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บทที่ 1 ความน า 

ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 30/2561  ลงวันที่  5  มกราคม  2561 ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561    โดย
ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ  โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยึด
องค์ประกอบหลัก  3 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น  และจุดเน้นของโรงเรียน พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
พุทธศักราช 2563 จัดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  ตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ
แข่งขัน  ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตามลักษณะส าคัญของ
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส าหรับจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็น
หลักสูตรของโรงเรียนส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
   2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้
และการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

          2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการท างาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาอังกฤษ 
  2.3 มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน 
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  2.4 มีสาระเพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากล คือ วิชาการศึกษาเพ่ือเรียนรู้(Knowledge 
Inquiry) โดยใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  เรียกว่า บันได 5 ขั้นของการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  

                   2.4.1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน(Hypothesis Formulation)  
                   2.4.2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ(Searching for 

Information)  
                   2.4.3 การสรปุองค์ความรู้(Knowledge Formation)  
                   2.4.4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective 

Communication)  
                   2.4.5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ(Public Service) 
  ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ก าหนดให้ผู้เรียนได้  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent Study : 
IS) จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้ 

              IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 
Formation) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้
และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  

              IS 2- การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด 
ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธกีารน าเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
                        IS 3- การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็น
สาระที่มุ่งให้ผู้เรียน น า/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิด
บริการสาธารณะ (Public Service) 
  2.5 ก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพ่ือเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้ เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้อง
ใช้ส าหรับการประเมิน ตนเองเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ การศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง
คุณลักษณะ ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และ
มีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และ
เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการ วัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  
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ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  3.3 มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มี คุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้น า และผู้ตามการ
ท างานเป็นทีม และการท างานตามล าพัง การแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม 
วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์  
วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  เป็นหลักสูตร
ที่สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นขอบข่ายในการจัดท า จึง
ท าให้หลักสูตรของสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า 
และความส าเร็จทางการ เรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช    2551   มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ที่มีการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ   รักความเป็น  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  อาเซียนและเป็นพลโลก  ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาตาม
ศักยภาพจนถึงขีดสุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้วยสื่อเทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์
ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสุขใน
สถานศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ 
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หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
         1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ ตรงตามมาตรฐานสากล มีจุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
              หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รักความเป็นไทย  ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข    

6.  มีความเป็นผู้น า รักความเป็นไทย  เรียนรู้อาเซียนศึกษา  มีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คือ คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  หมายถึง  รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  หมายถึง  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  หมายถึง  ใช้กระบวนการต่าง ๆ  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง  ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง  รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ความเป็นพลโลก โดยเชื่อมโยงกับหลักการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 
21 (3R8C) ได้แก่ 
  R1. Reading      - อ่านออก 
  R2. (W) Riting     - เขียนได้  
  R3. (A) Rithmatic - มีทักษะในการค านวณ 
  C1. Critical Thinking  and  Problem Solving  :  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
  C2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  C3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 
  C4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร 
และการรู้เท่าทันสื่อ 
  C5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
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กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
  C6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น 
Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่
จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม  
  C7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
  C8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณา มีระเบียบวินัย  ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทย จ าเป็นต้องมีทักษะการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ ทักษะการเสาะแสวงหาความรู้การแก้ปัญหา  
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ 
คือ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
  
ค่านิยม 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10.รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และ พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
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 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างหรือกิเลส  มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลอนุบาลนครปฐม 

“โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” 
 
 
 
 
 
  



9 
 

  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา ก าหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ประถมศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3)  เน้นพัฒนาเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุล โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  2. ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม โดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 2.  สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเ รียนอนุบาลนครปฐม  
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม 
คุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ 
  2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1  กิจกรรมแนะแนว  
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
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3.2 กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  การ
ท างานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
        3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
        3.2.2  กิจกรรมชมรม  
  3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 3. รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาบนพ้ืนฐานความเป็นไทยและมีศักยภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
ได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for communication) ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร  คอมพิวเตอร์  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
(Gifted Math) การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  (Independent Study) สัทอักษรจีน  ไวยากรณ์จีน 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ Science และ Intensive English และจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 
สุนทรียนาฏดนตรี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เสริม วัฒนธรรมจีน และ Reading and Writing 
หมายเหตุ   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 5 G ประกอบด้วย 
 G1.สุขภาพที่ดี (Good Health) ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 G2.คุณธรรมที่ดี (Good Moral) ให้ความส าคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ที่มี
ความส าคัญกับผู้เรียนและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้
หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต 
 G3.ทักษะชีวิตที่ดี (Good Life Skill) พัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคม ทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดี
เหมาะสมกับวัยสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างถูกต้องโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
 G4.ทักษะการคิดที่ดี (Good Thinking& Technology) ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบโครงการ Project  Approach BBL       DLP ในโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและน ากระบวนการเรียนรู้แบบ Three Model จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 G5. ทักษะทางภาษาที่ดี (Good Language) พัฒนาผู้เรียนทางด้านด้านสติปัญญาด้านภาษา 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
(ภาคปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
คอมพิวเตอร ์ 40 40 40 40 40 40 

วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 4400 - -  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   80 80 80 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 200 200 200 240 240 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 70 70 70 70 70 70 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,120 1,120 1,120 1,160 1,160 1,120 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
สุนทรียนาฎดนตร ี 40 40 40 - - - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,240 1,240 1,200 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา 
    5. รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พลังสบิ เรียนในระดับช้ันป.4 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 

(ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : GS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย - - - 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - - 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ - - - 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 80 80 80 
ศิลปะ - - - 80 80 80 
การงานอาชีพ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - - 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน - - - 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (Gifted Math) - - - 80 80 80 
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science) - - - 80 80 80 
คอมพิวเตอร ์ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication) - - - 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - - 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม - - - 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว - - - 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - - 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร - - - 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร - - - 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด    1,360 1,400 1,360 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4.  ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา    
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตร English Program (ภาค EP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์/ Mathematics 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา/Health 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ/Art 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ/Occupation 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ/English 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
Science 80 80 80 40 40 40 
คอมพิวเตอร/์Computer 40 40 40 40 40 40 
Intensive English 120 120 120 120 120 120 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  280 280  280 240  280 240  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว/Guidance 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน/Club 70 70 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,240 1,240 1,240 1,200 1,240 1,200 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 160 160 160 240 240 240 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 80 80 80 
Reading & Writing  160 160 160 160 160 160 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 1,400 1,400 1,440 1,480 1,440 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้                                                  

  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา                                    .               
.            5. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์   สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ  Intensive English 
     Science  คอมพิวเตอร์  Reading and Writing  กิจกรรมแนะแนว และชมรม  รวม 18  ช่ัวโมง   
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตร Chinese Program  (ห้องเรียนCP)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย - - 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ - - 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 80 80 80 80 
ศิลปะ - - 40 80 80 80 
การงานอาชีพ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน   840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
คอมพิวเตอร ์ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   - - 80 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - 80 80 80 80 
สัทอักษรจีน - - 120 80 80 80 
ไวยากรณ์จีน - - 80 80 80 80 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม   400 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว - - 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร   1,360 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   40 80 80 80 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
วัฒนธรรมจีน  - - 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด - - 1,400 1,400 1,440 1,400 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา   
    5. ระดับชั้น ป.5, ป.6 เปิดสอนในปีการศึกษา2566 และ 2567  
    6. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แกว่ิชา สุขศึกษาพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ สัทอักษรจีน ไวยากรณ์จีน ภาษาจีนเพื่อ

      การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมจีน รวม 11 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  1 
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โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
(English for communication ) 

อ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 160  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงเรียน/

ปี 
หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ/Art ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ/ Occupation ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ/English อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 Science  ว 11202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร/์Computer  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 11202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว/Guidance 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม/Club 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  2 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health and Physical Education 

พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 12202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 12202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณะประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  3 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการEnglish Program (ภาคEP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 
 

Science  ว 13202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
 

 7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

(English for communication ) 
อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 13203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม  35 1,400  

 
 
 
 
 
 



25 
 

  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 วิทยาศาสตร์พลังสิบ  ว 14204 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)      

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ English Program(ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 14202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 14202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 14202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 14203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 80  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคปกติ)  

 
  

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 31 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 

หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 
2 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

15 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    16.1 กิจกรรมแนะแนว 
    16.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          16.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          16.2.2 กิจกรรมชมรม 
   16.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
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1 
 
 

 
40 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

17 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 15202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 15202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
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40 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม - 37 1,480  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  6 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   14.1 กิจกรรมแนะแนว 
   14.2 กิจกรรมนักเรียน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 

 
 

40 
 

30 
40 
 

10 
 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                            รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6(Gifted Math) ค 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 16202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 16202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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ส่วนที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความส าคัญของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยัง
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความ
เข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่างๆ
ไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพของโลก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพและ
ภัยพิบัติ ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน แผนที่และเครื่องมือทางภูมศาสตร์ การใช้ภูมิสารสนเทศ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ และการ
จัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี 2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.3.2          เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก  ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวและชุมชน และสามารถปรับตัว
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัดในการ
ตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-
รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
จังหวัด ภาค และประเทศไทย สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัยพิบัติต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย และหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น
ตนเองมากยิ่งขึ้น 

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเก่ียวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาทีต่นนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู ้
  ปรินิพพาน  

2. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
     ภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

3. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

 โอวาท 3 
  ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
       ท าความด ี

° เบญจธรรม 
° สังคหวัตถุ 4 
° กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และครอบครัว 
° มงคล 38 

- ท าตัวดี – ว่าง่าย - รับใช้พ่อแม่ 
  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา)      

 พุทธศาสนสุภาษิต 
      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        

ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
     มาตา  มิตฺต   สเก ฆเร  มารดาเป็นมิตรใน

เรือนของตน 
4. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา     
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ตามท่ีก าหนด 

  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  เล่นและท างานอย่างมีสติ 
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  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การ

ถามและการเขียน 
 

ป.2  1. บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของ ชาติไทย  

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการ
ออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
  

 สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ  

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

3. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 

  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถื่อน) 
   สมเด็จพระญาณสังวร                    

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
4. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

 โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว 
° เบญจศีล 
 ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° หิริ-โอตตัปปะ 
° สังคหวัตถุ 4 
° ฆราวาสธรรม 4 
° กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  และ

โรงเรียน 
° มงคล 38 

- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง 

      ท าจิตให้บริสุทธิ์(บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
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        นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญ กตเวทิตา 

         ความกตัญญ กตเวทีเป็นเครื่องหมาย 

         ของคนดี 
        พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร  
           มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

5. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

 ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  (ตาม
สาระในข้อ 4) 

6.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 
 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว

อย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  

การคิด  การถาม และการเขียน 
 7. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความส าคัญ

ของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่นๆ 

 ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ  
   พระพุทธศาสนา 
o ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 
  ศาสนาอิสลาม 
o ศาสดา : มุฮัมมัด 
o คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
  คริสต์ศาสนา 
o ศาสดา : พระเยซู 
o คัมภีร์ : ไบเบิล 
  ศาสนาฮินดู 
o ศาสดา : ไม่มีศาสดา 
o คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ อุปนิษัท  

อารัณยกะ  
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ป.3  1. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
 
 
 

  ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น  
การสวดมนต์   การท าบุญ ใส่บาตร  การ
แสดงความเคารพ  การใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความ
ศรัทธา เช่น วัด   ภาพวาด  พระพุทธรูป 
วรรณคดี สถาปัตยกรรมไทย 

2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบ าเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู ้
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

3. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

4. บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ  

  ความส าคัญของพระไตรปิฎก  เช่น เป็น
แหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมค าสอน    

 5. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

 โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว 
° เบญจศีล 

 ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° สติ-สัมปชัญญะ 
° สังคหวัตถุ 4 
° ฆราวาสธรรม 4 
° อัตถะ 3  (อัตตัตถะ, ปรัตถะ, อุภยัตถะ)  
° กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน, สิ่งแวดล้อม 
° มงคล 38 

- รู้จักให้ 
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- พูดไพเราะ 
- อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

       ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บรหิารจิตและเจริญ 
         ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

       ททมาโน  ปิโย โหติ   ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
    โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  
      เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 

 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

 ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ   สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยและแผ่เมตตา  

  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ 
  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อย่างมีสติ 
 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              

การคิด  การถาม และการเขียน 
 7. บอกชื่อ ความส าคัญและปฏิบัติตน          

ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อ่ืนๆ 
 

 ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ              
     ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   คริสต์
ศาสนา ศาสนาฮินดู    

 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ 
ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอ่ืน ๆ 

ป.4 
  

1. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น              
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

  เป็นศูนย์รวมการท าความดี และพัฒนาจิตใจ  
เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์   
ศึกษาหลักธรรม   

  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การ
ทอดผ้าป่า  การเวียนเทียน การท าบุญ)   

  เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม  เช่น การจัด
ประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

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

3. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 

  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
4.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 
3 ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
o  ศรัทธา 4 

    พระพุทธ 
° พุทธคุณ 3 

   พระธรรม 
° หลักกรรม 

    พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
 โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o ทุจริต 3 

  ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o สุจริต  3 
o พรหมวิหาร 4 
o กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ   
o มงคล 38 

-  เคารพ 
-  ถ่อมคน 
-  ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

   ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
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   สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
     ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 

   โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ าจุนโลก 

5. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชุมชน 

6.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 

  สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                  
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิและ
ปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
  ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมีสติ 

 ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เม่ือตาเห็นรูป  หู
ฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัส
สิ่งท่ีมากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด   
การถาม และการเขียน 

 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้
อย่างสมานฉันท์ 

 หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
o เบญจศีล – เบญจธรรม 
o ทุจริต 3 – สุจริต 3 
o พรหมวิหาร 4 
o มงคล 38  

-  เคารพ  
- ถ่อมตน 
- ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียงของ
หมู่ให้เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ าจุนโลก 

   กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 
 8.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 

โดยสังเขป   ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ้า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซู 
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ป.5 1. วิเคราะห์ความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย  

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา 
o มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น              

ศาสนสถาน โบราณวัตถุสถาปัตยกรรม 
o มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรม 
ค าสั่งสอน ความเชื่อ และคุณธรรมต่าง ๆ  
  การน าพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาชาติไทย 
o พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เช่น 

ภาวนา 4    (กาย  ศีล   จิต  ปัญญา) 
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)  และอริยสัจสี่  

o พัฒนาจิตใจ  เช่น หลักโอวาท 3  
(ละความชั่ว   ท าดี   ท าจิตใจให้บริสุทธิ์) 
และการบริหารจิตและเจริญปัญญา 

2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ   
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์) 
  พุทธกิจส าคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา  ญาตัตถ

จริยา และพุทธัตถจริยา   
3. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ            
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พระโสณโกฬิวิสะ   
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

4. อธิบายองค์ประกอบ และความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ   
 

 องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
  พระวินัยปิฎก 
  พระอภิธรรมปิฎก 

 ความส าคัญของพระไตรปิฎก 
5. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด  
 

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา 4 

   พระพุทธ 
o พุทธจริยา 3 

  พระธรรม 
o อริยสัจ 4 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
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  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o อบายมุข 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ท าความด ี
o เบญจธรรม 
o บุญกิริยาวัตถุ 3 
o อคติ 4 
o อิทธิบาท 4 
o กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา 
o มงคล 38 

-  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
- การงานไม่อากูล 
- อดทน 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

   วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           
คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

 ปญฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                       
ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก 

 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
 
 

 สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา 
   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิและ

