี ได้
จากการปฏิบัติงานเพียงครั้งเดียวหรืองานเดียวอาจไม่เป็นตัวแทนท่ีดีของทักษะท่ีต้องการวัด ดังนั้น ผู้สอน ควร
ก าหนดให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานมากกว่า 1 งาน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยเครื่องมือท่ีวัดและ ประเมิน
ทักษะการปฏิบัติมีหลากหลายเครื่องมือ แต่ในเอกสารฉบับนี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะเครื่องมือท่ีไม่ใช้การ ทดสอบ 
ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนน 
 
การวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  นอกจากจะใช้เป็นทิศทางในการจัดท า       
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานแล้ว  ยังใช้เป็น
กรอบในการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการ  มีความสามารถและมีความส าเร็จทางการ
เรียนในระดับใด  เพื่อน าผลมาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังในระดับช้ัน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับชาติ  รวมทั้งรับการ
ประเมินจากภายนอกด้วย 
 เนื่องจากการเรียนรู้ในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทั กษะ   
กระบวนการคุณธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู้  มีการท าโครงการ     
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โครงงาน  เป็นผู้ผลิตผลงาน  รวมท้ังมีการท างานกลุ่ม  และการจัดท าแฟ้มสะสมงาน  (portfolio)  ด้วย  ดังนั้น       
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว  จะเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง (authentic  assessment)  อันเป็น
การประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการค้นหาความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน  รวมท้ังสามารถประเมิน
คุณลักษณะ      พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  อันเป็นแนวทางท่ีพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  เพื่อ บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด  การวัดและประเมินจึงต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้อง  เหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่  ผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  โดยการประเมินจะ  ครอบคลุมความรู้  ทักษะ  ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  
และผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสมงาน  สะท้อนการส่ังสมการเรียนของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง  การวัดและ
ประเมินผลจะต้องกระท าในหลายบริบทอันได้แก่  ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน  ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมิน
เพื่อน  รวมทัง้ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 
 ในการวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเน้นความสามารถและคุณลักษณะท่ีแท้จริงของผู้เรียน  จะต้อง
ใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  เช่น 
 ๑.  การทดสอบ  เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้  ความคิด  ความก้าวหน้าในสาระการเรียนรู้  มี
เครื่องมือวัดหลายแบบ  เช่น  แบบเลือกตอบ  แบบเขียนตอบ  บรรยายความ  แบบเติมค าส้ัน  ๆ  แบบถูกผิด  
แบบจับคู่  เป็นต้น 
 ๒.  การสังเกต  เป็นการประเมินพฤติกรรม  อารมณ์  การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  ความสัมพันธ์ใน
ระหว่างท างานกลุ่ม  ความร่วมมือในการท างาน  การวางแผน  ความอดทน  วิธีการแก้ปัญหา  ความคล่องแคล่ว
ในการท างาน  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในระหว่างการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ การสังเกต
นั้นครูผู้สอนสามารถท าได้ตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะมีการสังเกตอย่างเป็นทางการ  โดยก าหนดเวลาและบุคคลท่ีจะ
สังเกตหรือการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการสังเกตโดยท่ัวไปไม่เฉพาะเจาะจง  โดยครูผู้สอนจัดท า
เครื่องมือประกอบการสังเกต  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของส่ิงท่ีสังเกต  ก าหนดเกณฑ์และร่องรอยท่ีจะใช้
เป็นแนวทางในการสังเกตด้วย  แล้วจัดท าเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  แบบประมาณค่า (rating  
scale) 
 ๓.  การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาซักถามพูดคุยเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีไม่อาจพบเห็นอย่างชัดเจน  ในส่ิงท่ี     
นักเรียนประพฤติปฏิบัติในการท างานโครงการ / โครงงาน  การท างานกลุ่ม  กิจวัตรประจ าวัน  ผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์อาจเป็นตัวผู้เรียนเอง  เพื่อนร่วมงาน  รวมท้ังผู้ปกครองนักเรียนด้วย  การสัมภาษณ์อาจท าอย่างเป็น
ทางการ  โดยก าหนดวัน  เวลา  และเรื่องท่ีสัมภาษณ์อย่างแน่นอน  และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็น
การพูดคุยไม่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งจะท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีและได้ข้อมูลท่ีชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง  โดยครูผู้สอนจะต้ังข้อค าถามไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้พูดคุยได้ตรงประเด็น 
 ๔.  การประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินการกระท า  การปฏิบัติงานเพื่อประเมินการสร้างผลงาน
ช้ินงาน  ให้ส าเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถท่ีผู้เรียนให้ปรากฏในงาน ท่ีตนสร้างขึ้น  
การประเมินภาคปฏิบัติจะต้องจัดท าเครื่องมือประเมินโดยครูผู้สอนจัดท าประเด็นการประเมิน  และองค์ประกอบ
การประเมิน  และจัดท าเครื่องมือประกอบการประเมินด้วย  เช่น  scoring  rubric ,  rating  scale  และ 
checklist  เป็นต้น 
 ๕.  scoing  rubric  เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและประเด็นท่ีจะประเมิน  เพื่ออธิบายลักษณะของ
คุณภาพของงานหรือการกระท าเป็นระดับคุณภาพหรือปริมาณ  หรือระดับความสามารถเพื่อเป็นแนวทางในการ
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ประเมิน  และเป็นข้อมูลส าคัญแก่ครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือผู้สนใจอื่น ๆ ได้ทราบว่าผู้เรียนรู้อะไร  ท าได้มาก
เพียงใด  มีคุณภาพผลงานเป็นอย่างไร  โดยผู้ประเมินอาจจะให้คะแนนเป็นภาพรวม  หรือจ าแนกองค์ประกอบก็
ได้ 
 ๖.  การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio  assessment)  เป็นการประเมินความสามารถในการผลิต
ผลงานการบูรณาการความรู้  ประสบการณ์  ความพยายาม  ความรู้สึก  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเกิดจากการ
สะสม  รวบรวมผลงาน  การคัดเลือกผลงาน  การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน  รวมท้ังการประเมินผลงาน  
การประเมินแฟ้มสะสมผลงานจะประเมินการจัดการ  ความคิดสร้างสรรค์  หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถใน
ผลงานอันแสดงถึงความสัมฤทธิ์ผล  ศักยภาพของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้นั้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 มีลักษณะเป็นระดับท่ีแสดงลักษณะหรือความส าเร็จของการปฏิบัติงานหรือผลงานของทักษะ ท่ีประเมิน 
ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจะมีค าอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะท่ีสะท้อนถึงทักษะประเมินในแต่ละ ระดับการ
ประเมินก ากับไว้ ต้ังแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่าง เหมาะส าหรับการประเมินการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ ท่ีมี
รายละเอียดค่อนข้างมากหรือซับซ้อน ประกอบด้วย 6  ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 1. ศึกษาและท าความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการรู้ เรื่องทางภูมิศาสตร์ท่ีต้องการประเมิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายและองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีต้องการวัด 
 2.  ก าหนดข้อรายการประเมินให้ชัดเจน  ซึ่งอาจเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติหรือพฤติกรรมย่อยในการ 
ปฏิบัติ 
 3.  เรียงล าดับข้อรายการประเมิน โดยเรียงล าดับขั้นตอนการปฏิบั ติหรือพฤติกรรมย่อยท่ีจะประเมิน 
ตามล าดับเกิดข้ึนจริงเมื่อผู้เรียนปฏิบัติ 
 4.  เขียนช่องรายการประเมินให้เป็นไปตามจ านวนระดับผลประเมินท่ีต้องการ เช่น 4 ระดับ 
 5. ก าหนดค าบ่งช้ีระดับ หรือคะแนนในแต่ละระดับท่ีก าหนดไว้ในขั้นตอนท่ี 4 
 6.  ระบุช่ือแบบประเมินค่าตามทักษะการปฏิบัติท่ีต้องการประเมิน 
 
การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ท่ีผ่านมาส่ือการเรียนรู้ท่ีส าคัญของการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  การเรียนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องมีชีวิตชีวา  มีสีสันของการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน  เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน  อาจมีต้ังแต่ของง่าย ๆ จ าพวก  กระดาษ  
ดินสอ  ไปจนถึงอุปกรณ์การส่ือสารเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  บุคคล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  นอกจากนั้น  การ
ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  ก็ถือเป็นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญด้วย 
 ห้องเรียน  ควรประกอบด้วย  ส่ือ  อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ มีผนังห้องท่ีมีสีสันไว้จัดแสดงผลงานต่าง ๆ มี
ลูกโลก  แผนท่ีให้ผู้เรียนได้สัมผัสจัดต้องได้  มีแหล่งความรู้  เอกสารหลักฐานท้ังท่ีเป็นแหล่งปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  
ของจ าลอง  ภาพงานศิลปะ  ดนตรี  วรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา  มีส่ือประกอบคอมพิวเตอร์  
ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ซอฟท์แวร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล  และส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อให้เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นสภาพท่ี
เป็นจริง 
 สื่อการเรียนรู้บางอย่าง  ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมกลับไปบ้านได้  เพื่อให้เขาน าไปเรียน  ศึกษาร่วมกัน
กับคนในครอบครัว  โดยถือว่าสมาชิกในครอบครัวก็เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่ง 
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อภิธานศัพท ์
 
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 
(Inductive 
sciense) 

เป็นวิธีการแสวงหาความจริง  หรือค าตอบ  จากการใช้ประสบการณ์ (การสัมผัสด้วย ตา 
หู จมูก ล้ิน กาย)  ท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ  เพื่อโยงความสัมพันธ์ของเหตุผลและผลท่ี
ปรากฏในประสบการณ์นั้น  และสรุปเป็นหลักหรืออธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ 

การเมือง ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการจัดระเบียบสังคม  เพื่อประโยชน์และ
ความสงบสุขของสังคม  มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยรวมทั้งหมดในส่วนของชีวิต  ในพื้นท่ี
หนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจ  อ านาจชอบธรรม  หรืออิทธิพลและมีความสามารถในการ
ด าเนินการได้ 

 ข้อมูล ส่ิงท่ีได้รับรู้มาและยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ  เมื่อจัดระบบแล้ว  เรียกว่า  
สารสนเทศ 

 การคิด การปรุงแต่งของจิตเมื่อรับรู้จาการสัมผัส 

ความคิดรวบยอด การรวบยอด (abstraction)  ของความคิด  หรือความคิดท่ีกระจ่างแจ้งใน
คุณสมบัติเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหนึ่งตนสามารถแยกส่ิงนั้นออกจากส่ิงอื่นได้  ความคิด
กระจ่างหนึ่งความคิดเป็นความคิดรวบยอดหนึ่งความคิดนั้นไม่ได้อ้างถึงส่ิงเฉพาะหรือ
เหตุการณ์เฉพาะ  แต่ค่อนข้างเป็นการรวบรวมคุณลักษณะร่วมทั้งหมดเป็นรูปธรรมจาก
ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาจากตัวอย่างหรือการสะสมประสบการณ์ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

เป็นความคิดท่ีก่อให้เกิดส่ิงใหม่  ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ  คือ  ต้องมีความรู้ท่ีกระจ่าง  
แปลกใหม่ไปจากเดิม  มีความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ 

 ค่านิยม การก าหนดคุณค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจ าตัว 

 คุณค่า ลักษณะท่ีพึงประสงค์  เช่น  ความดี  ความงาม  ความดีเป็นคุณค่าของจริยธรรม  ความ
งามเป็นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์  ส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการได้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  
คุณค่าเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้  คุณค่าเปล่ียนแปลงไปได้คามเวลา  และคุณค่ามัก
เปล่ียนไปตามวิวัฒนาการของความเจริญ 

จริยาวัตร ความประพฤติท่ีปฏิบัติเป็นประจ า 

 จิต ธาตุชนิดหนึ่งท่ีสามารถรู้ได้  ส่ังสมได้  (ดู มโน วิญญาณ) ภาษาบาลี 

 เจริญปัญญา การปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวะรู้ท่ีชัดแจ้ง 

 ทักษะ ความช านาญท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระท าซ้ า 

เทคโนโลยี การน าหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างสรรค์วัสดุ  ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 
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 บทบาท การกระท าท่ีสังคมคาดหวังตามสถานภาพท่ีบุคคลครองอยู่ 

บรรทัดฐาน ข้อตกลงของสังคมท่ีก าหนดให้สมาชิกประพฤติ  ปฏิบัติ  บางทีเรียกปทัสถาน  สามารถใช้
บรรทัดฐานของสังคม (social  norms)  เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 

ก. วิธีประชา (folkways)  ได้แก่  แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันท่ีสังคมยอมรับ  และ
ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา  มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการด าเนินชีวิต  และในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะไม่มีกฎเกณฑ์เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 

ข. กฎศีลธรรม หรือจารีต (mores)  เป็นมาตรฐานความประพฤติของสังคมท่ีมีการก าหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมท่ีเข้มข้ึน  ในกรณีมีผู้ฝ่าฝืนอาจมีการลงโทษ  แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการ
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม  เช่น  การลวนลามสตรีในชนบทต้องลงโทษด้วยการ
เสียผี 

ค. กฎหมาย (law)  เป็นมาตรฐานความประพฤติท่ีรัฐก าหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ  และก าหนดวิธีการปฏิบัติ  การลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 

บริหารจิต กิจกรรมในการฝึกจิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม  เช่น  สมาธิ 

บูรณาการ การน าความรู้ต่าง ๆ  มาผสมผสานสัมพันธ์กันให้เป็นเรื่องเดียว 

ประเพณี เป็นความประพฤติของคนหมู่หนึ่ง  อยู่ในท่ีแห่งหนึ่ง  ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน
และสืบกันมานาน 
ประเพณี คือ กิจกรรมท่ีมีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งท่ีจัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใด
จุดประสงค์หนึ่ง  และก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาแน่นอนสม่ าเสมอ  กิจกรรมท่ีเป็น
ประเพณี  อาจมองได้อีกประการหนึ่งว่า  เป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะหรือทาง
ศาสนา 

ประสบการณ์  ความเข้าใจในเหตุการณ์  วัตถุ  ความคิด  อารมณ์  ส่ิงท่ีได้รับรู้  เรียนรู้  ปฏิบัติมาจากการ
สัมผัสหรือทางจิต  หรือกิจกรรม  การปฏิบัติซึ่งท าให้ความรู้หรือทักษะเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพ ผลการกระท าท่ีได้ผลออกมาดีกว่าเดิม  พิจารณาได้จากเวลา  ปริมาณและคุณภาพ 

 ปัญญา ความกระจ่างในความรู้  ท้ังรู้สึก  รู้จริง  รู้ชัด 

 ปัญหา สภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้ 

 ผล ส่ิงท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมากจากเหตุ (ดูเหตุ) 

 พัฒนา การท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 พิจารณา การใช้ความคิดตรึกตรองโยงความสัมพันธ์ของเหตุผลและมีความเหมาะสม 

 พิธีกรรม พิธีกรรม  คือ  รูปแบบกิจกรรมท่ีจัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด  อาจเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเพณี  หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได้  เช่น  พิธีถวายสังฆทาน  พิธีบวชนาค  พิธีบวช
ลูกแก้ว  พิธีขอฝน  พิธีไหว้ครู  พิธีแต่งงาน 
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 ภูมิปัญญา ความรู้ท่ีเกิดจากการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์จากท่ีได้ปฏิสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่าง ๆในขอบเขตหนึ่ง 

 มนุษยชาติ การเกิดเป็นมนุษย์มาจาก  มนุษย์ = ผู้มีจิตใจสูง  กับชาติ = เกิด  โดยปกติ  หมายถึง  
มนุษย์ท่ัว ๆ  ไป 

 มรรยาท พฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดว่าควรประพฤติเป็นวัฒนธรรม  วัดจากความเหมาะสมและไม่
เหมาะสม 

 ระบบ การน าส่วนต่าง ๆ มาปรับเรียงต่อให้ท างานประสาน  ต่อเนื่องกันจนดูเป็นส่ิงเดียวกัน 

 วิเคราะห์ การแยกแยะให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ 

 วิญญาณ ธาตุรู้ชนิดหนึ่งสามารถสะสมจนกระจ่างอารมณ์ (กระจ่างความคิดได้) (ดู มโน จิต) 

 วิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ (ความจริง)  จากการสัมผัส  จากการสังเกต  ทดลองเพื่อโยง
ความสัมพันธ์ของเหตุผล  แล้วสรุปเป็นหลัก 

 ศรัทธา ความเช่ือในส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้เป็นไปในทางท่ีเป็นกุศล 

 ศาสดา ผู้แสวงหาความจริงแท้ของดลกและชีวิต  และน าความจริงท่ีค้นพบมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้
ปฏิบัติตาม 

 ศาสตร์ ความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ในปัจจุบันมักหมายถึง  ความรู้ท่ีใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 ศาสนพิธี ระเบียบแบบแผนวิธีการท่ีใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 

 ศาสนสถาน สถานท่ีเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

 ศาสนา ศาสนามาจากค า  สาสน  (บ)  ศาสน  (ส)  หมายถึง  ค าส่ังสอน ในภาษาอังกฤษมาจาก
ภาษาละตินreligioซึ่งมาจาก  religare ,  religereหมายถึง  การปฏิบัติต่อเทพ  หรือ
ความผูกพันต่อเทพ 

 ศิลปะ ผลการสร้างสรรค์ทางสุนทรียะด้วยการแสดงออกทางส่ือ  เพื่อส่งทอดความรู้สึกและ
อารมณ์ 

 ศีลธรรม ความประพฤติท่ีถูกต้องดีงาม  มักเป็นไปตามหลักค าสอนของศาสนา 

 เศรษกิจ ความรู้เกี่ยวกับการกิน  การอยู่ของมนุษย์ในสังคม  ว่าด้วยการทรัพยากรท่ีมีจ ากัด  การ
ผลิต  การกระจายผลผลิต  และการบริโภค 

 สติ ความระลึกได้  ส านึกรู้อยู่ได้ตลอดโดยไม่เผลอ 

 สถานภาพ ต าแหน่งท่ีแต่ละคนครองอยู่ในสถานท่ีหนึ่ง  ในช่วงเวลาหนึ่ง 

 สมาธิ การเพ่งจิตให้จับอยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 สังคมศาสตร์ การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 

 สังคมศึกษา การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

 สัมปชัญญะ รู้ชัดในส่ิงท่ีระลึกได้  ตระหนักและเข้าใจความเป็นจริงด้วยความกระจ่าง 

 สัมมาชีพ การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 

 ส่ิงแวดล้อม ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งและมีอิทธิพลต่อส่ิงนั้น 