ปัญญา 
   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ              การ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              

การนอน  อย่างมีสติ 

   ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตา             
เห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              
การคิด   การถามและการเขียน 
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 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 

 โอวาท 3 (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5) 
 

ป.6 
 

1. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  
หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ า
ชาติ เช่น  เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็น
รากฐานทางวัฒนธรรมไทย  เป็นศูนย์รวม
จิตใจ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย และ
เป็นหลัก  ในการพัฒนาชาติไทย   

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน 4 

3. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ            
ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม-พระปรมานุชิต

ชิโนรส 
4. วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพ       
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา 4 

    พระพุทธ 
o พุทธกิจ 5 

  พระธรรม 
o อริยสัจ 4 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท 3 
  ไม่ท าชั่ว 

o  เบญจศีล 
o  อบายมุข 6 
o  อกุศลมูล 3 

 ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o  กุศลมูล 3 
o  พละ 4 
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o  คารวะ 6 
o  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 
o  มงคล 38 

-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  
คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
 ยถาวาที  ตถาการี   
พูดเช่นไร  ท าเช่นนั้น 

 
5.ชื่นชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัตใินการด าเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของบุคคลใน
ประเทศ  

   
 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา 

และบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

   สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิและ
ปัญญา 

    รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ                 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

    ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             
การนอนอย่างมีสติ 

    ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป  
หฟูังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กาย
สัมผัสสิ่งท่ีมากระทบ   ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน      การคิด   
การถาม และการเขียน 

 7.ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         
ที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด 

 หลักธรรม : อริยสัจ 4  หลักกรรม 
 โอวาท 3 :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข 6  อกุศลมูล 3 กุศลมูล 3 
 8. อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนา 

อ่ืน ๆ โดยสังเขป 
 หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่าง ๆ  

 พระพุทธศาสนา : อริยสัจ 4 โอวาท 3 ฯลฯ 
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 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม  
 คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  10 ประการ 

 9.อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ และปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

 ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ  
 พระพุทธศาสนา 
o ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา  

อุปสมบท 
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น 

ท าบุญพิธีเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
o ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด               

การถือศีลอด  การบ าเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 
o คริสต์ศาสนา  เช่น  ศีลล้างบาป             

ศีลอภัยบาป  ศีลก าลัง  ศีลมหาสนิท  ฯลฯ 
o ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธีบูชาเทวดา 
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สาระท่ี 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 

 
1. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน 
  การพัฒนาท าความสะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

2. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
  วันมาฆบูชา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  

 การบูชาพระรัตนตรัย 
ป.2 1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ

ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง  
 การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 

2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่อง
กับวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การท าบุญตักบาตร 

ป.3 1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 

 ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกข้ึนยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งสิ่งของแก่พระภิกษุ 
   มรรยาทในการสนทนา 
   การส ารวมกิริยามารยาท การแต่งกายที่

เหมาะสมเมื่อ    
   อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  ศาสนสถาน      
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2. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  การจัดโต๊ะหมู่บูชา 

3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น  พุทธมามกะ 
 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 

  ขั้นพิธีการ 
ป.4 1. อภิปรายความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน

การบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ 

  ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของ ศาสนสถาน    
  การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
   การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสมใน

โอกาสต่าง ๆ 
3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 

 การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 

ป.5 1. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่าง
เรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด          มี
ประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทางศาสนาที่ตน
นับถือ  

2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด และ
อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการท าบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรม

ทางศาสนา หรือกิจกรรม             ในวันส าคัญ
ทางศาสนา        

3. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์                  
     ผู้ที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

  ป.6 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆภายในวัด 
เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน  

เพ่ือประโยชน์ต่อศาสนา 
3. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 
ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน 
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธีพิธีกรรม และ

วันส าคัญทางศาสนา เช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบู
ชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา  วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/พิธีกรรม 
และวันส าคัญทางศาสนา 

4. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
° ขั้นเตรียมการ 
° ขั้นพิธีการ 
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สาระท่ี 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
เช่น  

 กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟังค าแนะน า
ของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และครู 

 รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ  การไหว้
ผู้ใหญ่      

 ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ
ของครอบครัวและโรงเรียน  

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและ
โรงเรียน  

 มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  

 มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ที่ดีของ

ครอบครัวและโรงเรียน                
 2. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี

ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระท านั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดีของ
ตนเองและผู้อื่น เช่น 

 -    ความกตัญญูกตเวที 
  -   ความมีระเบียบวินัย 

        -    ความรับผิดชอบ    
        -    ความขยัน  
         -   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 
         -   ความซื่อสัตย์สุจริต     
         -  ความเมตตากรุณา  

    ผลของการกระท าความดี เช่น  
         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              -  ได้รับการชื่นชม ยกย่อง 
ป.2 

 
 

1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

   ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ 
เช่น โรงภาพยนตร์โบราณสถาน ฯลฯ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 

 
    มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ การ

ยืน การเดิน การนั่ง การนอน       การทักทาย  
การรับประทาน 

3. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

    การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม ใน
เรื่อง ความคิด  ความเชื่อ ความสามารถและการ
ปฏิบัติตนของบุคคลอ่ืนที่ แตกต่างกัน เช่น  

       -     บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมีเหตุผล  
       -     การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ  เชื่อ

ของบุคคล 
       -    บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
      -      ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อ่ืน 

ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  สีผิว ที่
แตกต่างกัน 

4. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
       -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

 -   สิทธิเสรภีาพในร่างกาย    
 -   สิทธิในทรัพย์สิน 

ป.3 
 

1. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

    ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว              
เช่น การแสดงความเคารพและการเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
การกระท ากิจกรรมร่วมกัน  ในครอบครัว 

     ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การเข้า
ร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิต      ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

 2. บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

    พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือน ๆ               
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย             
การท าความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้ภาษา 
(ภาษาถิ่นกับภาษาราชการ และภาษาอ่ืนๆฯลฯ ) 

    สาเหตุที่ท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันของนักเรียน และผู้อ่ืนแตกต่างกัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. อธิบายความส าคัญขอวันหยุดราชการที่
ส าคัญ    

    วันหยุดราชการที่ส าคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ 

เช่น วันจักรี  วันรฐัธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา  

-   วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น  วันสงกรานต์  วันพืชมงคล 

4. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

   บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นของตน 

   ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ป.4 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
 

    การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน 
เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

    แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 
เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        สาธารณสมบัติ 
โบราณวัตถุและโบราณสถาน  การพัฒนาชุมชน   

2. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตาม ที่ดี 
 

    การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
     - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้น า 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตามหรือ
สมาชิก   

- การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของการท างาน
เป็นกลุ่ม   

3. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    
พึงได้รับตามกฎหมาย 
  

   สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่
จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 
สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

4. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย  ที่แตกต่างกัน 
เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร  

5. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจ าวัน 

   ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งใน
ชีวิตประจ าวัน 

    แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 

 
 

1. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  
 

    สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ   
    หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ปฏิบัติตามกฎหมาย     

    คุณลักษณะของพลเมืองดี  เช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  มี
ความรับผิดชอบ  เสียสละ   

2. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืน

จากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

3. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

   วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในสังคมไทย 

    คุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิต 
 4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
   ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน   ของตน 
   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชุมชน 
ป.6 1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเช่น 

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

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผล

ต่อตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

3. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 

   ความหมายและส าคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เช่น  การ

แสดงความเคารพ การยืน  การเดิน การนั่ง การ
นอน การรับของส่งของ การรับประทานอาหาร 
การแสดงกิริยาอาการ  การทักทาย  การสนทนา  
การใช้ค าพูด 
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4.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคน

ภาคต่างๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

5. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้
ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรูไ้ด้เหมาะสม  

    ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่าง ๆ 
สถานการณ์จริง  

    ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   
เหตุการณ์ต่างๆ  

    หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารจาก
สื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 
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สาระท่ี 2    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์
ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

2. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกต่างของอ านาจตาม
บทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิ
หน้าที่ 

 3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรม
ในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.2 
 
 

 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

2. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจใน
โรงเรียน และชุมชน 

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

ป.3 1. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการ
ตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดย
วิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจ
ของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น                  

         การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก 
         คณะกรรมการห้องเรียน  

- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น เลือก  
 ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ
นักเรียน  
 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น  การเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิก อบต. อบจ. 

ป.4 1. อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย 

 อ านาจอธิปไตย  
 ความส าคัญของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

3. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย 

ป.5 
 
 
 

1. อธิบายโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่และ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น อบต. 
อบจ. เทศบาล  และการปกครองพิเศษ เช่น 
พัทยา  กทม. 
 อ านาจหน้าที่และความส าคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

 บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก อบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.        ผู้ว่า
ราชการ กทม. 

3. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ป.6 
 
 

1. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

 บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล 

2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย ใน
ท้องถิ่นและประเทศ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 
 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระท าผิดการ
เลือกตั้ง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
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สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
   สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น 

ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน  
   สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น  มีผู้ให้

หรือการใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

 2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อสินค้าและ
บริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช้จ่าย 

 3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ 
กระดาษ  เสื้อผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและ 
      สว่นรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและคุ้มค่า 

ป.2 1. ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่
ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น ดินสอและ
กระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้งเครื่องจักรและ
แรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายที่
มีต่อราคา คุณค่าและประโยชน์ของสินค้าและ
บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 

 2. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง    วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่าย 

ๆ  
   รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสม และไม่

เหมาะสม 
   รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและ           ไม่

เหมาะสม 
 4. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ

รายได้และการออม 
 
 
 

   ที่มาของรายได้ที่สุจริต 
   การใช้จ่ายที่เหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การน าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   การ

ช่วยเหลือสาธารณกุศล 
ป.3 1. จ าแนกความต้องการและความจ าเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ เรียกว่าปัจจัย 4 
   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ เป็นสินค้า

ที่จ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  ที่สนอง

ความต้องการของมนุษย์ 
   หลักการเลือกสินค้าที่จ าเป็น 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 2. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
   วางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่างเหมาะสม 

 3.อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

   ความหมายของผูผ้ลิตและผู้บริโภค 
   ความหมายของสนิค้าและบริการ 
   ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความตอ้งการของมนุษย์ที่มี
ไม่จ ากัด 
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ป.4 1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า
และบริการ 

   สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มี
ความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 

   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มี
มากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   ตัวสินค้า 
เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคาสินค้า การ
โฆษณา คุณภาพของสินค้า       

 2. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

 3. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย 
ป.5 1. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต

ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ 
   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
   ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ ามัน วัตถุดิบ 
   พฤติกรรมของผู้บริโภค 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น

หรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน 
 2. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

กิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
เช่นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในบ้าน 
โรงเรียน การวางแผนการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
ลดความสูญเสียทุกประเภท การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

   ตัวอย่างการผลติสินค้าและบริการในชุมชน เชน่ หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท้อป   

 3. อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์ 

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
   ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
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ป.6 1. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบ 

   บทบาทของผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ   เช่น                
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือลดความผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
 2. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 

ที่รู้เท่าทัน 
   คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันที่มีต่อ

ตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 3. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
   ความหมาย และความจ าเป็นของทรัพยากร 
   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
  วิธีการสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
   วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิคและ

วิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม                   
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้อง

ท างานอย่างสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและความส าคัญของการ

ท างาน 
   เหตุผลของการท างาน 
   ผลของการท างานประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
   การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคมสงบสุข 

ป.2 1. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 

   ความหมายและความส าคัญของการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ 

   ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดย
ไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน การช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยการ
ใช้เงิน 

2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย  
ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการ
ก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้สังคม
สงบสุข และประเทศมั่นคง 

ป.3 1. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

   สินค้าและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน โรงเรียน 
สวนสาธารณะ การสาธารณสุข การบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 2. บอกความส าคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความส าคัญของภาษีที่รัฐน ามา
สร้างความเจริญและให้บริการแก่ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 

   บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี 
 3. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่

มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
   ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขันทาง

การค้าที่มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ

คนในชุมชน 
   อาชีพ  สินค้าและบริการต่างๆ ที่ผลิต  ในชุมชน 
   การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  ด้าน

เศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย 
การกู้หนี้ยืมสิน 

   การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย               
การใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

2. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน 
   หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินส าคัญท่ีใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ระหว่างประเทศ 
ป.5 1. อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ

ธนาคาร 
   บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

2. จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบ
และในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การเสีย
ดอกเบี้ย การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพ่ิมขึ้น        
ที่น าไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

ป.6 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร 
และรัฐบาล ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอย่างสังเขป 
เช่นการแลก  เปลี่ยนสินค้าและบริการ  รายได้
และรายจ่าย การออมกับธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ หน่วยเศรษฐกิจ 
   ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงานใน

ประเทศไทย 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และรัฐบาล 

2. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน์
ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน  
กองทุนหมู่บ้าน 
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา

ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏใน

ปฏิทิน  
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติในปฏิทิน  
 ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เช้าวันนี้   ตอน
เย็น  

2. เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน เข้านอน เรียน
หนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 
 ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ ที่เกิดข้ึน
ได้      

3. บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวอย่างง่าย ๆ 
 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวอย่างสั้น ๆ 

ป.2 1. ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 

 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้     เดือนนี้ เดือนหน้า 
เดือนก่อน   
 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญ
ในอดีตและปัจจุบัน 
 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดง
เหตุการณ์ได้ 

2. ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว  ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและครอบครัว   โดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง 
เช่น ภาพถ่าย  
 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้ค าที่บอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ ที่เกิดข้ึนใน
ครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น
ได้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. เทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น พุทธศักราช 
คริสต์ศักราชอย่างสังเขป (ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียน
ฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  
 วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. 
 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน เช่น ปีเกิดของนักเรียน  เป็นต้น 

2. แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและ
ชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และแหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนและชุมชน 

ป.4 1. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ 

 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ 
 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษเพื่อท า
ความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  หนังสือพิมพ์ 

2. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่
แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ 
 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเช่น
สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

3. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ที่แบ่งเป็น
หลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง 
 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นของตน 
 การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้น
และหลักฐานชั้นรอง 

ป.5 1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่หลากหลาย 

 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่
เกิดข้ึนตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้  
อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

 การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดยอ้างอิง
หลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เล่าเรื่องการเขียนอย่างง่าย ๆ การจัดนิทรรศการ  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพ่ือ
ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความ
เป็นมาของท้องถิ่น เช่น  มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบ
อย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิน่เพื่อตอบค าถามดังกล่าว เช่น เอกสาร เรื่อง
เล่า ต านานท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลที่พบเพื่อตอบค าถามได้อย่างมีเหตุผล 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่สามารถแสดง
นัยของความคิดเห็นกับข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ 
บทความจากเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ใน
ท้องถิ่นที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 
  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของวัฒนธรรม
ต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

ป.6 1. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 
 

  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
เพ่ือนบ้านของไทยโดยสังเขป 
  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่างระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ภาษา ศาสนา การปกครอง 

 
 
 
 
 

2. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

 ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบันโดยสังเขป 
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                       
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ 
เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบันที่เป็น
รูปธรรมและใกล้ตัวเด็ก เช่น การใช้ควาย ไถนา รถไถนา  
เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 
  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ 
ตามกาลเวลา  

2. บอกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต                 
ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  เช่น การย้าย
บ้าน  การหย่าร้าง การสูญเสียบุคคลในครอบครัว   

ป.2 1. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของ
ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น  การสอบถาม
พ่อแม่ ผู้รู้   
  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น  การประกอบอาชีพ  
การแต่งกาย   การสื่อสาร ประเพณีในชุมชนจากอดีต 
ถึงปัจจุบัน  
  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

2. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทางด้านต่าง ๆ  
  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

ป.3 1. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน 

  ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น ความเจริญทาง
เทคโนโลยี  การคมนาคม ความปลอดภัย  
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน ทั้งปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม 

2. สรุปลักษณะที่ส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของ
ตนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
 

3. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชน                
อ่ืน ๆ 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
อ่ืน ๆ ที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของ
ตนเอง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ

พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 
 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 
  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์   ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 

2.  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติ   

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 

ป.5 1. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดน
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป 
  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย 
และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนา
และความเชื่อ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร  

2. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย เช่น 
อาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี โดยระบุลักษณะ  
สาเหตุและผล 

ป.6 1. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 

  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
เพ่ือนบ้านของไทยโดยสังเขป 
  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่างระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ภาษา ศาสนา การปกครอง 

2. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมในปัจจุบันโดยสังเขป    
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของ

สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ
ของชาติไทย ได้แก่  ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
(ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป  พระบรมฉายา
ลักษณ์) 
  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    และเพลง
สรรเสริญพระบารมี เคารพศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 
  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนที่ประเทศไทย ประเพณี
ไทย อาหารไทย (อาหารไทยที่ต่างชาติยกย่อง เช่น ต้ม
ย ากุ้ง ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมที่จะ
อนุรักษ์ไว้ 

2. บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  ที่ใกล้ตัว
นักเรียน เช่น วัด ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
  คุณค่าและความส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เป็น
แหล่งเรียนรู้  

3. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

  ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เช่น 
สิ่งของ สถานที่ ภาษาถ่ิน ประเพณี และวัฒนธรรม 
ฯลฯ ที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน และเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 
  คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น 

ป.2 1. ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติ 
 

   บุคคลในท้องถิ่นท่ีท าคุณประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความม่ันคงของท้องถิ่น 
และประเทศชาติในอดีตที่ควรน าเป็นแบบอย่าง 
   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์
ไว้ 
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การท า
ความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
สงกรานต์ ฯลฯ 
   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มีต่อ
สังคมไทย 
   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ป.3 1. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ

โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขป
ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ตามล าดับ 
    อาณาจักรไทยอ่ืนๆที่ผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชาติไทย เช่น ล้านนานครศรีธรรมราช   

 2. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 
 

3. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้าน
บางระจัน   พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ป.4 1.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมือง
การปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป 

 2. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลส าคัญ สมัยสุโขทัย 
เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
พระมหาธรรมราชา ที่ 1   (พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

3. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     สมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่นภาษาไทย 
ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก   
เครื่องสังคมโลก  
   คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

และธนบุรีโดยสังเขป 
 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 

และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 
   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้านการเมือง 

การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป 
   ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เช่น สมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 1 สมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน    เป็นต้น 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  เช่น 
ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรีโดยสังเขป  

   พระราชประวัติ และผลงานของพระเจ้าตากสิน
มหาราชโดยสังเขป  

   ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  เช่น 
ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 

2. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
 
3. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ 

 4. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     สมัย
อยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

ป.6 1. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
2. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   
3. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญด้าน
ต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ 
4. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ 

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

และการปกครองของไทย  ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 

ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
สมัยปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญทางด้านต่างๆ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราช-เจ้ามหา
สุรสิงหนาท    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์  เช่น  ศิลปกรรม  
วรรณกรรม 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้                 ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. จ าแนกสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
   สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่

มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและโรงเรียน 
2. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  
ทิศ ของสิ่งต่างๆ   

   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  ทิศของสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว  เช่น ที่อยู่อาศัย  บ้านของเพ่ือน
บ้าน  ถนน ต้นไม้  ทุ่งนา  ไร่  สวน  ที่ราบ ภูเขา  
แหล่งน้ า   

   ทิศหลัก  (เหนือ    ตะวันออก  ใต้  ตะวันตก)  
และ ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

3.ใช้แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ใน
ห้องเรียน  

   แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน 

4.  สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศรอบวัน 

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น 
กลางวัน กลางคืน  ความร้อนของอากาศ                   
ฝน  -  เมฆ   -  ลม 

ป.2 1.  ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่ง
ปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 

2.  ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งต่างๆ  ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที ่รูปถ่าย
และลูกโลก 
 

   ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ  ที่ปรากฏ
ในแผนที ่แผนผัง รูปถ่ายและลูกโลก  เช่น  ภูเขา  ที่
ราบ  แม่น้ า  ต้นไม้  ทะเล 

3.  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์  เช่น ข้างขึ้น 
ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ  

ป.3 1. ส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ และรูป
ถ่าย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของต าแหน่ง 
ระยะ ทิศทาง    

   ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
   แผนที่ แผนผัง  และรูปถ่าย 
   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

 2.  วาดแผนผังเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน 

   ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน เช่นสถานที่ราชการ  ตลาด 
โรงพยาบาล ไปรษณีย์   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในจังหวัดของตน ด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย 

   ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

2. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย 

   แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัดของ
ตน 

3. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
จังหวัด 

  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานที่ส าคัญในจังหวัด 

 
ป.5 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย 

   ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

2. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภูมิภาคของตน 

   ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานที่ส าคัญในภูมิภาคของตน 

ป.6 1.  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทยด้วยแผนที่ รูป
ถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม  

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ  
ภาพจากดาวเทียม) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย 

 2.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ               ภัย
พิบัติ  

   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัย
พิบัติของประเทศไทย เช่น  อุทกภัย  แผ่นดินไหว 
วาตภัย สึนามิ ภัยแล้ง ดินถล่ม และโคลนถล่ม 

   การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
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าระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 

   การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร          
   และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่

ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ เช่น ภูมิอากาศท่ีมีผลต่อลักษณะที่อยู่อาศัย
และเครื่องแต่งกาย 

2. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปลี่ยน แปลง 
ของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้มที่อยู่รอบตัว 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตน

อย่างเหมาะสม 
3. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และห้องเรียน  

  การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านและห้องเรยีน 

ป.2 1. อธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล้อม                
ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน  

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในการด าเนินชีวิต 

 
2. จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
แล้วไม่หมดไป  ที่ใช้แล้วหมดไป และสร้าง
ทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า 

  ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
-  ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อากาศ  แสงอาทิตย์ 
-  ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซ

ธรรมชาติ 
-  สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ า ดิน ป่าไม้ สัตว์

ป่า 
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  

3.  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

  ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ 

4. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน   

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
โรงเรียน 

   การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ป.3 

 
 

ป.3 

1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 

   สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
-  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
-  สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

2.  อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อม            และ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการ
ประกอบอาชีพ 

  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ในการด ารงชีวิต
ของมนุษย์  เช่น  การคมนาคม  บ้านเรือน   และ
การประกอบอาชีพในชุมชน 

  การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในชุมชน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษโดย
มนุษย์ 

  ความหมายและประเภทของมลพิษโดยมนุษย์ 
  สาเหตุของการเกิดมลพิษที่เกิดจากการกระท าของ

มนุษย์ 
4. อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมือง
และชนบท 

  ลักษณะของเมืองและชนบท เช่น สิ่งปลูกสร้าง              
การใช้ที่ดิน การประกอบอาชีพ 

5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน  

  ภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน 

6.  มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
ชุมชน 

  การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ป.4 1. วิเคราะห์สิง่แวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ

การด าเนินชวีิตชองคนในจังหวัด 
  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการด าเนนิชีวติของคนใน

จังหวัด 
2.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มในจังหวัดและผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง  เช่น การตั้งถิ่นฐาน  การย้าย
ถิ่น 

3.  น าเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

  การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

ป.5 1. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการ
ย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน  

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค
ของตน 

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินใน
ภูมิภาคของตน 

  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิด               
วิถีการด าเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 

3. น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและการท าลายสิ่งแวดล้อม 
และเสนอแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
 

  ผลจากการรักษาและการท าลายสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคของตน 

  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

ป.6 1. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม) 

   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบันและผล
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย 
  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม) ของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบัน 

3. น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและท าลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการ
จัดการ  ที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

  ผลจากการรักษาและท างายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

  แนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนโดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า 
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ส่วนที่ 3 
ค าอธิบายรายวชิา 
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ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                       เวลา   40   ชั่วโมง  

    ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย 
หลักธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต สวดมนต์ แผ่เมตตา การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ                 
ศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญทางศาสนา   

สิทธิเสรีภาพ บทบาท หน้าทีของตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การกระท า
ความดีที่ภาคภูมิใจ การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน   

สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็น
ประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดและคุ้มค่า การท างานสุจริตท าให้
สังคมสงบสุข   

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่บ้านและโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่าง 
ๆ ในห้องเรียน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบตัว อิทธิพลของสิ่งแดล้อมที่ส่ งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในบ้านและห้องเรียน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา ค้นคว้า การคิด การน าเสนอ การปฏิบัติ การระบุ การเรียงล าดับ 
การเปรียบเทียบ การจ าแนก การมีส่วนร่วม น าประสบการณ์ด้านความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  มีวิธีการค้นคว้า
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้
อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นการท างาน 
รู้จักใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างอเพียง มีจิตสาธารณะ คุณธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด          

ส 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4   ส 1.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3  
ส 2.1 ป.1/1 ป.1/2    ส 2.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3  
ส 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3  ส 3.2 ป.1/1  

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

             รวมทั้งหมด   23  ตัวช้ีวัด 
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ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                                  เวลา     40     ชั่วโมง       
ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ พุทธสาวก               

พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย หลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ พุทธศาสนสุภาษิต 
การท าความดีสวดมนต์แผ่เมตตา  ศาสนาต่างๆในประเทศไทย  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนาสถาน  
การแสดงตนเป็นพุทธมากะ  ศาสนพิธี  และวันส าคัญทางศาสนา 
 ข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว  โรงเรียน  สถานที่สาธารณะมารยาท
ไทยการต้อนรับความแตกต่างของคนในสังคมในกลุ่มประชาคมอาเซียน  สิทธิเสภาพตนเองและผู้ อ่ืน  
ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  ผู้มีบทบาทอ านาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและท้องถิ่น 
 ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่
เหมาะสมและการออม  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน ต าแหน่งและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย และลูกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างโลก 
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในการด าเนินชีวิต ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
โรงเรียน การรักษาและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา  ค้นคว้า  การคิด/การน าเสนอ  การปฏิบัติ  การระบุ  การ
เรียงล าดับ  การเปรียบเทียบ  การจ าแนก  การมีส่วนร่วม  น าประสบการณ์ด้านความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์  มีวิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  มี
ทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2)น าองค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 

เห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน  รู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินับในตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มี จิตสาธารณะ  
คุณธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7   ส 1.2 ป.2/1 ป.2/2   
ส 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4      ส 2.2 ป.2/1 ป.2/2  
ส 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4        ส 3.2 ป.2/1 ป.2/2 

          ส 5.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3                
          ส 5.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3  ป.2/4    
รวมทั้งหมด   28   ตัวชี้วัด 
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ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                  เวลา     40     ชั่วโมง       

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน  พุทธประวัติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  พระรัตนตรัย  หลักธรรมของศาสนา  
สวดมนต์ แผ่เมตตา  การฝึกสมาธิ  ศาสนาวัตถุ  ศาสนสถานและศาสนบุคคล  มารยาทชาวพุทธ  ศาสนพิธี  
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น และกลุ่มประชาคมอาเซียน  การด าเนินชีวิตที่อยู่ใน
กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย  วันหยุดราชการที่ส าคัญ  หน้าที่ของสมาชิกในชุมชน  การตัดสินใจของบุคคล
และกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
 การใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต การใช้จ่าย  การออม  ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผลต่อการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ  การค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  ภาษีอากร  การ
แข่งขันทางการค้า 
 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 
ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน การใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การประกอบอาชีพที่เป็นผลมากจากสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในชุมชน มลพิษและสาเหตุของการเกิดมลพิษ ลักษณะของเมืองและชนบท ภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษาค้นคว้า  การคิด  การน าเสนอ  การปฏิบัติ การอธิบาย  การระบุ  
การจ าแนก  การสรุป  การวิเคราะห์  การเรียงล าดับ  การน าประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดไปในการ
เรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีวิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลาย
รูปแบบ(Independent Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นใน                     
การท างาน  รู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  
คุณธรรม  ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด                          

ส1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7    ส1.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 
ส2.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4    ส2.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  
ส3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3                                     ส3.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3    

 ส5.1 ป.3/1 ป.3/2  
ส5.2 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5  ป.3/6                                 
รวมทั้งหมด   31  ตัวชี้วัด 
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ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                               เวลา     80     ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของศาสนิกชน  พุทธประวัติ  พุทธกิจส าคัญ  พุทธสาวิกา  ชาดก  พระรัตนตรัย  และหลักธรรมของศาสนา  
พุทธศาสนภาษิต  การท าความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  สวดมนต์  แผ่
เมตตา  หลักธรรมต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  ประวัติ  ศาสดา  ศาสนาสถาน มารยาทของศาสนิกชน  
ศาสนพิธี  และวันส าคัญทางศาสนา 
 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนและท้องถิ่น  การเป็นผู้น าที่ดี  และ               
ผู้ตามที่ดี  สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ  ของไทย  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ชีวิตประจ าวัน  อ านาจประชาธิปไตย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค  หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของตนในชุมชนและ กลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดของตนเอง แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัดของตน 
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา  ค้นคว้า  การคิด  การวิเคราะห์  การสรุป  การอธิบาย  การปฏิบัติ   
ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความส าคัญ
ของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะ
การปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจต
คติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
  เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นใน                
การท างาน  รู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  
คุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด     
      ส 1.1 ป4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8     ส 1.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3   
      ส 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3  ป.4/4 ป.4/5       ส 2.2 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3    
      ส 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3             ส 3.2 ป.4/1 ป.4/2            
      ส 5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3   
      ส 5.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3       
 รวมทั้งหมด  30  ตัวชี้วัด 
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ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
        รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                          เวลา      80     ชั่วโมง 
      ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและ
หลักในการพัฒนาชาติ  พุทธประวัติ  พุทธกิจส าคัญ  พุทธสาวิกา  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระไตรปิฎก  
พระรัตนตรัย  หลักธรรม  โอวาท3  หลักธรรมทางพุทธศาสนา  พุทธศาสน-สุภาษิต  สวดมนต์แผ่เมตตา  
การพัฒนาจิตเจริญปัญญา  การเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา  หรือกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองดี  การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้ อ่ืน                  
การละเมิดสิทธิเด็ก  ผลของวัฒนธรรมไทยต่อการด าเนินชีวิตในสังคม  วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น                 
การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม และวิถีการด ารงชีวิตร่วมกันของคนใน
ท้องถิ่น  การปกครองส่วนท้องถิ่น  การบริการสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น 
 ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ การน าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน หลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของธนาคาร  ผลของการกู้ยืม
เงิน 
 ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนครปฐม  ความเป็นมาของดินแดนสุวรรณภูมิ  อาณาจักรทวารวดี 
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  อิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนที่มี
ต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อสังคมไทย  พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ความเจริญทางเศรษฐกิจ  การปกครอง  สังคม  ของอาณาจักรอยุธยา  ประวัติ
และผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ  ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยอยุธยาและ
ธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น 
 ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน และในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในภูมิภาคของตน   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิต ผล
จากการรักษาและการท าลายสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา ค้นคว้า การคิด การวิเคราะห์  การสรุป  การอธิบาย  การปฏิบัติ
จริงการน าเสนอ การจ าแนก การรวบรวม การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล  ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด   
มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับ
ระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
ความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการท างานรู้จักใฝ่
เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริตใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะคุณธรรมค่านิยมที่
เหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด     
ส 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7         ส 1.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3         
 ส 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4                                 ส 2.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3                                          
ส 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3                                       ส 3.2 ป.5/1 ป.5/2   
ส 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3                                          ส 5.2 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  
 รวมทั้งหมด    28  ตัวชี้วัด 
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ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                       เวลา    80    ชั่วโมง       
ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติพุทธประวัติ                  

และสังเวชนียสถาน  พุทธสาวกพุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระรัตนตรัย  หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต  ความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาสวดมนต์แผ่เมตตาและ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือแก้ปัญหาอบายมุข
และสิ่งเสพติด  ศาสนพิธี  พิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนสถาน  มารยาทของศาสนิกชน  ศาสนาพิธี
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน  การเปลี่ยนแปลง  วัฒนธรรมตาม
กาลเวลา  และธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม  มารยาทไทย และมารยาทสังคม  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่มคนภาคต่าง ๆ ในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน  บทบาทหน้าที่
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ตามระบอบประชาธิปไตย   

บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ บทบาทของผู้บริโภคที่ดี  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ธนาคาร และรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น   

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับภัยพิบัติของประเทศไทย การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพกับ
ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของประเทศไทย ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
แนวทางในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนโดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา ค้นคว้า การคิด การวิเคราะห์  การสรุป  การอธิบาย  การปฏิบัติ
จริง                    การน าเสนอ การจ าแนก การรวบรวม การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล  ผู้เรียนมีวิธีการคิด
ที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อ
ขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิง
บวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการ
สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นใน              
การท างานรู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด     
ส 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9   ส 1.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 
ส 2.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5     ส 2.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3     ส 3.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3  
ส 3.2 ป.6/1 ป.6/2        ส 5.1 ป.6/1 ป.6/2    ส 5.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3                    
 รวมทั้งหมด   31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์พื้นฐาน 
ส11102 ประวัติศาสตร์  

รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1               เวลา    40   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติ 
และจันทรคติ ค าที่แสดงช่วงเวลา เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น วิธีการสืบค้น
ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของตนเองในอดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปแบบและใกล้ตัว
ผู้เรียน รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีต ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ความหมาย
และความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทยที่เป็นความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ สถานที่
ส าคัญในกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง การสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ 
การเล่าเรื่อง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง การแดสงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง มีวิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
( Independent Study / IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่ เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ
(Independent Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน มีวินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ด้วย
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส4.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 
ส4/2 ป.1/1 ป.1/2 
ส4/3 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 

          รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ส12102 ประวัติศาสตร์   
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                           เวลา    40   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวันเวลาตามระบบสุริยคติ  และจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทิน  ที่แสดง
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน  การใช้ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  วิธีการสืบค้น
เหตุการณ์ที่จัดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  วิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่ายๆ  ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนของประเทศในประคมอาเซียน  ประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติในด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  การสร้างความเจริญรุ่งเรือง  และมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้ง
วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย  และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การเชื่อมโยง  เรียงล าดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล  
การอธิบาย  การวิเคราะห์  กี่สืบค้น  การอ่าน  การใช้เหตุผล  การน าเสนอ  มีวิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  
หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน  มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  
ด้วยคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส4.1 ป.2/1 ป.2/2 
ส4/2 ป.2/1 ป.2/2 
ส4/3 ป.2/1 ป.2/2 

          รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ส13102  ประวัติศาสตร์  
รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                  
       เวลา    40   ชั่วโมง 
 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน  วิธีการเทียบคริสตศักราช  
กับพุทธศักราชและใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว  วิธีสืบค้น
เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้เส้นเวลา  
(Timeline)  ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน และในกลุ่มประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งถิ่นฐานและอาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ตามล าดับ  พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
 โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ  การค านวณ  การเชื่อมโยง  การอธิบาย  การส ารวจ  การสังเกต                 
การสอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง การสรุปความ  การเขียน  การเล่าเรื่อง  มี วิธีการค้นคว้า
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้
อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ(Independent Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
 เห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทยมีความมุ่งมั่นใน                    
การท างาน  มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้   มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง                                  
มีจิตสาธารณะ  ด้วยคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

          รวมทั้งหมด   8  ตัวชี้วัด 
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ส14102  ประวัติศาสตร์  
  รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                        เวลา    40   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และ
สหัสวรรษ  เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ที่แบ่งเป็นสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ 
และสมัยประวัติศาสตร์  รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ลักษณะส าคัญ  และเกณฑ์การ
จ าแนก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างง่าย ๆ ตัวย่างของหลักฐาน
ที่พบในท้องถิ่น  ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย  การตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของ
มนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน
โดยสังเขป  การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย  การก่อตั้ง
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ประวัติ
และผลงานของบุคคลส าคัญและภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การวิเคราะห์  การค านวณ  การตรวจสอบข้อมูล  การจ าแนก  
การตีความ  สรุปความ  และผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  
ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะ
ชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
              เห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน  รู้จักใฝ่เรียนรู้  สร้างวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  มี
คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

          รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ส15102 ประวัติศาสตร์  
 รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                        เวลา    40   ชั่วโมง 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น  โดยใช้หลักฐานหลากหลายด้วยการตั้งประเด็น
ค าถามทางประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ความเป็นมาของสถานที่ส าคัญ  ความเป็นมาของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีในท้องถิ่น รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น  การเข้ามา
และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน  ในดินแดนสุวรรณภูมิและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยและประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนในปัจจุบันโดยสังเขป  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรีในเรื่องการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการปกครอง
และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ภูมิปัญญาไทยในสมัย
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเชื่อมโยง      
การสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ การอ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ และผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบ
แผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับ
ระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
ความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
ด้วยคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 
ส 4/2 ป.5/1 ป.5/2 
ส 4/3 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 

 รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ส16102   ประวัติศาสตร์   
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                เวลา    40   ชั่วโมง 

     ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ                           
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  สภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป  เชื่อมโยงเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย  ความเป็นมาและความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ                  
การปกครองพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลส าคัญและภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญท่ีน่า
ภาคภูมิใจ  ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน  การคิดที่กระจ่างชัด มีแบบแผนและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  การสืบค้น         
การส ารวจ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์   การอธิบาย  การเขียนเรียงความ  การจัดท าโครงงาน                       
การจัดนิทรรศการ  การเปรียบเทียบ  การเชื่อมโยง และผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิด
และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษา
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  
และสันติภาพโลก 
 เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นใน                 
การท างาน มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ ด้วยคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ป.6/1 ป.6/2  
ส 4/2 ป.6/1 ป.6/2 
ส 4/3 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 

 รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ส่วนที่ 4 

โครงสร้างรายวิชา 
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โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ส 11101  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1            ปีการศึกษา 2565                  เวลา 40 ชั่วโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 พุทธ

ประวัติ 
และพุทธ
สาวก 
ชาดก 

ส 1.1 ป.1/1 
ส 1.1 ป.1/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดา
ที่ตนนบัถือโดยสังเขป 
แบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน 
การอุปถัมภ์บ ารุงศาสนาและดา้นความ
กตัญญูกตเวที การน าแบบอย่างที่ดีของ
พระองค์ท่านมาปฏบิัติจะช่วยสบืทอด 
ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก 
เร่ืองเล่าและ ศาสนิกชนตวัอย่างตามที่
ก าหนด 

3 5 

2 หลักธรร
มและ   
การ
บริหาร
จิตเจริญ
ปัญญา 

ส 1.1 ป.1/3 
ส 1.1ป.1/4 
 

 
 

 
 

 
 
 

พระรัตนตรัย ศรัทธาในพระรัตนตรัย 
โอวาท 3 ไม่ท าชั่ว : เบญจศีล ท าความ
ดี : เบญจธรรม, สังคหวัตถุ 4 ความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และครอบครัว 
มงคล 38 ท าตัวดี วา่ง่าย รับใชพ้่อแม่ 
บอกความหมายความส าคัญและเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบตัิตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรอื
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนบัถือตามที่
ก าหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์            
แผ่เมตตา มีสติที่เปน็พืน้ฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนบัถือ
ตามที่ก าหนด 
 
 
 
 

7 15 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
3 การเป็น

พลเมือง
ดี 

ส 2.1  ป1/1          
ส 2.1  ป1/2 
ส 2.2  ป1/1 
ส 2.2  ป1/2 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียนส่งผลให้สมาชิกใน
ครอบครัวอยูร่่วมกันอย่างมีความสุขเกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
บอกโครงสรา้ง บทบาท และหน้าที่ของ
สมาชิก 
ในครอบครัวและโรงเรียน 
ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี 
โดยเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวในวัยเด็ก ซึ่งเป็นพืน้ฐานใน
การใช้ชีวิตต่อไปใน 
อนาคต 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและท ากจิกรรม 
ในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

  

4 5 

4 การมี
ส่วนร่วม
ตาม
กระบวน
การ
ประชาธิ
ปไตย 

ส 2.2  ป1/3   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการท า
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียน ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย เป็นการ
ยอมรับฟังความคดิเห็นท่ีมีเหตผุลของ
สมาชิกในครอบครัวเป็นหลักการอยู่

ร่วมกันในสังคม สมาชิกทุกคนควรมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมเกิดความสงบ

สุข 
 
 
 
 
 
 

 

3 5 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
5 หน้าที่

ชาวพุทธ
และวัน
ส าคัญ
ทาง
พระพุทธ
ศาสนา 

ส1.2ป.1/1     
ส1.2ป.1/2 
 ส1.2 ป.1/3 

 
 
 
 

 
 
 

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดไดถู้กต้อง 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตแล้ว ควรที่จะบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเจรญิรุ่งเรือง
สืบไป 
การสวดมนตไ์หว้พระช่วยให้มจีิตใจที่ผ่องใส 
บริสุทธ์ิ และเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต 
แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

  

5 10 

6 เศรษฐศา
สตร์น่ารู้ 

ส3.1 ป.1/1 
ส3.1ป.1/2 
ส3.1ป.1/3 
ส3.2 ป.1/1 

 
 
 

 
 

 
 

 

ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันอธิบายเหตผุลความจ าเป็น
ที่คนต้องท างานอย่างสุจริต 
ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน
ที่ไม ่
เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม 
ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวัน 
อย่างประหยดั 
การท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
ผู้ท างานจะได้รับผลตอบแทนเป็นความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 10 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 
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หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ ๗๐ : ๓๐  
           (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ ๕๐  คะแนน น าคะแนน ๒ ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
7 สิ่งต่างๆ

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

จ าแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์ 
สร้างข้ึน 
ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ 
ทิศของสิ่งต่าง ๆ 
ใช้แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ 
ในห้องเรียน 
สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 
สังเกตและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิและสภาพอากาศ          ใน
แต่ละวัน 

4 5 

8 สิ่งแวด 
ล้อมทาง
ธรรมชา
ติ 

ส 5.2 ป1/1 
ส 5.2 ป.1/2 
ส 5.2 ป.1/3 

 

 

 

 บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ ดังนั้น ทุก
คนจะต้องร่วมกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและ
ห้องเรียน เป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนควร
เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อให้บ้านและ
ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เมื่อสิ่งแวดล้อมดีจะส่งผล
ให้ชีวิตมีความสุข 
 

3 5 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวม 2 ภาคเรียน 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ส 12101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2565   เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 ความส าคั

ญของ
พระพุทธศ
าสนาและ
พุทธ
ประวัติ 

 
ส 1.1ป.2/1 
ส1.1 ป.2/2 

 

 
 
 

      
 

 
 
 

พระพุทธศานาเป็นเอกลักษณ์ส าคัญ
ทางด้านวัณธรรม  ประเพณีของชาติ
ไทย พุทธประวัติ เป็นเหตุการณ์ 
เรื่องราวของพระพุทธเจ้า และสร้าง
องค์ความรู้โดยการศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติของพระพุทธเจ้าและอก
ลักษณ์ของชาติไทย โดยปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของชาติไทย
ด้านวัณธรรมและประเพณี 

1 2 

2 พุทธสาวก 
ชาดก และ
พุทธศาสนิ
กชน
ตัวอย่าง 

 
ส1.1ป.2/3 

 
 
 

 
 
 
 

พุทธสาวกเป็นผู้ประพฤติดีและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ชาดกเป็นเรื่องราวใน
อดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพุทธ
สาวก พุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นผู้มี
ความประพฤติเป็นแบบอย่างของชาว
พุทธ โดยศึกษาพุทธศาสนิกขนทั่วไป
ที่น่าสนใจและควรน ามาเป็น
แบบอย่างโดยปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างและยกย่องให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
3 
 

การ
ปฏิบัติ
ตนตาม
ข้อตกลง 
กติกา 
กฎ 
ระเบียบ 
หน้าที่ใน
ชีวิตประ
จ าวันท า
ให้ 

บุคคลอยู่
ร่วมกันใน
สังคมอย่าง
สงบสุข 

ส2.1 ป.2/1 
ส2.1 ป.2/3 
ส2.1 ป.2/4 

 
     
     

 

 
 

การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบหน้าที่ในครอบครัว โรงเรียน
และสถานที่สาธารณะเป็นหน้าที่ของ
ทุกคนในสังคม พึงปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมการยอมรับความ
คิดเห็น ความเชื่อ ความสามารถและ
การปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกันเป็น
การเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อ่ืน สามารถถ่ายทอดความหมายของ
สิทธิและเสรีภาพ การยอรับความคิด 
ความเชื่อและความสามารถในรูปแบบ
การอ่าน การเขียน  การพูด 
กระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร 
ในรูปแบบต่างๆ  โดยปฏิบัติตนตาม
กติกา ข้อตกลง กฏ ระเบียบ และ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและยอมรับความ
คิดเห็น เคารพสิทธิของผู้อื่น 

3 5 

4 มารยาท
ไทย 

ส2.1 ป.2/2   
 

มารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญ
ของคนไทย ที่คนไทนทุกคนควร
ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม 
สามารถสร้างองค์ความรู้จากการ
สังเกตุ การฝึกปฏิบัติตน ตาม
มารยาทไทย โดยฝึกปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการแสดงความเคารพ การ
ทักทาย การพูด การยืน การเดิน 
การนั่ง และการแต่งกายตามมารยาท
ไทย 
 
 
 
 
 
 

2 3 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
5 หลักธรรม

ทาง
พระพุทธศ
าสนา 

ส 1.1  ป.1/3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระรัตนตรัย ศรัทธาในพระรัตนตรัย 
โอวาท 3 ไม่ท าชั่ว : เบญจศีล ท าความดี : 
เบญจธรรม, สังคหวัตถุ 4 ความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อแม่ และครอบครัว มงคล 38 
ท าตัวดี วา่ง่าย รับใช้พ่อแม่ บอก
ความหมายความส าคัญและเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 
ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนบัถือตามที่ก าหนด เน้นการ
ฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ของ
พระพุทธเจ้า สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

3 6 

6 
 

ความสัมพั
นธ์ของ
ตนเอง  
ครอบครัว
บทบาท
และอ านาจ
หน้าที่ใน
การ
ตัดสินใจใน
โรงเรียน
และชุมชน 

ส2.2 ป.2/1 
ส2.2 ป.2/2 

 
 
 

 
 