 สิทธิ ข้อเรียกร้องของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 

 สิทธิทาง
ศีลธรรม 

เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมของปัจเจกชนท่ีสังคมยอมรับ 

 หน้าท่ี เป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกชนท่ีสังคมยอมรับ 

 เหตุ ภาวะเงื่อนไขท่ีจ าเป็นท่ีท าให้ส่ิงหนึ่งเกิดขึ้นตามมา  เรียกว่า  ผล 

 เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 อนุรักษ ์ การรักษา  จัดการ  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  หรือ  การรักษาป้องกันบาง
ส่ิงไม่ให้เปล่ียนแปลง  สูญหายหรือถูกท าลาย 

 อ านาจ ความสามารถในการบีบบังคับส่ิงหนึ่ง (คนหนึ่ง...)  กระท าตามท่ีปรารถนา 

 อิทธิพล อ านาจบังคับท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

 เอกลักษณ์ ลักษณะท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียว  ไม่มีท่ีใดเหมือน 

 การพัฒนา นัยส าคัญของค านี้  คือ  การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

 กระบวนการ กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินการต่อเนือ่งกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 

 อดีต คือ  เวลาท่ีล่วงเลยผ่านมาแล้ว  ความส าคัญของอดีต  คือ  อดีตจะครอบง าความคิดและ
ความรู้ของเราอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  อดีตท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน/ความส าคัญท่ีมีต่อ
เหตุการณ์และกลุ่มคนจะถูกน ามาเช่ืองโยงเข้าด้วยกัน 

 อคติ คือ  ความล าเอียง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน  ซึ่งผู้ท่ีเป็น
นักประวัติศาสตร์จะต้องตระหนักและควบคุมให้ได้ 

 ความเป็น
กลาง 

คือ  การมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติ  จะเกิดขึ้นหากเข้าใจธรรมชาติของหลักฐานแต่
ละประเภท  เข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์  เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เรียน  ผู้
บันทึกนักประวัติศาสตร์  (นั่นคือ  เข้าใจว่า  บันทึกเพื่ออะไร  เพราะเหตุใด) 
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   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 ความจริงแท้ 
(real truth) 

คือ  ความจริงท่ีคงอยู่แน่นอนนิรนัดร์  เป็นจุดหมายสูงสุดท่ีนักประวัติศาสตร์มุ่งแสวงหาซึ่ง
จะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงท่ีอยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่าง 
ๆ (ท่ีมนุษย์เป็นผู้สร้าง)  ซึ่งการแสวงหาความจริงแท้  ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของ
หลักฐานและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ท่ีละเอียด  ถี่ถ้วน  กินเวลายาวนาน  แต่นี้คือ  
ภาระหน้าท่ีของนักประวัติศาสตร์ 

 ภูมิศาสตร์ เป็นค าท่ีมาจากภาษากรีก (Geography)  หมายถึง  การพรรณนาลักษณะของโลกเป็น
ศาสตร์ทางพื้นท่ี 

 ลักษณะทาง
กายภาพของ
ภูมิศาสตร์ 

หมายถึง  ลักษณะท่ีมองเห็นเป็นรูปร่าง  รูปทรง  โดยสามารถมองเห็นและวิเคราะห์  ไป
ถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น  ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของธรณีสัณฐานวิทยา  ภูมิอากาศวิทยา  ภูมิศาสตร์ดิน  ชีวภูมิศาสตร์  
ภูมิศาสตร์พืช  ภูมิศาสตร์สัตว์  ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น 

 นัก
ภูมิศาสตร์
สมัยใหม่ 

เป็นค าท่ีบ่งบอกให้รู้ว่า  ผู้เรียนทางภูมิศาสตร์หรือนักภูมิศาสตร์ในยุคปัจจุบันมีการศึกษา
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมิติทางพื้นท่ี  มีการศึกษาเรื่องของโลกทางกายภาพและเรื่อง
ของมนุษย์  รวมทั้งความสัมพันธภาพท่ีมีต่อกัน  มีการศึกษา  วิเคราะห์  ควบคู่ไปกับการ
พรรณนา  นักภูมิศาสตร์จะวิเคราะห์ภูมิทัศน์ทางกายภาพ  และพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อท่ีจะให้ความกระจ่างแก่แบบรูป (Pattern)  และลักษณธของ
สังคมมนุษย์ในเชิงความเป็นเหตุเป็นผล 

 ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

หมายถึง  วิธีการศึกษา  หรือวิธีการวิเคราะห์  พิจารณา  ส าหรับศาสตร์ทางภูมิศาสตร์  
ได้ใช้ส าหรับการศึกษาพิจารณา  คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อกันระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมกับมนุษย์ (Environment)  ทางกายภาพ  ด้วยวิธีการศึกษา  พิจารณาถึง
ความแตกต่าง  ความเหมือนระหว่างพื้นท่ีหนึ่ง ๆ กับอีกพื้นท่ีหนึ่ง  หรือระหว่างภูมิภาค
หนึ่งกับภูมิภาคหนึ่ง  โดยพยายามขีดเส้นสมมติ  แบ่งภูมิภาคเพื่อพิจารณาวิเคราะห์  ดู
สัมพันธภาพของภูมิภาคเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร 

 เทคนิคทาง
ภูมิศาสตร์ 

หมายถึง  แผนท่ี  แผนภูมิ  แผนภาพและกราฟ  ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ส่ือท่ีสามารถค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ 

 มิติทางพื้นท่ี หมายถึง  การวิเคราะห์  พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เวลา  สถานท่ี  ปัจจัยแวดล้อม  และการกระจายของพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ  ท้ังความ
กว้าง  ยาว  สูง  ตามขอบเขตท่ีก าหนด  หรือสมมติพื้นท่ีขึ้นมาพิจารณา 

 การศึกษา
รูปแบบทาง
พื้นท่ี 

หมายถึง  การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นท่ีหรือมิติทางพื้นท่ี ของ สังคมมนุษย์  ท่ีต้ังถิ่น
ฐานอยู่  มีการใช้และก าหนดหน่วยเชิงพื้นท่ีท่ีชัดเจน  มีการอาศัยเส้นท่ีเราสมมติขึ้น  
อาศัยหน่วยต่าง ๆ ข้ึนมาก าหนขอบเขต  ซึ่งมีองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพ  ทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  และลักษณธทางพัฒนาการของมนุษย์ท่ีเด่นชัด  
สอดคล้องกันเป็นพื้นฐานในการศึกษา  แสวงหาข้อมูล 
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 ภูมิศาสตร์
กายภาพ 