การสร้างความสัมพันธท์ี่ดีต่อครอบครัว 
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ การรักษาสา
ธารณสมบัติของขุมชน เป็นหน้าที่ของ
สมาชิกทุกคนในสังคม การตัดสนิใจของ
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ด้านตา่งๆของสังคม สามารถสร้างองค์
ความรู้ ด้วยกระบวกการคิดในรปูแบบ
การอ่าน การพูด การสังเกต การตั้ง
ค าถาม แสดงความคิดเห็น จาก
ครอบครัว ผู้น าโรงเรียน ละชุมชน 
เก่ียวกับความเป็นไปของชุมชน โดย
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลง
ของครอบครัว ชุมชน ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน ตลอดจน
ช่วยเหลือกิจกรรม รักษาสาธารณ
สมบัติของส่วนรวมด้วย 

3 5 
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7 สินค้าและ
บริการใน
ชีวิตประจ า 
วัน 

ส3.1 ป.2/1  
 

 ทรัพยากรที่น ามาใช้ ผลิตสนิค้าและ
บริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียนมี
อยู่จ ากัด ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
โดยการใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยการใช้การ
สืบค้นเสาะแสวงหาทรัพยากรที่น ามาใช้
ผลิตเป็นสินคา้ และปฏิบัติตนในการใช้
จ่ายอย่างประหยัดรู้จักใช้เงินอยา่ง
คุ้มค่า 
 
 

1 2 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
 
8 

รายได้ 
รายจ่าย
และการ
ออม 

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

 
 
 
 
 

 การบันทึกรายรับรายจ่ายท าให้ทราบ
รายได้และรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัวรู้จักการวางแผนใช้จ่ายที่
เหมาะสมกับรายได้ และวิธีการเก็บ
ออมนอกจากนั้นยังสามารถสร้างองค์
ความรู้โดยการวางแผนการใช้จ่าย
ของตนเองและท าบันทึกรายรับ
รายจ่ายลงในสมุดออมเงินทุกวัน 
 

2 4 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 
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หน่ว
ยท่ี 

ชื่อหน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 
 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

9 มารยาท
ชาวพุทธ 

การบริหาร
จิตและ
เจริญ
ปัญญา 

ส1.2 ป.2/1 
ส1.1 ป2/6 

 
 
 

 
 

การพนมมือ การไหว้ การกราบ การ
นั่ง การยืน และการเดินการสวดมนต์
ไหว้พระและแผ่เมตตาและการฝึกให้
มีสติและสมาธิเป็นการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา เป็นหลักมารยาทที่
ชาวพุทธพึงปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้การสังเกต
กิริยาท่าทางในการพนมมือ การไหว้ 
การกราบ กานั่ง การยืน การเดิน 
การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
การฝึกให้มีสติ สมาธิ และปัญญาโดย
การฝึกปฏิบัติท่าทางการพนมมือ 
การไหว้ การกราบ การนั่ง การยืน 
การเดิน การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตาและนั่งสมาธิ  อย่างถูกต้อง 

3 5 

10 วันส าคัญ
ทาง
พระพุทธศ
าสนา
และศาสน
พิธี 

ส1.2 ป.2/2   
 

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่
มีความส าคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและ
พระพุทธศาสนา  ศาสนพิธีเป็น
ขนบธรรมเนียม  แบบแผนการปฏิบัติ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
สร้างองค์ความรู้โดยอ่านประวัติวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี  ปฏิบัติตนตามกิจกรรมของวัน
ส าคัญและศาสนาพิธีต่างๆ 
 
 
 

3 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
11 การซื้อขาย

แลกเปลี่ยน
และบริการ 

ส3.2 ป.2/1 
ส3.2 ป.2/2 

 
 
 
 

 การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ในการก าหนดราคาสินค้าและบริการ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ โดยใช้การ
สืบเสาะราคาสินค้า การบริการและ
การปฏิบัติตนในการเลือกซื้อสินค้าได้
ถูกต้อง 

2 4 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 
12 ศาสนา

ต่างๆใน
ประเทศ
ไทย 

ส1.1 ป.2/7   
 

ศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือประกอบด้วย
พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนา
คริสต์ ศาสนาฮินดุ และศาสนาซิกส์  
สามารถสรา้งองค์ความรู้โดยการสบืเสาะ
และเรียบเรียงกระบวนการคิดผ่านการ
อ่าน การเขียนและเข้าใจถึงเรื่องราว
ความส าคญัหลักธรรมของแต่ละศาสนา 
โดยปฏบิัติตนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาด้วย
ความเคารพ 

2 4 

13 เครื่องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส5.1 ป.2/2   
 

 แผนผัง แผนท่ี ลูกโลก ภาพถ่ายทาง
อากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็น
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใช้ส าหรับศึกษา
สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ต่างๆ 
สามารถสรา้งองค์ความรู้จาการสังเกต การ
อ่าน การวบรวมข้อมลู การบันทึกความรู้ 
และดูแผนผัง แผนที่ ลูกโลก ภาพถ่ายทาง
อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมได ้

2 3 

14 ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ 
โลก และ
ดวงจันทร์
กับมนุษย์ 

ส5.1 ป.2/3 
ส5.2 ป.2/3 

 
 
 
 

 การโคจรของดวงอาทิตย์ โลกดวงจันทร์ท า
ให้เกิดปรากฎการณ์ทางฤดูกาล ข้างขึ้น
ข้างแรม น้ าขึ้น น้ าลง มีอิทธิพลต่าการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ สามารถสร้างองค์
ความรู้ โดยใช้การสืบเสาะค้นหาความรู้ 
แล้วน าความรู้ไปบันทึกเป็นข้อมูล และ
ปฏิบัติตนในการจ าแนก การจัดระบบ
ความคิดเป็นแผนภาพ 
 
 
 

1 2 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
15 สิ่งต่างๆ

ระหว่าง
โรงเรียน
กับบ้าน 

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ส5.1 ป.2/1 
ส5.2 ป.2/1 
ส5.2 ป.2/2 
ส5.2 ป.2/4 

 
 
 
 
 
 

 สิ่งต่างๆรอบตัวมีสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนควรใช้
อย่ างระมัดระวั งและดูแลรั กษา 
สามารถสร้างองค์ความรุ้ โดยการ
สืบเสาะ สั ง เกตสิ่ งที่อยู่ รอบๆตัว 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
แยกแยะได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  สิ่งใดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นและสิ่ งแวดล้อมมีความส าคัญ
จ า เป็ นต่ อกา รด า ร งชี วิ ต   และ
สามารถบอกเขียนบอกได้ว่าสิ่งใด
เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งใด
เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมและควร
ปฏิบัติตนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอย่างมี
คุณค่าและประหยัด 
 
 
 

 
4 

 
7 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวม 2 ภาคเรียน 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส 13101    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี3                  ปีการศึกษา 2565   เวลา 40 ชั่วโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 ความส าคั

ญของ
พระพุทธศ
าสนาและ
พุทธ
ประวัติ 

ส1.1  ป.3/1 
         ป.3/2 

 
 

      
 

 
 

พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมอัน
เกิดจากความศรัทธา เช่น วัด 
ภาพวาด 
พระพุทธรูป วรรณคดีสถาปัตยกรรม
ไทยเป็นเอกลักษณ์ส าคัญทางด้านวัฒ
ธรรม  ประเพณีของชาติไทย พุทธ
ประวัติ เป็นเหตุการณ์ เรื่องราวของ
พระพุทธเจ้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ
สร้างองค์ความรู้โดยการศึกษา
เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าและ
เอกลักษณ์ของชาติไทย โดยปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าเพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของ
ชาติไทยด้านวัฒนธรรมและประเพณี 

 

1 3 

2 พุทธสาวก 
ชาดก และ
พุทธศาสนิ

กชน
ตัวอย่าง 

 
ส1.1  ป.3/3 

 
 
 

 
 
 
 

พุทธสาวกเป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ชาดกเป็นเรื่องราวใน
อดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพุทธ
สาวก พุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นผู้มี
ความประพฤติเป็นแบบอย่างของชาว
พุทธ โดยศึกษาพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่
น่าสนใจและควรน ามาเป็นแบบอย่าง
โดยปฏิบัติตนตามแบบอย่างและยก
ย่องให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 

1 3 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
3 พระไตร 

ปิฎกและ
หลักธรรม
ทางพระ
พุทธ 
ศาสนา 

ส1.1  ป.3/4 
ป.3/5 

  
 
 
 

ความหมายของพระไตรปิฎก พระ
รัตนตรัย ศรัทธาในพระรัตนตรยั 
โอวาท 3 ไม่ท าชั่ว : เบญจศีล ท าความ
ดี : เบญจธรรม, สังคหวัตถุ 4 ฆราวาส
ธรรม 4 อัตถะ3 ความกตัญญูกตเวทีต่อ
พ่อแม่ และครอบครัว มงคล 38 ท าตัว
ดี ว่าง่าย รับใช้พ่อแม่ บอกความหมาย
ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนบัถือตามที่ก าหนด เน้น
การฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 
ของพระพุทธเจ้า สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสขุ 

2 3 

4 
 

ประเพณี
และ
วัฒนธรรม
ไทย 

ส2.1 ป.3/1 
ป.3/2 
 

  

  

 

  ประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัว 
การกระท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
ตามศาสนาที่ตนนับถือ  ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นพฤติกรรมของ
ตนเองและเพื่อน ๆอีกทั้งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมการด าเนิน
ชีวิตของตนเองและผู้อืน่ในกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ใน
ชีวิตประจ าวนัสามารถสร้างองคค์วามรู้
ได้จากการสงัเกต การปฏิบัติ เชน่ การ
ทักทายการท าความเคารพ การปฏิบัติ
ตามศาสนพิธี การรับประทานอาหาร 
การใช้ภาษา (ภาษาถิ่นกับภาษา
ราชการและภาษาอ่ืน ๆ ฯลฯ) และ
บอกสาเหตุที่ท าให้พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของนักเรียนและ
ผู้อื่นแตกต่างกันสามารถสร้างองค์
ความรู้พฤติกรรมการด าเนินชีวติของ
ตนเองและผู้อื่น และบอกสาเหตุที่ท าให้
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตมีความ
แตกต่างกัน 

1 4 

  



113 
 

  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
5 หน้าที่ชาว

พุทธและ
มารยาท
ของชาว
พุทธ 

ส1.2 ป.3/1 
       ป.3/2 
       ป.3/3 
 
 

  
 
 
 
 
 

ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ เห็นคุณค่าในศาสนาที่
ตนเองนับถือ และมารยาทไทยเป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญของคนไทย ที่คน
ไทยทุกคนควรปฏิบัติให้ถูกต้องและ
เหมาะสม  สามารถสร้างองค์ความรู้
จากการสังเกต การฝึกปฏิบัติตน 
ตามมารยาทไทย โดยฝึกปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการแสดงความเคารพ การ
ทักทาย การพูด การยืน การเดิน 
การนั่ง และการแต่งกายตามมารยาท
ไทย 
 

2 3 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 
6 การบริหาร

จิตและ
เจริญ
ปัญญา 

ส1.1  ป3/6 
 

  
 

การพนมมือ การไหว้ การกราบ การนั่ง 
การยืน และการเดินการสวดมนต์ไหว้
พระและแผ่เมตตาและการฝึกให้มีสติ
และสมาธิเป็นการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา เป็นหลักมารยาทที่
ชาวพุทธพึงปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้การสังเกต
กิริยาท่าทางในการพนมมือ การไหว้ 
การกราบ กานั่ง การยืน การเดิน การ
สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา การฝึก
ให้มีสติ สมาธิ และปัญญาโดยการฝึก
ปฏิบัติท่าทางการพนมมือ การไหว้ การ
กราบ การนั่ง การยืน การเดิน การสวด
มนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและนั่งสมาธิ  
อย่างถูกต้อง 

 
 

2 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
7 
 

วันส าคัญ
ของไทย 

ส 2.1  ป3/3  
 
 

 
 

วันหยุดราชการทีส่ าคัญ เชน่ วนัหยุด
เก่ียวกับชาต ิ
และพระมหากษัตริย์ เชน่  วันจกัรี วัน
รัฐธรรมนูญ 
วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เช่นวัน
มาฆบูชาวนั วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา วันหยุดราชการเกี่ยวกับ 
ประเพณีและวฒันธรรมไทย เชน่ วัน
สงกรานต์ วนัพืชมงคล สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้จากการสบืค้นข้อมูล และ
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามที่ตนเองมีโอกาสเพื่ออนุรักษ์ให้
กิจกรรมต่างๆคงอยู่ต่อไป 

2 3 

8 สินค้าและ
บริการใน
ชีวิตประ 
จ าวัน 

ส3.1 ป.3/1 
        

 
 

 
 

สินค้าทีจ่ าเปน็ในการด ารงชีวิตที่
เรียกว่า ปัจจัย 4 
สินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์ 
อาจเป็นสนิค้า 
ที่จ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
หลักการเลือกสินค้าที่จ าเปน็สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยการใช้การสืบค้น
เสาะแสวงหาทรัพยากรทีน่ ามาใช้ผลิต
เป็นสินคา้ และปฏิบัตตินในการใช้จ่าย
อย่างประหยัดรู้จักใช้เงินอย่างคุม้ค่า 

2 2 

9 การ
วางแผน
การใช้
จ่ายเงิน 

ส3.1 ป.3/2 
          
          

 
 
 

 
 

ใช้บัญชีรายรับรายจา่ย วิเคราะห์การใช้
จ่ายที่จ าเป็น การบันทึกรายรับรายจ่าย
ท าให้ทราบรายได้และรายจา่ยของ
ตนเองและครอบครัวรู้จักการวางแผน
ใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ และวิธีการ
เก็บออมนอกจากนั้นยังสามารถสร้าง
องค์ความรู้โดยการวางแผนการใช้จ่าย
ของตนเองและท าบันทึกรายรบัรายจ่าย
ลงในสมุดออมเงินทุกวนั วางแผนการ
น าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อยา่งเหมาะสม 

2 2 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
10 การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 

ส 3. ป.3/3 
 

 
 

 ความหมายของการผลิตและการ
บริโภค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากความหายากของทรัพยากร
กับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่
จ ากัดสามารถสร้างองค์ความรู้จาก
การสืบค้นข้อมูลอธิบายได้ว่า
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผลต่อการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

2 2 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 

11 

ศาสนพิธี 
และศาสนา
ต่างๆใน
ประเทศ
ไทย 

ส 1.1 ป3/7 
 

 
 
 

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนด 
ศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือ
ประกอบด้วยพระพุทธศาสนา 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา
ฮินดู และศาสนาซิกส์  สามารถสร้าง
องค์ความรู้โดยการสืบค้นความรู้
เพ่ือให้เข้าใจถึงเรื่องราวศาสนพิธี 
ความส าคัญหลักธรรมของแต่ละ
ศาสนา โดยปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ของแต่ละศาสนาด้วยความเคารพ 

2 5 

12 
บุคคล
ส าคัญของ
ไทย 

ส 2.1 ป3/4  
 
 

บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่นของตน 
ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่นสามารถสืบค้น
ข้อมูลบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ให้กับ
ชุมชนของตนเองยกตัวอย่างบุคคลซึ่ง
มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

และท้องถิ่นของตน 
 
 

2 3 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 

13 

ประชาธิป 
ไตยและ
การ
เปลี่ยนแป
ลงในชั้น
เรียน 
โรงเรียน 
และชุมชน 

  ส 2.2 ป3/1 
         ป.3/2 
       ป.3/3 

 

 
 
 
 
 
 
 

การออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง 
 วิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การตัดสินใจของบุคคล และ
กลุ่มที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในช้ันเรียน โรงเรยีน และชุมชนการ
เปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน 
เช่น การเลือกหัวหน้าห้องคณะกรรมการ
ห้องเรียน 
การเปลีย่นแปลงในโรงเรียนเช่น เลือก
ประธานนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน การเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน 
เช่น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิก 
อบต. อบจ.สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในช้ันเรียนและวิเคราะห์
ความแตกต่างของกระบวนการการ
ตัดสินใจในช้ันเรยีน โรงเรียนและชุมชน
โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง   ยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียนและ
ชุมชนที่เป็นผลจากการตดัสินใจของบุคคล
และกลุม่ 

3 3 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 

14 
ภาษีและ
การแข่งขัน
ทางการค้า 

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

 

 
 
 
 
 
 

ความหมายและความส าคัญของภาษีที่
รัฐน ามาสร้าง 
ความเจริญและให้บริการแก่ประชาชน
บทบาทหนา้ที่ของประชาชนในการเสีย
ภาษี  ความส าคัญและผลกระทบ 
ของการแข่งขันทางการค้าที่มผีลท าให้
ราคาสินคา้ลดลงสามารถสบืค้นข้อมูล
ประเภทของเสียภาษี บอกความส าคัญ
ของภาษีและบทบาทของประชาชนใน
การเสียภาษ ี
อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่
มีผลท าให้ราคา 
สินค้าลดลง 

2 3 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 

15 ค้นคว้าหา
ความจริง
ในชุมชน
และกลุ่ม
ประเทศ
เพ่ือนบ้าน
ของไทย
และกลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

ส 5.1 ป3/1 
        ป.3/2 
        ป.3/3 

  
 
 
 

 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แผนท่ี 
แผนผัง และรูปถ่าย ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง เพื่อส ารวจข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชุนโดยใช้
แผนผัง แผนท่ีและรูปถ่ายเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของระยะทิศทาง ซึ่งเป็น
ความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก
และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภมูศิาสตร์
ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล
ตามกระบวนการทางภูมศิาสตร์ ตลอดจน
ใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ชุมชนและสังคมกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทยและกลุม่ประเทศอาเซยีน 

3 4 

16 ฝีมือของ
ใคร 

ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปจัจุบัน 
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม การ
ประกอบอาชีพ มลพิษและสาเหตขุองการ
เกิดมลพิษ ความแตกต่างของลักษณะ
สังคมเมืองและสังคมชนบท ภูมิประเทศ
และภมูิอากาศท่ีมผีลต่อการด าเนนิชีวิต
ของมนุษย์ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมมีบทบาทและความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ การเพิม่และ
การสญูเสยีท าให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจึงมี
ความสัมพันธ์กัน ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน เห็นคณุค่าสมควรจึงต้องรูจ้ัก
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ใช้จ่ายอย่างคุม้ค่า 

4 7 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวม 2 ภาคเรียน 40 100 

           
  



118 
 

  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ส 14101    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                       ปีการศึกษา 2565   เวลา   80  ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 ศาสนา

ความส าคั
ญของพระ
พุทธศานา 
และพุทธ
ประวัติ 

ส 1.1  
ป.4/1 
ส 1.1  

 ป.4/2 

 
 
 

  

 
 

พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ เป็นศูนย์รวมความดีและ
พัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชน มี   
ศาสนสถานเป็นที่ประกอบพิธีและ
ปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม ปัจจัยที่
เป็นสาเหตุท าให้พุทธศาสนิกชนไปวัด
น้อยลง สรุปความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย 
พุทธประวัติในด้านการตรัสรู้ 
ประกาศธรรม โปรดชฎิล โปรดพระ
เจ้าพิมพิสาร พระอัครสาวก แสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นเรื่องที่
พุทธศาสนิกชนทุกคนควรรู้ เพื่อให้
เกิดความศรัทธาและยอมรับ
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกท าให้คน
ยอมรับพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ 
ปรินิพพานในวัน เดือน เดียวกัน แต่
ต่างปี และทรงประกาศธรรมไปทั่ว
สารทิศ ได้สาวกมาช่วยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 
 

 
 
 

 

3 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
8 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
2 พุทธสาวก

ชาดก และ
พุทธศาสนิ

กชน
ตัวอย่าง 

ส 1.1   
ป.4/3 

  
 

พระอุรุเวลกัสสปะเปน็พุทธสาวกที่เป็น
ผู้น าที่ดี มีบริวารมาก ชาดกเป็นนิทาน
คุณภาพที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอน
พระพุทธศาสนา สมเด็จพระมหติ-ลาธิเบ
ศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทรา-บรมราชชนนี 
เป็นพุทธศาสนิกชนตัวอยา่งที่อุทิศ
พระองค์เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี บทบาทของพุทธสาวก 
ชาดกพุทธศาสนิกชนตวัอย่างทีม่ีต่อ
พระพุทธศาสนา พุทธสาวกและ
พุทธศาสนิกชนตัวอย่างเปน็บุคคลที่
ปฏิบัติตนดีเลิศ สมควรได้รบัการยกย่อง
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และชาดก
เป็นเร่ืองที่มีคติสอนใจ  

4 8 

3 
 

การอยู่
ร่วมกัน
อย่างสันติ
สุขตามวีถี
ประชาธิปไ
ตย 
 

ส 2.1 
 ป.4/1 
 ป.4/2 
 ป.4/5 

 
 
 
 

 
 
 
 

วิถีประชาธิปไตยเป็นการด าเนนิชีวิต
โดยยึดหลักประชาธปิไตยในชุมชนที่
ต้องมีคุณภาพหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉนัท์และยกตัวอย่างคนในสังคม 
ชุมชนของตนเองที่ท าความดี หลักธรรม
ทางพระพทุธศาสนาเป็นเครื่องก ากับให้
คนอยู่ในกรอบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สังคม
สงบสุข 

 
5 
 
 

 
8 
 

4 สิทธิเด็ก 
(อาเซียน) 

ส.2.1  
  ป.4/3 
 

  
 

สิทธิพื้นฐานของเด็ก ประกอบดว้ยสิทธิที่
จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รบัการปกป้อง สิทธิ
ที่จะได้รบัการพัฒนา และสิทธิทีจ่ะมีส่วน
ร่วม เล่าประสบการณ์ที่เคยพบเด็กถูก
ละเมิดสิทธิและเสนอแนะวิธีแกป้ัญหา 
การที่เด็กได้รับสิทธิพืน้ฐานอย่างสมบูรณ์ 
จะท าให้มีชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

3 6 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
5 หลักธรรม

ทาง
พระพุทธศ
าสนา 

ส 1.1   
ป.4/4, 
ป.4/5 
ป.4/7 
 

    
 
 
 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปน็เรื่องที่
พุทธศาสนิกชนควรให้ความส าคัญเพื่อ
เข้าใจพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วย
พระรัตนตรัย ไตรสิกขาโอวาท 3 พุทธ
ศาสนสภุาษิต หลักธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ การท าความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และ
ยกตัวอย่างคนในสังคม ชุมชนของตนเองที่
ท าความดี หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องก ากับให้คนอยู่ในกรอบ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ สังคมสงบสุข 

9 12 

6 การเมือง
การ
ปกครอง
ของไทย 

ส.2.2  
 ป.4/3 
 
ป.4/1 
 
ป.4/2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบนัท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดในสังคมไทย 
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและเป็น
มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
การปกครองตามระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ทรง
ใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีและศาลเพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชน 
บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนท่ี
มีอายุ 18 ปีข้ึนไป ยกตัวอย่างการท างาน
ของในหลวงและแสดงความจงรักภักดีเพื่อ
ตอบแทน     ในหลวงที่ปกครองประเทศ
ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างสงบสุข หาข่าว
จากหนังสือพิมพ์ในด้านการบริหารงาน
ของรัฐบาล การตดัสินของศาล วิธปีฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประเทศไทย
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
ประชาชนควรปฏิบตัิตนให้เหมาะกับ
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 

4 7 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
7 วัฒนธรรม

ไทย 
 

ส 2.1   
 ป.4/4 

  
 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งดีงามที่มนุษยส์รา้งขึ้น
และปฏิบตัิสืบต่อกันมา ซึ่งประกอบด้วย 
วัฒนธรรมทางวัตถุ และวัฒนธรรมทาง
จิตใจ วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทย
แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับสภาพแวดลอ้มและ
การด าเนินชีวิตของคนในภาคนั้น ๆ บอก
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย 
และเสนอแนวทางแก้ปัญหาและวธิีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยใน
แต่ละภาคเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมา
และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นท่ี
ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

 

5 6 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 

8 หน้าที่ชาว
พุทธ 

ส 1.1 
  ป.4/1 
 
 
 
 
ส 1.1  
  ป.4/2 

 
 
 
 

 
    
 

 
 

พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนีย่วจิตใจ 
เป็นศูนย์รวมความดีและพัฒนาจติใจของ
พุทธศาสนิกชน มี   ศาสนสถานเป็นท่ี
ประกอบพิธีและปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม 
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้พุทธศาสนิกชนไป
วัดน้อยลง สรุปความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ
ไทย 
พุทธประวัติในด้านการตรสัรู้ ประกาศ
ธรรม โปรดชฎลิ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 
พระอัครสาวก แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เป็น
เรื่องที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรรู้ เพื่อให้
เกิดความศรัทธาและยอมรับ
พระพุทธศาสนา การปฏิบัตติน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกท าใหค้น
ยอมรับพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรง
ประสตูิ ตรสัรู้ ปรินิพพานในวัน เดอืน 
เดียวกัน แต่ตา่งปี และทรงประกาศธรรม
ไปท่ัวสารทิศ ไดส้าวกมาช่วยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3 
 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
 
7 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
9 การบริหาร

จิตและ
เจริญ
ปัญญา 

ส 1.1  
 ป.4/6 

  
 

การบริหารจิตและการเจริญปญัญา ท าได้
โดยการสวดมนตไ์หว้พระ สรรเสรญิคุณ
พระรัตนตรัยและแผ่เมตตา การพฒันา
จิตใจตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ให้
รู้ความหมายของสตสิัมปชัญญะ สมาธิและ
ปัญญา วิธีปฏิบตัิตน การฝึกยืน เดนิ นั่ง 
และนอนอย่างมสีติ การฝึกก าหนด
ความรูส้ึก การฝึกใหม้ีสมาธิในการฟัง อ่าน 
คิด ถามและเขียน เปรียบเทียบคนท่ีสวด
มนต์ไหว้พระ ท างานอย่างมีสมาธิ ใช้
ปัญญาท าสิ่งต่าง ๆ และแกป้ัญหาท าให้
ชีวิตการท างานเจรญิรุ่งเรือง มีความสุข 
กับคนที่ไม่เคยสวดมนตไ์หว้พระ ท าอะไร
ไม่ยั้งคิด ท าให้เกดิผลเสียต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม และเสียโอกาสดี ๆ 
ในชีวิต สรุปวิธีการบรหิารจติและเจริญ
ปัญญาและผลที่ได้รับจากการปฏบิัติตนให้
เป็นคนมีสติ ใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้อง 

3 5 

10 สินค้าและ
บริการ 

ส. 3/1  
 ป.4/1 
 ป.4/2 

  
 

 

สินค้าและบริการที่มากมายในตลาด 
แตกต่างกันด้านราคาและคณุภาพ มีปัจจัย
หลายอย่างที่มผีลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ ผู้บริโภคควรเลือกสินค้าที่มี
เครื่องหมายรับรองคณุภาพและผูบ้ริโภค
ควรรู้สิทธิของตนเองเพื่อได้รับความเป็น
ธรรมในการซื้อสินค้า ยกกรณตีัวอย่างที่
เคยพบมาจากการซื้อสินค้าและวิเคราะห์
ว่าถูกละเมดิสิทธิด้านใด การเลือกซื้อ
สินค้าและบริการต้องค านึงถึงความจ าเป็น 
ราคา คุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
การที่ผู้บรโิภครู้สิทธิของตนเอง จะท าให้
สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้
ถูกต้อง พึงพอใจในสินค้าและบริการ 

3 5 

  



123 
 

  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
11 เศรษฐกิจ

พอเพียง 
ส 3.1  
 ป.4/3 
 
 
ส 3.2   
 ป.4/1 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่รัชการที่ 9 
ทรงมีพระราชด ารสัช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่ชาวไทย เพื่อให้รอดพ้นจาก
สภาพเศรษฐกิจตกต่ า สามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างพอประมาณ มีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยมีเง่ือนไขความรูแ้ละมี
คุณธรรมน าให้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สมดลุ มั่นคง ยั่งยืน 
การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจท าให้
เศรษฐกิจในชุมชนมีการพัฒนา เปน็การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้คนในชุมชน
มีรายได้ เล่าประสบการณเ์กี่ยวกับความ
ฟุ่มเฟือย ความประหยัด การปลูกผัก การ
ออมเงิน และบอกเหตผุลที่ควรซื้อสินค้าท่ี
ผลิตในชุมชน ผลิตในประเทศ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง 
ช่วยให้คนด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข แต่
ละอาชีพพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชน 

3 
 
 
 
 
2 

5 
 
 
 
 
3 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
12 ศาสนพิธี ส 1.1   

 ป.4/3 
 

 
 

 
 

ศาสนพิธีเป็นระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติ
ในทางพระพุทธศาสนา เช่น การอาราธนา
ศีล การอาราธนาธรรม เป็นต้น ปจัจัยที่ท า
ให้คนสนใจพิธีทางศาสนาน้อยลง ชาวพุทธ
ทุกคนควรปฏิบัตตินตามร่วมพิธีทางพุทธ
ศาสนาและช่วยกันอนุรักษ์ให้ศาสนพิธีให้
มั่นคงสืบไป 

4 
 

6 

13 ประวัติ
ศาสดาของ
ศาสนา
ต่างๆที่คน
ไทยนับถือ 

ส 1.1   
 ป.4/8 

 
 

 ศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา คิดค้น
หลักธรรม เผยแผ่ศาสนา ศึกษาประวัติ
ของศาสดาของศาสนาต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัย
ท าให้การเลื่อมใสและยอมรับแนวปฏิบัติ
ของศาสนา ศาสดาของทุกศาสนา มีความ
เพียรพยายามที่จะเผยแผ่ศาสนาโดยยึด
หลักเดยีวกัน คือต้องการให้ทุกคนเป็นคน
ดี 

3 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
14 หน้าที่

เบื้องต้น
ของเงิน
และเงิน
สกุลต่างๆ
ในกลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

ส 3.2 
 ป.4/2 

 
 

 เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ช าระหนี้ได้ตามกฎหมายและเป็น
หน่วยมาตรฐานในการก าหนดราคา 
สืบค้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับ
เงินสกุลต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และประเทศต่างๆจาก
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เงินเป็น
สื่อกลางใน0การแลกเปลี่ยน ท าให้
สะดวกสบาย ควรใช้เงินอย่างมี
เหตุผล 

3 5 

15 การใช้แผน
ที่และ
ภาพถ่าย
เพ่ือการ
เรียนรู้
จังหวัด 

ส 5.1  
 ป.4/1, 
 ป.4/2 ,  
 ป.4/3 
 

 
 

 
 
 
 
 

ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดของ
ตนเอง แหล่งทรัพยากรและสถานที่
ส าคัญในจังหวัดของตน และลักษณะ
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
จังหวัด สืบค้นและอธิบายข้อมูลต่าง 
ๆ ด้วยแผนที่และรูปถ่าย เล่า
ประสบการณ์ ในการเดินทางไปตาม
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด แผนที่และ
รูปถ่ายมีประโยชน์มากในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและ
ด้านอื่นๆ  