หมายถึง  ศาสตร์ท่ีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ  ถึงความเป็นมา  ความ
เปล่ียนแปลง  และพัฒนาการไปตามยุคสมัย  โดยมีขอบเขตท่ีกล่าวถึง  ลักษณะภูมิ
ประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิปฐพี (ดิน)  ภูมิอากาศ (ลมฟ้าอากาศ  บรรยากาศ)  และ
ภูมิพฤกษ์  (พืชพรรณ  ป่าไม้  ธรรมชาติ  การเปล่ียนแปลง  ของธรรมชาติท่ีมีผลต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

 ส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอย่าง  ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงาน  และมนุษย์  ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ  ได้แก่  ภูมิอากาศ  ดิน  พืชพรรณ  สัตว์ป่า  ธรณี สัณฐาน  (ภูเขาและท่ีราบ)  
บรรยากาศ  มหาสมุทร  แร่ธาตุและน้ า 

 ภูมิศาสตร์
มนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม 

หมายถึง  ศาสตร์ท่ีศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์  วิถีชีวิตและความเป็นอยู่  กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสัมคม  ส่ิงแวดล้อมด้านสังคมท้ังในเมืองและท้องถิ่น  การเปล่ียนแปลงทาง
ส่ิงแวดล้อม  สาเหตุและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม 

 กรอบทาง
พื้นท่ี        
(Spatial  
Framework
) 

หมายถึง  การวางข้อก าหนดหรือขอบเตพื้นท่ีในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือแบบ
รูปแบบกระจายของส่ิงต่าง ๆ บนผิวโลกส่วนใด ส่วนหนึ่ง  เพื่อให้เราเข้าใจลักษณะโลก
ของมนุษย์ดีขึ้น  เช่น  การก าหนดให้มนุษย์  และวัฒนธรรมของมนุษย์ดีขึ้น  เช่น  การ
ก าหนดให้มนุษย์  และวัฒนธรรมของมนุษย์  ในกรอบพื้นท่ีของโลก  ท่ีมีลักษณะเป็น
ภูมิภาค  ประเทศ  จังหวัด  เมือง  ชุมชน  ท้องถิ่น ฯลฯ  ส าหรับการวิเคราะห์หรือศึกษา
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเฉพาะเรื่อง 

 รูปแบบทาง
พื้นท่ี 
(Spatial  
From) 

หมายถึง  ข้อเท็จจริง  เครื่องมือ  หรือวิธีการ  โดยเฉพาะในกลุ่มของข้อมูลท่ีได้มา  เป็น
ต้นว่า  ความสัมพันธ์ทางพื้นท่ีแบบรูปแบบของการกระจาย  การกระท าระหว่างกัน  
เครื่องมือท่ีใช้  ได้แก่  แผนท่ีภาพถ่าย ฯลฯ 

 พื้นท่ีหรือ
ระวางท่ี                
(Space) 

หมายถึง  ขอบเขตทางพื้นท่ีในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์  เป็นการศึกษาพื้นท่ีในมิติต่าง 
ๆ ตามระวางท่ี (Spatiak study)  ท่ีก าหนดขึ้นมีขอบเขตอย่างชัดเจน  อาจจะมีการ
ก าหนดเป็นเขตบริเวณ  สถานท่ี  น ามิติของความกว้าง  ความลึก  ความสูง  ความยาว  
รวมทั้งมิตทางเวลาในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ตามท่ีเราก าหนด  ขอบเขตระหว่างท่ี  ด้วยเครื่องมือ
เส้นสมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น  แผนท่ี  ภาพถ่าย ฯลฯ  อาจจะจ าแนก
เป็นเขต  ภูมิภาค  ประเทศ  จังหวัด  เมือง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ฯลฯ  ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป  
มีการพิจารณา  วิเคราะห์ถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก  และ
ลักษณะทางพื้นท่ีของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  และการท่ีใช้ประโยชน์จากพื้นโลก  
สัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
การศึกษาความแตกต่างเชิงพื้นท่ี (Area difference) 
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 มิติสัมพันธ์
เชิงท าเลท่ีต้ัง 

หมายถึง  การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ในแต่ละสถานท่ี  
ในฐานะท่ีความแตกต่างและเหมือนกันนั้นอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับความแตกต่างและ
ความเหมือนกันในส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  ทางวัฒนธรรม  
ทางการเมือง  และการศึกษาภูมิทัศน์ท่ีแตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ  ปัจจัยตลอดจน
แบบรูปการกระจายของมนุษย์บนพื้นโลก  และการท่ีมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพื้นโลก  เหตุ
ไรมนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากพื้นโลกแตกต่างกันในสถานท่ีท่ีต่างกัน  และในเวลาท่ีต่างกัน  
มีผลกระทบอย่างไร 

 ภาวะ
ประชากร 

รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องส าคัญ  ๓ ด้าน  คือ  ขนาดประชากร  
การกระจายตัวเชิงพื้นท่ี  และองค์ประกอบของประชากร 

 ขนาดของ
ประชากร 

จ านวนประชากรท้ังหมดของเขตพื้นท่ีหนึ่ง  ณ เวลาท่ีกล่าวถึง 

 การกระจาย
ตัวเชิงพื้นท่ี 

การท่ีประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ี ณ เวลาท่ีกล่าวถึง 

 องค์ประกอบ
ของ
ประชากร 

ลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาด  หรือจ านวนประชากร  
องค์ประกอบของประชากรเป็นดัชนีอย่างหนึ่งท่ีช้ีให้เห็นถึงคุณภาพของประชากร  
องค์ประกอบประชากรท่ีส าคัญ  ได้แก่  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  การสมรส 

 การ
เปล่ียนแปลง
ประชากร 

องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงประชากร  คือ  การเกิด  การตาย  และ
การย้ายถ่ิน 
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อภิธานศัพท ์
ก 

ค า ค าอธิบาย 

การคิดเชิงพื้นท่ี 
(spatial thinking) 

การระบุการวิเคราะห์และการท าความเข้าใจท่ีต้ังขนาดแบบรูปและ 
แนวโน้มของความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์กับเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ปรากฏการณ์และประเด็นต่างๆทางภูมิศาสตร์ 

การจัดการทรัพยากร 
(resource  management) 

การน าส่ิงต่างๆมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด ารง
ชีพ 
ของมนุษย์ด้วยการจัดหาการเก็บรักษาการซ่อมแซมการใช้อย่างประหยัด
และการสงวนเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถให้ผลได้อย่างยาวนาน 

การจัดการส่ิงแวดล้อม 
(environmental 
management) 

การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเล่ียงและป้องกันไม่ให้เกิดผล 
กระทบต่อส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเราเช่นการป้องกันมลพิษทางน้ าด้วยการไม่ท้ิง
ขยะ และส่ิงปฏิกูลลงในน้ าและการบ าบัดน้ าเสียก่อนท้ิงหรือปล่อยลงใน
แหล่งน้ า 
สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการส่ิงแวดล้อม 

การตั้งถิ่นฐาน (settlement) การเข้าไปต้ังบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณท่ีไม่เคยมีผู้ใดอาศัยอยู่ก่อน 

การขยายเขตเมือง 
กระบวนการกลายเป็นเมือง 
(urbanization)3 

การท่ีสัดส่วนของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้นซึ่งอาจ
เนื่องมาจาก 
สาเหตุส าคัญคือ (๑) ผู้คนย้ายถ่ินจากชนบทเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมาก
ขึ้น 
(๒) มีการขยายเขตพื้นท่ีท่ีเรียกว่าเป็นเขตเมืองออกไป (๓) นิยามของค า
ว่า เมืองเปล่ียนไปจนครอบคลุมพื้นท่ีและประชากรมากขึ้น 

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
(physical change) 

การท่ีโครงสร้างรูปร่างและลักษณะของส่ิงแวดล้อมท้ังทางธรรมชาติและ 
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นแตกต่างไปจากเดิมการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเช่นแม่น้ าเปล่ียนทางเดินดินถล่มแผ่นดินทรุด 
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเช่นการแผ้วถางท่ีดิน 
เพื่อใช้เพาะปลูกการขยายถนน 

การเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (climate change) 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เป็นผลมาจาก 
ปรากฏการณ์โลกร้อนและกิจกรรมของมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิปริมาณน้ าฝนความถ่ีและ ความ
รุนแรงของการเกิดพายุรวมถึงการเปล่ียนแปลงของระดับน้ าทะเลและ 
การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศโลก 
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ค า ค าอธิบาย 
การบริโภคอย่างรับผิดชอบ 
(responsible consumption) 

การบริโภคส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวิตโดยบริโภคอย่างพอดีพอมีพอกิน 
พอใจในส่ิงท่ีมีและไดรับมีการค านึงถึงท้ังในวันนี้และวันหน าและ ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีสติอยูในทางสายกลางโดยอาศัยความเพียรความรอบรู้ 

 รอบคอบความระมัดระวังรูจักการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ 
เพื่อคนหาขอจ้ากัดท่ีตนมีและน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือก 
รูปแบบการบริโภคท่ีก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการด าเนิน
ชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองไดกับทรัพยากรท่ีมีจ้ากัดในโลกนี้รวมถึงมีการ
แบ่งปันให้กับสังคมรอบข้างและมีความเอื้ออาทรต่อระบบนิเวศ 

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ความสามารถในการใช้ความเข้าใจและการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
(geo-literacy) (geographic reasoning)  เพื่อการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
 ในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนในอนาคตโดยอาศัยความรู้ท่ีส าคัญ 
 3 ประการได้แก่ 1) การเข้าใจปฏิสัมพันธ์ (interaction) ของระบบ 
 ธรรมชาติและระบบมนุษย์  2) การเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ในแต่ละ 
 สถานท่ีผ่านการเช่ือมโยงระหว่างกัน (interconnection)  และ 3) การ 
 เข้าใจความหมายโดยนัย (implication) ระหว่างความรู้เรื่องการมี

ปฏิสัมพันธ์ 
 กับการเช่ือมโยงระหว่างกันของส่ิงต่างๆ 

 
 
ข 

ค า ค าอธิบาย 
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
(geographic data) 

รายละเอียดของส่ิงท่ีปรากฏอยู่บนพื้นโลกหรือใกล้พื้นโลกซึ่งอธิบายได้ด้วย 
ต าแหน่งหรือท่ีต้ัง (location) ท่ีสามารถอ้างอิงกับพื้นโลกและรายละเอียด 
อันเป็นลักษณะประจ า (attribute) เช่นโรงเรียนต้ังอยู่ณต าแหน่งค่าพิกัด 
๑๕องศาเหนือ๑๐๑องศาตะวันออกในระบบพิกัดภูมิศาสตร์และมี 
รายละเอียดท่ีเป็นลักษณะประจ าเช่นช่ือโรงเรียนจ านวนครูจ านวน 
นักเรียน 
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ค 
ค า ค าอธิบาย 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
(geographic tools) 

อุปกรณ์ท่ีช่วยให้ทราบต าแหน่งท่ีต้ังขอบเขตความสัมพันธ์ของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอสามารถจัดเก็บหรือเรียกใช้ ได้
อย่างเป็นระบบเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
การวางแผนการใช้ท่ีดินและผังเมืองเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีหลาย
ประเภท ได้แก่ 
ประเภทใช้ข้อมูลเช่นแผนท่ีลูกโลกภาพถ่ายทางอากาศภาพจากดาวเทียม 
ประเภทเครื่องมือ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ เข็มทิศ เทปวัดระยะ 
ประเภทจัดเก็บและเรียกใช้เช่นการรับรู้จากระยะไกล (RS) ระบบการ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS)  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

ค าถามเชิงภูมิศาสตร์ ข้อสงสัยท่ีเกี่ยวข้องกับ “ท่ีต้ัง” (location) เช่นอะไรต้ังอยู่ท่ีใดเหตุใด 
(geographic question) จึงไปต้ังอยู่ในท่ีนั้นๆและท่ีต้ังนัน้ๆมีความส าคัญอย่างไรเช่นไรน่าอยู่ท่ีใด 
 เหตุใดจึงท าไร่ท านาในบริเวณนั้นมีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใดบ้างท่ีท าให้

บริเวณ 
 ดังกล่าวเหมาะสมแก่การท าไร่หรือท านาแทนท่ีจะท าอุตสาหกรรมหรือใช้ 
 ประกอบกิจกรรมอื่นๆ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์จะช่วยให้ผู้ถามมี