3 5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 
 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

16 มนุษย์กับ
สภาพแวด
ล้อมทาง
กายภาพ
ของชุมชน
ในจังหวัด 

ส 5.2  
 ป.4/1 
 
 ป.4/2 
 
 ป.4/3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด  
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมี
ความส าคัญต่อ การสร้างบ้านเรือน 
การกิน การประกอบอาชีพ การแต่ง
กาย และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
คนในจังหวัด  
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งถ่ินฐาน 
การย้ายถิ่น  
น าเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดมี
สาเหตุมาจากธรรมชาติและมนุษย์ 
เราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์พร้อม
กับการดูแลเพ่ือไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสีย
สมดุล 

6 9 
 
 
 

        
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 

ภาคเรียนที่ 2 40 100 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100 

 
*หมายเหตุ  อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  70 : 30 
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โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ส 15101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5      ปีการศึกษา 2565               เวลา 80 ชั่วโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 มรดกจาก

ศาสนา 
ส 1.1  
 ป.5/1, 
 ป.5/2 
 ป.5/3 
 
 
 

 

     
     
     
     

 

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยมาช้านาน คนไทยควรยึดถือ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจด้วยความ
ศรัทธาและเป็นที่มาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม สถานที่ ศิลปะศาสนา
ของตนเองและผู้อื่น ศาสนาพุทธมี
พระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ในฐานะ
พุทธศาสนิกชนจึงควรที่จะศึกษาพุทธ
ประวัติ และพุทธกิจของพระพุทธเจ้า
เพ่ือให้ได้ข้อคิดหรือคติธรรมสอนใจ 
และศาสนาพุทธมีชาดกซ่ึงเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นอย่างที่ดี ทั้ง
ความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรม ข้อคิด 
คติธรรม อีกทั้งยังมีพุทธสาวก และศา
สนิกชนตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะบุคคล
แห่งการเรียนรู้ เป็นแม่แบบในการ
ประพฤติปฏิบัติตน 

8 13 

2 พระ
ธรรมน า 

ความดี 

ส 1.1  
 ป.5/4, 
 ป.5/5 

  ป.5/7 

  
     
 
 
 

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ของ
พระพุทธศาสนาที่รวบรวมหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ 
การศึกษาพระไตรปิฎก เพ่ือให้เข้าใจใน
สาระจะท าให้เกิดความพอใจที่จะ
ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกในโอกาส
ต่อไป การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา
เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้ท าดีละ
เว้นความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วย
การเจริญสติและสมาธิ สอดแทรกพุทธ
ศาสนสุภาษิตท่ีมีคตินักเรียนน าไป
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

7 12 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
3 พลเมืองดี 

(อาเซียน) 
ส 2.1  

 ป.5/1 

ป.5/2  
 

  
 
 

การที่เราอยูร่่วมกับผู้อื่นในสังคม 
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าท่ีของตนเอง เพื่อปฏิบัติตนเปน็
สมาชิกที่ดี และให้คนในสังคมอยูร่ว่มกัน
ด้วยความสงบสุข มนุษย์ทุกคนไดร้ับการ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือตามสนธิสญัญาที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ
ตาม เด็กทุกคนจึงมสีิทธิพื้นฐานตาม
อนุสัญญาสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงของ
สหประชาชาติว่าด้วยขอบเขตของสิทธิเด็ก
ที่พึงมี 

 

4 7 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 
4 วัฒนธรร

มน าไทยสู่
สากล 

(อาเซียน) 

ส 2.1   
ป.5/3, 
 ป.5/4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
เจริญ ชาติทีม่ีอิทธิพลต่อการด าเนนิชีวิต
ของคนในสังคมทั้งด้านวัตถุ และจติใจ สิ่ง
เหล่านีล้้วนมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
ของคนไทยทั้งสิ้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ไทยเป็นความรู้ ความสามารถในท้องถิ่นที่
ถ่ายทอดเพื่อปรับใช้ในการด ารงชีวิตให้
สะดวกสบายขึ้น ทั้งด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม หตัถกรรม แพทย์แผนไทย 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กองทุนและธรุกิจชุมชน 
ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา 
ศาสนาและประเพณี รวมทั้งโภชนาการ 
การศึกษาเรื่องภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่
ควรกระท าอย่างยิ่งนักเรียนควรที่จะบอก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้ว่ามี
ความส าคญัอย่างไรในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตน น าเสนอภูมิปญัญาท้องถิ่นของตน
ให้ส่วนรวมได้รับรู้ เพื่อเป็นการช่วย
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 

8 11 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
5 การเมือง

เร่ืองน่ารู ้

ส 2.2  
 ป.5/1 
 ป.5/2 

 ป.5/3 

  
 
 
 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระดับประเทศ ช่วยให้ประชาชนรู้จัก
การปกครองตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลซึ่งมี 5 รูปแบบ คือ อบจ. 
เทศบาล อบต. กรุงเทพฯ และเมือง
พัทยา องค์กรเหล่านี้มีอ านาจหน้าที่
เป็นของตนเอง ทั้งด้านการเงิน 
บุคลากร กิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
รวมทั้งจัดท าบริการสาธารณะใน
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใกล้
ตัวนักเรียน ดังนั้นนักเรียนควรศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา
ของท้องถิ่นตนเอง เพื่อน าความรู้จาก
ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการระดม
สมองเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาตาม
สภาพวัยของนักเรียน 

4 7 

6 การผลิต
และ 

การ

บริการ 

ส 3.1 ป5/1   ทรัพยากรเป็นปัจจัยการผลิตส าคัญที่
ผู้ผลิตน ามาใช้ในการผลิตสินค้าและ
บริการ และผู้ผลิตยังต้องใช้
เทคโนโลยีรวมทั้งศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภค และปัจจัยอ่ืน ๆ อีก 
เพ่ือผลิตสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค การใช้
ทรัพยากรควรมีการวางแผนการใช้ให้
คุณค่าและนักเรียนควรรู้ปัญหาใน
ปัจจุบันของทรัพยากรว่าเป็นอย่างไร 
เพ่ือจะได้หาแนวทาง 

 

6 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
7 บริหารจิต 

เจริญ

ปัญญา 

ส 1.1 ป.5/6  
 

 การท าใจให้สงบ มีสมาธิ มีสติ เปน็วิธีการ
ฝึกฝนจติที่ท าได้ง่าย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
และได้รับผลทันที คือจิตใจแน่วแน่เป็นท่ีหนึ่ง 
ไม่ฟุ้งซ่านและปลอดโปร่งพร้อมท่ีจะเป็นฐาน
แห่งการพัฒนาปัญญาใหเ้จรญิงดงาม อีกทั้ง
ใช้ปัญญาในการตดัสินใจแก้ปญัหาโดยใช้
เหตุผล 

4 7 

8 เศรษฐกิจ
ดี ชีวีมีสุข 

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

   ป.5/2 

  
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิตตามทางสายกลางโดยการยึด
หลักการพึ่งตนเองและปฏิบตัิตนอย่าง
พอเพียง ซึ่งหลักการของเศรษฐกจิ
พอเพียงสามารถน ามาปฏิบตัิได้ท้ังใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สหกรณ์
เป็นองค์กรของบุคคลที่มารวมตัวกันด้วย
ความสมคัรใจ ด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจ
โดยใช้หลักการของสหกรณ์ 7 ประการคือ 
เป็นสมาชิกด้วยความสมัคร ยึดหลกั
ประชาธิปไตยในการท างาน การมสี่วนร่วม
ของสมาชิก ด าเนินการอย่างอสิระให้
ข่าวสารความรู้แกส่มาชิก มีการร่วมมือกับ
สหกรณ์อื่น ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชน นักเรียนควรเรียนรู้การพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจความสมัพันธ์
ระหว่างคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ ธนาคารเป็นสถาบันการเงินท่ีมี
หน้าท่ีระดมเงินออมและให้กู้ยืมเงินไป
บริโภค หรือการลงทุนการกู้ยืมเปน็การยืม
เงินโดยให้ดอกเบี้ยซึ่งมีท้ังในและนอก
ระบบ แตล่ะประเภทมีความส าคญัต่อการ
พัฒนาประเทศการกู้ยืมมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย นักเรียนต้องวิเคราะห์ถึงผลที่จะ
เกิดตามมาภายหลัง เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น รวมทั้งรู้จักประเมิน
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวและ
ประเทศ เพ่ือเป็นหลักในการด าเนนิ
ชีวิตประจ าวันให้อยูไ่ด้อย่างมีความสุขไม่มี
หนี้สิน 

8 12 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย
การ
เรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคญั 
 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

9 ภูมิศาสต
ร์น่ารู้ 
ภูมิศาสต
ร์ของ
ประเทศ
เพ่ือน
บ้านใน
กลุ่ม
อาเซียน 

ส 5.1   
ป.5/1 

 
 
 
 
 
 

 ลักษณะทางกายภาพในภูมภิาคของตนเอง
และกลุม่ประเทศอาเซยีน ท าให้เหน็ความ
แตกต่างในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ี
อาศัยอยู่ในท่ีที่ต่างกัน มีความหลากหลาย
ทางด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณี ซึ่งเราควรเข้าใจถึงความ
หลากหลายและความแตกต่าง ยอมรับ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

7 11 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
10 
 

วิถีชาว
พุทธ 

ส 1.2   

ป.5/1 

ป.5/2 
ป.5/3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ศาสนพิธีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกศาสนา 
ซึ่งแตกต่างไปตามความเชื่อของแต่
ละศาสนา เป็นสิ่งที่ท าให้มีแบบแผน
แบบอย่างที่พึงปฏิบัติ ศาสนพิธีใน
ศาสนาพุทธก็เช่นกัน ดังนั้นชาวพุทธ
ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีให้ถ่อง
แท้ ตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาเพ่ือจะได้ปฏิบัติได้
ถูกต้องตรงจุดมุ่งหมาย 

6 10 

11 หน่วยที่ 
11 
ภูมิภาค
ของฉัน 

ส 5.1  
 ป.5/2,  

 
 

 ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภูมิภาคของตน 

6 10 

12 หน่วยที่ 
12 
การตั้งถิ่น
ฐาน 
อิทธิพล
ของ
ธรรมชาติ
สิ่งแวด 
ล้อม 

ส 5.2  

ป.5/1  

ป.5/2 
ป.5/3 

    
     
 
 

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการ
ย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของ
ตน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนิน
ชีวิต ผลจาการรักษาและการท างาย
สิ่งแวดล้อม และแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 
 
 
 
 
 
 

6 10 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 40 100 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100 
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                        โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 รหัสวิชา ส 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประ  ถมศึกษาปีที่ 6            ปีการศึกษา 2565    เวลา 80 ชั่วโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 ศาสนา

ประจ าชาติ 
ส 1.1 
ป.6/1 
ป.6/2 
ป.6/3 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

พระพุทธศาสนามีความส าคัญใน
ฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติแสดงถึง
เอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรม  เป็นศูนย์รวมจิตใจ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย  รวมทั้ง
เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย  เรา
ควรเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ  เกี่ยวกับ
การปลงอายุสังขาร  ปัจฉิมสาวก 
ปรินิพพาน การถวายพระเพลิง  แจก
พระบรมสารรีริกธาตุ และสังเวชนีย
ส ถ าน  4  ส าม า รถน า หลั ก ข อ ง
พระพุทธศาสนามาแนะน าผู้อ่ืนและ
ตนเองให้ปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข 
การปฏิบัติตนตามแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดของพุทธสาวก 
(พระราธะ) ชาดก (ฑีฆีติโกสลชาดก ,
สัพพทาฐิชาดก)  ศาสนิกชนตัวย่าง 
(พ่อขุนรามค าแหงมหาราช , สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิ ตชิ โนรส )สามารถน าหลักการ
ด าเนินชีวิตของศาสนิกชนที่ดี  มา
แนะน าผู้อ่ืนและตนเองให้ปฏิบัติเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
 
 
 
 

8 13 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
2 กฎหมาย

น่ารู้ 
(อาเซียน) 

ส 2.1 
ป.6/1 
(อาเซียนศึกษา 
เนื้อหาที่ 4 ผล
การเรียนรู้ 
ACS 

 รัฐบาลบัญญัติ
และ  บังคับใช้
กฎหมายให้มี
อิทธิพลอย่างยิ่ง
ต่อชีวิตประชาชน
อย่างไร 

 
 
 

 

ประชาชนทุกคนควรปฏบิัติตนตาม
กฎหมายทุกคนควรมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
เช่นกฎหมายจราจร   กฎหมายทะเบียน
ราษฎร     กฎหมายยาเสพติดให้โทษ    
เทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ   อบต.  อบจ. 
สนใจค้นควา้เร่ืองราวเก่ียวกับกฎหมาย
ต่าง ๆ ทีไ่ม่อยู่ในบทเรียนจากแหล่ง
ความรู้อ่ืน ตามความสามารถ   เห็น
ประโยชน์ของการปฏบิัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว และปฏบิัติตนตามกฎหมายเพื่อ
ความสงบสุขของคนในประเทศ 

3 5 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 
3 ชาวพุทธที่

ดี สร้าง
สมาธิ
ปัญญา 
พัฒนาจิต 

ส 1.1 
ป.6/4 

 ป.6/7 
ป.6/6 

 ป.6/8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พุทธศาสนิกชนควรมีความศรัทธาต้ังมั่นใน 
พระรัตนตรัยโดยมีหลักศรัทธา 4  เป็น
พื้นฐาน   
พระรัตนตรัยประกอบด้วย พระพุทธ  พระ
ธรรม พระสงฆ์ และควรปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนา  
ไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปัญญา,  โอวาท 3 : ไม่
ท าชั่ว 
ท าความดี ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ท าชั่ว เบญจ
ศีล ,อบายมุข 6 ,อกุศลมูล 3 , ท าความดี : 
เบญจธรรม,กุศลมูล 3 ,พละ 4,คารวะ 6, 
กตัญญูกตเวทีต่อ พระมหากษัตริย์, มงคล 38 
(มีวินัย การงาน 

ไม่มีโทษ   ไม่ประมาทในธรรม) ท าจิตใจให้
บริสุทธิ์ : บริหารจิตเจริญปัญญา ,พุทธศาสน
สุภาษิต :สจจเจน กิตตี  ปปโปติ คนจะได้เกียรติ
ด้วยสัจจะ : ยถาวาที ตถาการีพูดเช่นไรท า
เช่นน้ัน สามารถน าหลักของพระพุทธศาสนามา
แนะน าผู้อื่นและตนเองให้ปฏิบัติเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  และแผ่
เมตตา 

14 22 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
4 
 

วัฒนธรรม
เคียงคู่
สังคมไทย 

ส 2.1 
ป.6/2 
ป.6/3 

 ป.6/4 

 
 
 

 
 
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับเร่ือง ความหมายและ
ประเภทของวัฒนธรรม  การ
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมตามกาลเวลาที่
มีผลต่อตนเองและสังคมไทย  แนว
ทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย  
ความหมายและความส าคัญของ
มารยาทไทยและมารยาทสังคม  เช่น
การแสดงความเคารพ  การยนื  การ
เดิน  การนั่ง  การนอน  การรับของ-ส่ง
ของ การรับประทาน การแสดงกิริยา
อาการ  การทักทาย  การสนทนาการ
ใช้ค าพูดความแตกตา่งทางวฒันธรรม
ระหว่างกลุ่มคน ภาคตา่งๆในสังคมไทย 
 