ทักษะ 
 ในการให้เหตุผลเชิงภูมิศาสตร์ (geographic reasoning) ได้ดีขึ้นสามารถ 
 ระบุประเด็นและปัญหาเชิงภูมิศาสตร์ตลอดจนสามารถพัฒนาค าถามวิจัย 
 ใหม่ๆและต้ังสมมติฐานเชิงภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 กระบวนการให้ได้มาซึ่งค าตอบเชิงภูมิศาสตร์เริ่มท่ีผู้เรียนจะต้องต้ังค าถาม 
 เชิงภูมิศาสตร์แล้วเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้อง 
 จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบค าถามเชิงภูมิศาสตร์ท่ีได้ต้ังไว้ 

 
 
ช 

ค า ค าอธิบาย 

ชีวภาค (biosphere) ส่วนของผิวโลกและบริเวณใกล้เคียงผิวโลกรวมทั้งช้ันบรรยากาศซึ่งเป็นท่ี
อยู ่
ของส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย 
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ท 
ค า ค าอธิบาย 

ทรัพยากร (resource) ส่ิงท้ังปวงอันมีค่าเทียบได้กับทรัพย์   เช่น   ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรน้ า 

ทรัพยากรธรรมชาติ2 (natural 
resource) 

ส่ิงต่างๆท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
เช่นบรรยากาศดินน้ าป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าแร่ธาตุพลังงานและก าลัง 
แรงงานมนุษย ์

 
 
ธ 

ค า ค าอธิบาย 

ธรณีภาค (lithosphere) ส่วนของโลกท่ีเป็นของแข็งหุ้มห่ออยู่ช้ันนอกสุดของโลกมีความหมายถึง 
(1) ส่วนของโลกท่ีประกอบด้วยหินและดินซึ่งแตกต่างไปจากอุทกภาค
บรรยากาศภาคและชีวภาค  (2) ช้ันนอกสุดของโลกท่ีมีการแบ่งตามสมบัติ 
ทางภายภาพ (physical property) เป็นช้ันท่ีเย็นและแข็งอยู่เหนือช้ัน
ธรณี ภาคช้ันกลาง (asthenosphere)  ซึ่งร้อนและมีสภาพพลาสติกหาก
เทียบกับ โครงสร้างของโลกซึ่งแบ่งตามส่วนผสมของแร่ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ช้ันนี้ รวมทั้งช้ันเปลือกโลกท้ังหมดแนวแบ่งเขตโมโอโรวิชิกและช้ันบางๆ
ของ แมนเทิล (mantle) มีความหนารวมทั้งส้ินระหว่าง 40-80 กิโลเมตร 

 
 
บ 

ค า ค าอธิบาย 

บรรยากาศ2 (atmosphere) อากาศท่ีหุ้มห่อโลก 
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ป 
ค า ค าอธิบาย 

ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นท่ี 
(spatial interaction) 

การกระท าระหว่างกนัในพื้นท่ีอาทิการเดินทางติดต่อการเคล่ือนย้ายและ 
การขนส่งส่ิงต่างๆระหว่างสถานท่ีส่ิงท่ีเคล่ือนย้ายอาจเป็นความรู้ความคิด 
ข่าวสารพลังงานสินค้าหรือประชากรก็ได้ 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
(geographic factor) 

ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในพื้นท่ีหนึ่งเช่นภูมิอากาศการกระจาย 
ของพืชพรรณและสัตว์ป่าชนิดดินลักษณะภูมิประเทศท่ีส่งผลต่อการ 
ด ารงชีวิตของมนุษย์ภายในพื้นท่ีนั้นท้ังนี้กิจกรรมทางพื้นท่ีของมนุษย์และ 
ลักษณะเฉพาะของมนุษย์ในพื้นท่ีหนึ่งๆเช่นพฤติกรรมความเช่ือเศรษฐกิจ 
ลักษณะท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรมรายได้อายุท่ีคาดเมื่อแรกเกิดได้รับ 
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ / หรือปัจจัยท่ีไม่ใช่ภูมิศาสตร์ใน
ระดับ 
ท่ีแตกต่างกันไป 

ปัญหาทางกายภาพ 
(physical problem) 

การเปล่ียนแปลงสภาพของพื้นผิวโลกโดยมีตัวกระท าจากกระบวนการ 
ทางธรรมชาติและมนุษย์ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างช้าๆหรือ 
ทันทีทันใด ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตท้ังทางตรงและทางอ้อมและ
ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเช่นภัยธรรมชาติผลกระทบจากการ 
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศและปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 
ผ 

ค า ค าอธิบาย 

แผนท่ี1 
(map) 

ส่ือรูปแบบหนึ่งท่ีถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิกโดยการย่อส่วน
ให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนขนาด 
ต่างๆและเส้นโครงแผนท่ีแบบต่างๆให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยการ
ใช้สัญลักษณ์แผนท่ีแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ (1) แผนท่ีอ้างอิง 
(general reference map) เช่นแผนท่ีภูมิประเทศแผนท่ีชุดและ (2) 
แผนท่ีเฉพาะเรื่อง (thematic map) เช่นแผนท่ีประชากรแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ 

แผนท่ีภูมิ ประเทศ1 
(topographic 
map) 

แผนท่ีแสดงรายละเอียดของพื้นผิวโลกเช่นภูมิลักษณ์รวมทั้งส่ิงท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและท่ี มนุษย์สร้างขึ้นตามปกติมักเป็นแผนท่ีมาตราส่วน
ใหญ่ 
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ค า ค าอธิบาย 

แผนท่ีเฉพาะ 
เรื่อง1 
(thematic map) 

แผนท่ีท่ีแสดงเรื่องราวที่เป็นประเด็นเฉพาะอย่างหรือเป็นแผนท่ีแสดง
ข้อมูล เชิงพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

 
 
ภ 

ค า ค าอธิบาย 

ภูมิศาสตร์ (geography) วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีเช่ือมระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์
 นัก ภูมิศาสตร์ศึกษาลักษณะของพื้นผิวโลกและผลท่ีมีต่อมนุษย์โดย
เน้นท่ีต้ังและ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจลักษณะทาง กายภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยใช้เทคนิคทาง
ภูมิศาสตร์ช่วยในการศึกษา สืบค้นวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุการ
เกิดปรากฎการณ์ทางพื้นท่ีหรือสร้าง 
แบบจ าลองเพื่อคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีศึกษาเมื่อก าหนดลักษณะ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ/หรือทางสังคมให้กับพื้นท่ีนั้นๆ 

ภัยพิบัติ (disaster) 4 ในทางสากล หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าท่ี
ของชุมชน 
หรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ซึ่ง
ส่งผล ต่อชีวิตทรัพย์สินสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมอย่างกว้างขวางเกิน
กว่า ความสามารถของชุมชนหรือสังคมท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือ
ได้โดยใช้ 
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
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ร 
ค า ค าอธิบาย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(จีไอเอส) (geographic 
information system [GIS]) 

เครื่องมือท่ีท างานด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บจัดการวิเคราะห์และ 
แสดงภาพข้อมูลภูมิศาสตร์บนแผนท่ีจีไอเอเช่ือมโยงต าแหน่งภูมิศาสตร์บน 
พื้นโลกเข้ากับข้อมูลลักษณะประจ าของต าแหน่งนั้นๆเช่นเช่ือมโยง
ต าแหน่ง ของโรงเรียนเข้ากับข้อมูลช่ือโรงเรียนจ านวนครูจ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน นั้นๆเช่ือมโยงต าแหน่งแนวเส้นถนนเข้ากับข้อมูลช่ือถนน
ประเภทถนนจ านวน ช่องทางปริมาณรถของถนนนั้นๆเช่ือมโยงต าแหน่ง
เส้นรอบรูปพื้นท่ีจังหวัดกับ ข้อมูลช่ือจังหวัดจ านวนประชากรแต่ละช่วง
อายุสัดส่วนคนจนของจังหวัดนั้นๆ การเช่ือมโยงข้อมูลนี้จะท าให้
ผู้ใช้เครื่องมือนี้สามารถมองเห็นแบบรูปของข้อมูล เข้าใจความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลรวมถึงแนวโน้มของข้อมูลเช่นการแทน ต าแหน่งโรงเรียนด้วย
สัญลักษณ์วงกลมท่ีมีขนาดตามจ านวนนักเรียนจะท าให้ เห็นแบบรูปขนาด
ของโรงเรียนท่ีกระจายอยู่ในพื้นท่ีการแทนต าแหน่งเส้นถนน ด้วย
สัญลักษณ์เส้นท่ีมีระดับสีเข้มอ่อนตามปริมาณยานพาหนะจะท าให้เห็น
แบบ รูปของการจราจรบนถนนการแทนต าแหน่งพื้นท่ีของจังหวัดด้วย
สัญลักษณ์ท่ีมี ระดับสีเข้มอ่อนตามจ านวนผู้สูงอายุของเมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว 5 
ปีท่ีแล้วและปี ปัจจุบันจะท าให้เห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจ านวน
ผู้สูงอายุในจังหวัด ต่างๆ 

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
(จีพีเอส) (global positioning 
system [GPS]) 

ระบบสัญญาณวิทยุในอวกาศของสหรัฐอเมริกาท่ีช่วยระบุต าแหน่งบนโลก 
ในรูปแบบสามมิติ (ค่าละติจูดค่าลองจิจูดและค่าความสูง) ด้วยความแม่น
ในระดับเมตรและเซนติเมตรและให้ค่าเวลาท่ีมีความละเอียดระดับนาโน
วินาที ณทุกหนแห่งบนโลกจีพีเอส ประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนอวกาศ 
ประกอบด้วยดาวเทียมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 24 ดวงโคจร
รอบ โลกทุกๆ 12 ช่ัวโมงส่วนภาคพื้นดินประกอบด้วยสถานีเฝ้าสังเกต
และดูแล รักษาดาวเทียมส่วนผู้ใช้ได้แก่เครื่องรับสัญญาณจีพีเอสซึ่งท า
หน้าท่ี ประมวลผลสัญญาณจากดาวเทียมและค านวณผลลัพธ์เป็น
ต าแหน่งและเวลา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหลายประเทศได้พัฒนาระบบท่ี
สามารถให้ค่าต าแหน่ง บนพื้นโลกด้วยดาวเทียมเช่นกาลิเลโอ (Galileo) 
พัฒนาโดยสหภาพยุโรป โกลนาส (GLONASS) พฒันาโดยประเทศรัสเซีย 
ระบบเหล่านี้มีช่ือเรียกโดยรวม ว่าระบบดาวเทียมน าหนบนโลกหรือจีเอ็น
เอสเอส (global navigation satellite system [GNSS]) 

 
 
 
 



110 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

ล 
ค า ค าอธิบาย 

ลักษณะทางกายภาพ 
(physical characteristic) 

ลักษณะตามธรรมชาติของสถานท่ีแห่งหนึ่งๆซึ่งประกอบข้ึนจาก
ส่ิงแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติเช่นภูมิประเทศภูมิอากาศแม่น้ าดินแร่ธาตุพืชพรรณ 
ธรรมชาติสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 

 
 
ส 

ค า ค าอธิบาย 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
(physical environment) 

สรรพส่ิงท่ีมองเห็นได้ประกอบด้วยส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่นดิน น้ า 
ต้นไม้สัตว์และส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเช่นตึกบ้านรถยนต์ 

ส่ิงแวดล้อมทางสังคม 
(social environment) 

สรรพส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นแต่ไม่ใช่วัตถุเช่นศาสนาความเช่ือประเพณี 
การเมือง กฎหมาย 

 
 
ห 

ค า ค าอธิบาย 

เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
(geographic reason) 

การแสวงหาค าตอบและการอธิบายเกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีได้พบเห็นในพื้นท่ี
รวมทั้งท า ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของส่ิงเหล่านั้นในเชิงเหตุและ
ผลท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์นั้นท้ังปัจจัยจากภูมิศาสตร์กายภาพและ/หรือ
ภูมิศาสตร์มนุษย์ 

 
 
อ 

ค า ค าอธิบาย 

อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมโรงงาน 
(manufacturing  industry) 

อุตสาหกรรมแขนงหนึ่งท่ีเปล่ียนรูปวัตถุดิบเป็นวัตถุส าเร็จรูปโดยใช้ 
เครื่องจักรเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและด าเนินอยู่ตามโรงงาน
ตรงกัน ข้ามกับอุตสาหกรรมประเภทหัตถศิลป์ ซึ่งใช้แรงงานจากมือเป็น
ส่วนมาก 

อุทกภาค 
(hydrosphere) 

ส่วนท่ีเป็นน้ าท้ังหมดบนพื้นผิวโลกท่ีนอกเหนือไปจากส่วนท่ีเป็นของแข็ง
ของเปลือกโลกและส่วนบรรยากาศท่ีหุ้มห่อ 

 