5 8 

5 ทันยุค
ทันสมัย
สร้าง
ประชาธิปไ
ตยให้
รุ่งเรือง 

ส 2.1 
ป.6/5 
ส 2.2 
ป.6/1 
ป.6/2 

 ป.6/3 

 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เราควรเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์  
เห็นประโยชน์จากการติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้อง
ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
จ ากวิ ทยุ   โ ท รทั ศน์   หนั ง สื อพิ มพ์   
แหล่งข่าวต่าง ๆ สถานการณ์  แต่การ
ติดตามข้อมูลข่าวสารควรรู้หลักการเลือก
รับและใช้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อต่างๆ
รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน  ค้นคว้าข่าวสาร
จากแหล่งต่าง ๆ  ตามความสามารถด้วย
วิธ๊การน าข่าวมาเล่าให้ผู้อื่นทราบหรือ
เสนอข่าวโดยการตัดข่าวส าคัญทั้งในและ
ต่างประเทศติดที่บอร์ดประจ าห้อง โดย
ปฏิบัติตนด้วยการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
บุคคลในสังคมจะได้มีความรู้กว้างไกลทั้ง
ในและต่างประเทศ 

7 12 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 

รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 
6 ความดี สติ 

สมาธิ 
ปัญญา 

ส 1.1 
ป.6/5 

 

 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างการท าความดีของตนเอง และบุคคลใน 
ประเทศ  สามารถน าหลักการด าเนินชีวิตของ 
ศาสนิกชนที่ดี มาแนะน าผู้อื่นและตนเองให้ปฏิบัติ 

เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอยา่งสงบสุข 

3 4 

7 ผู้ผลิต-
ผู้บริโภคท่ี
ดี รู้คุณค่า
ทรัพยากร 

ส 3.1 
ป.6/1 
ป.6/2 
ป.6/3 

 

 
 
 
 
 

 บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ  เช่นค านงึถึง
สิ่งแวดล้อมมีจรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม วางแผนก่อนเริ่มลงมือท ากิจกรรมต่างๆ 
เพื่อลดความผิดพลาด และการสูญเสีย และมี
ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิฺธิภาพ
และประสิทธิผล ประโยชนข์องการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ  ส าหรับผู้บริโภคที่รู้เท่าทันควรมีความรู้ 

เร่ืองคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่บกพร่อง   คุณค่าและประโยชน์ของ
ผู้บริโภคที่รู้เท่าทันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม  ค้นคว้าเกี่ยวกับหลกัการของผู้ผลิต และ
ผู้บริโภคที่ดี  เพื่อความถกูต้องในสังคม  โดยการ
ปฏิบัติตนในฐานะผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ดีช่วยให้
สังคมมีความสุขความหมายและความจ าเป็นของ
ทรัพยากร หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (ลดการสูญเสียทกุประเภท)  วิธกีาร
สร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัด วางแผนการใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์
เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ ทันกับสภาพทางเศรษฐกิจ และ
สังคม  ค้นคว้าเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีในประเทศไทย 
โดยเฉพาะวา่มีทรัพยากรอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตโดยการปฏิบัติตนในฐานะผู้ใช้
ทรัพยากรต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์
มากที่สุด 
 

8 14 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
  



136 
 

  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
8 ศาสนพิธี

และ 
มรรยาท
ชาวพุทธ 

ส 1.1 
ป.6/9 
 ส 1.2 
ป.6/1 
ป.6/2 
ป.6/3 
ป.6/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

พุทธศาสนิกชนควรมีความรู้เรื่อง  
ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ 
พุทธศาสนา : ศาสนพิธีที่เป็นพุทธ
บัญญัติ เช่น บรรพชา  อุปสมบท  
ศาสนพิธีที่เกี่ยวกับพระพุทธ 
ศาสนา เช่น ท าบุญพิธีเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา 
ศาสนาอิสลาม : การละหมาด การ
ถือศีลอด  การ 
บ าเพ็ญฮัญจ์ ฯลฯ  
คริสต์ศาสนา : ศีลล้างบาป ศีลอภัย
บาป ศีลก าลัง 
ศีลมหาสนิท ฯลฯ 
ศาสนาฮินดู : พิธีศราทธ์  พิธบีูชา
เทวดา  
และชาวพุทธควรมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ 
อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  
อาราธนาพระปริตร 
พิธีทอดกฐิน ระเบียบพิธีในการ
ท าบุญงานอวมงคล 
และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสน
พิธี   พิธีกรรม 
และวันส าคัญทางศาสนา  การแสดง
ตนเป็น 
พุทธมามกะ  การปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพุทธ 

ศาสนิกชนเพ่ือประโยชน์ของศาสนา 
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัดและ
มรรยาทของศาสนิกชนสามารถน า
หลักการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนที่ดี
มาแนะน าผู้อ่ืนและตนเองให้ปฏิบัติเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข   
 

12 20 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
9 ระบบ

เศรษฐกิจ 
ส 3.2 
ป.6/1 
ป.6/2 

 

 
 
 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ลิต  ผู้บรโิภค 
ธนาคาร และรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
อย่างสังเขป  เช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าและ

บริการ รายได้และรายจา่ย การออมกับ
ธนาคาร  การลงทุนแผนผังแสดง

ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ  ภาษีและ
หน่วยงานท่ีจัดเก็บภาษี     สิทธิของผู้บริโภค

และสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย   
การหารายได้  รายจ่าย การออม การลงทุน 

ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลติ  
ผู้บริโภค  การรวมกลุม่เชิงเศรษฐกิจเพื่อ
ประสานประโยชน์ในท้องถิ่น   เช่น  กลุ่ม
ออมทรัพย์  กลุ่มแม่บ้าน   กองทุนหมู่บ้าน   
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการ

รวมกลุม่ในท้องถิ่น  ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
แก่สังคม  แก่ประเทศชาติ โดยการปฏิบัตติน

ต่อความรับผิดชอบท่ีมีต่อการรวมกลุ่ม 

5 8 

10 ลักษณะ
ทาง
กายภาพ
ของไทย **
และกลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

ส 5.1 
ป.6/1 
ป.6/2 

 

 
 
 

 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที่  รูปถ่าย
ทางอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียม ) ท่ี
แสดงลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภยัพิบัติ
ของประเทศไทย เช่น   อุทกภัย  
แผ่นดินไหว วาตภัย  สึนามิ  ภัยแล้ง   ดิน
ถล่ม   และโคลนถล่ม  การเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบตัิ  
สืบค้นและอธิบายข้อมูลความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบตัิของ
ประเทศไทย  โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์  โดยการปฏิบัติใหไ้ดร้บัรู้เพื่อ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

4 6 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
11 สิ่งแวดล้อม

กับการ
เปลี่ยนแป
ลงทาง
ธรรมชาติ 

ส 5.2 
 ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 

 
 
 
 

 
 
 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
(ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม)ในประเทศไทย   
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของประเทศไทย ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  ผล
จากการรักษาและท าลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
แนวทางในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน โดยมีจิตส านึก
รู้คุณค่า เพ่ือการค้นคว้า และ
น าเสนอแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน   โดยการ
ปฏิบัติ เป็นการศึกษาเพ่ือหาทาง
ป้องกันมิให้เกิดภัยธรรมชาติบาง
ประเภทขึ้นได้ 

5 8 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 40 100 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100 

 
*หมายเหตุ  อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  70 : 30 
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    โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์   
           รหัสวิชา ส 11102   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2565       เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 ช่วงเวลา

และการ
เรียงล าดับ
เหตุการณ์ 

ส 4.1  ป1/1 
ส 4.1  ป.1/2 

  
 
 

ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่
ปรากฏในปฏิทิน ตามระบบจันทรคติ

ในปฏิทิน ช่วงเวลาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น เช้า วันนี ้ตอนเย็น 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน เช่น รับประทานอาหาร 
ตื่นนอน เข้านอน เรียนหนังสือ เล่น
กีฬา ฯลฯ ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดง
ล าดับเหตุการณ์ ที่เกิดข้ึนได้ สามารถ
ถ่ายทอดความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ในแต่ละ

ช่วงเวลาของตนเองได้ 

6 11 

2 ประวัติ
ความ
เป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว 

ส 4.1  ป.1/3   
 
 
 
 
 

วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ 
การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวอย่างสั้นๆโดย
บอกแนวคิดและความจ าเป็นของการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในระดับ
ครอบครัว                           ท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรัก  

และความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 8 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
3 การด าเนิน

ชีวิตในอดีต
และ

ปัจจุบัน 

ส 4.2 ป.1/1 
ส 4.2  ป.1/2 

 
 

 
     

 
 
 
 
 

การด าเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
สิ่งของเครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิต

ของอดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและ
ใกล้ตัวเด็ก เช่น การใช้ควายไถนา รถ
ไถนา เตารีด ถนน เกวียน-รถอีแต๋น 

สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา เหตุการณ์

ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น การ
ย้ายบ้าน การหย่าร้าง การสูญเสีย
บุคคลในครอบครัวโดยบอกวิกฤต
สถานการณ์โลกและผลกระทบต่อ

ตนเอง ครอบครัวและประชาชน เกิด
ความภาคภูมิใจในครอบครัว และ

เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ส าคัญต่าง ๆที่มีผลต่อตนเองและ

ครอบครัว 

6 11 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 

4 สัญลักษณ์
ที่ส าคัญ
ของชาติ
ไทยและ
กลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

ส 4.3   
ป1/1 
อาเซียนศึกษา
เนื้อหาที่ 1 
ผลการ
เรียนรูA้SC 

- อาเซียนน า

ประเทศต่างๆ

ในเอเชีย

ตะวันออก

เฉียงใต้มา

รวมตัวกัน 

 
 
 

 
 

 

สัญลักษณ์ที่ส าคัญของชาติไทย และกลุม่
ประเทศอาเซียน  ความหมาย และความ 
ส าคัญของสญัลักษณ์ที่ส าคญัของชาติไทย
ได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์  การ
เคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ และเพลง

สรรเสริญพระบารมี เคารพศาสนวัตถุ ศาสน
สถานเอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนทีป่ระเทศ
ไทย ประเพณไีทย อาหารไทย การแต่งกาย

ประจ าชาติ การแต่งกายประจ าทอ้งถิ่น 
ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน โดยปฏิบัติตนตามมารยาท
ทางสังคมทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การ
ดูและการพูด เพื่อการอยูร่วมกันอย่างสันติ

สุขเอกลักษณ์ที่ส าคญัของกลุ่มประเทศ
อาเซียน  เป็นสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจ และ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ให้คงอยู่สบืไป 

9 16 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 

5 ความ
ภาคภูมิใจ
ในความ
เป็นไทย 

ส 4.3  ป1/2 
ส 4.3  ป1/3 

 
 

 
 
 
 
 

แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม
และความเป็นมาของชุมชน เป็นสิ่งที่
มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อคนใน
ชุมชนยกตัวอย่างของแหล่ง
วัฒนธรรมใน  

ความส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
เกิดความภาคภูมิใจในด้านต่าง ๆ เช่น 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ 

8 14 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวม 2 ภาคเรียน 40 100 

 
หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30  
            (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 50  คะแนน น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ 
           รหัสวิชา ส 12102   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2   ปีการศึกษา 2565       เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 ช่วงเวลา

และการ
เรียงล าดับ
เหตุการณ์ 

ส 4.1 ป.2/1 
ส 4.1  ป.2/2 

  
 
 

ช่วงเวลาและการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต เช่น วันน้ี เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือน
นี้ เดือนหน้า เดือนก่อน วันส าคญัที่
ปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณส์ าคัญ
ในอดีตและปจัจุบัน ใช้ค าบอกช่วงเวลา
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แสดง
เหตุการณไ์ด้ วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่
ผ่านมาแล้วท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ภาพถ่าย สูติบตัร ทะเบียน ใช้ค าบอก
ช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ใน
ครอบครัว หรือในชีวิตตนเอง เช่น เดือนที่
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัว 
ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นได ้

8 14 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 
2 ชุมชนของ

เรา 
ส 4.2 ป.2/1 
ส 4.2  ป.2/2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนของเรา วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย 
ๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน วิถี
ชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบ
อาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ประเพณีใน
ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน สาเหตขุองการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้าน
ต่าง ๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถถ่ายทอด
ความเข้าใจและเรยีบเรียงกระบวนการคิด
ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบการอ่าน 
การเขียน การพดู ได้ถูกต้องตามกลไกทาง
ภาษา 

9 16 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
                                                     ทบทวน/ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 15 

รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 
3 บุคคล

ส าคัญ 
ส 4.3 ป.2/1 

 
  

 
 
 

บุคคลส าคัญ บุคคลในท้องถิ่นที่ท า
คุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและความม่ันคงของท้องถิ่น
และประเทศชาติในอดีตที่ควรน าเป็น
แบบอย่าง ผลงานของบุคคลในท้องถิ่น
ที่น่าภาคภูมิใจ 

9 16 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 
4 วัฒนธรรม

น่ารู้ของ
ไทยและ
กลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

ส 4.3  ป.2/2 
 
 
 

 

วัฒนธรรมประเพณีไทยและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่มีต่อสังคมไทยและ
สังคมอาเซียน คุณค่าของวัฒนธรรม 
และประเพณีไทยเรามีต่อสังคมไทย 
กลุ่มประเทศอาเซียน ภูมิปัญญาของ
คนไทยในท้องถิ่น โดยปฏิบัติตนตาม
มารยาททางสังคมทั้งการอ่าน การ

เขียน การฟัง การดูและการพูด เพื่อ
การอยู่รวมกนัอย่างสันติสุข 

8 14 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวม 2 ภาคเรียน 40 100 

 
หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30  
         (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 50  คะแนน น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา ส 13102   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2565       เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 การใช้

ศักราชตาม
ปฏิทินไทย
และปฏิทิน
สากลใน
กลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

ส 4.1ป.3/1 
 

 
 

 
 

    การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและ
ปฏิทินสากลที่มาของศักราชที่ปรากฏ

ในปฏิทิน เช่น พุทธศักราช 
คริสต์ศักราช และฮิจเราะห์ศักราชและ
การใช้ปฏิทินในกลุ่มประเทศอาเซียน

จ านวน 10 ประเทศ สามารถ
เปรียบเทียบ ค.ศ. เป็น พ.ศ.หรือ ค.ศ. 
เป็น พ.ศ.  ตัวอย่างการเทียบศักราชใน
เหตุการณท์ี่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น 

ปีเกิดของนักเรียน และเหตุการณ์
ส าคัญในประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศ
อาเซียนสามารถเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา 

4 7 

2 เหตุการณ์
ส าคัญของ
โรงเรียน
และชุมชน 

ส 4.1  ป.3/2  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและ
ชุมชน วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญ
ของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้
หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
สามารถใช้เส้นเวลา(Time line)การ
ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การก าหนด
ชื่อเรื่อง การเขียนความเรียงสามารถ
เข้าใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ช่วงเวลา ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ  
และเข้าใจเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนในโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 

5 9 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
3 การตั้งถ่ิน

ฐาน การ
ด าเนินชีวิต 
และ
วัฒนธรรม
ของชุมชน 

ส 4.2 ป3/1 
ส 4.2 ป3/2 
ส 4.2 ป.3/3 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การตั้งถ่ินฐาน การด าเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน ปัจจัยการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เช่น 

ความเจริญทางเทคโนโลยี การ
คมนาคม ความปลอดภัย ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน 

รวมทั้งเข้าใจปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ
ปัจจัยทางสังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีละวัฒนธรรมของชุมชน

ใกล้เคียงที่มีความเหมือนและความ
แตกต่างกับชุมชนของตนเอง โดย

ปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม ทั้ง
การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและ
การพูด เพ่ือการอยู่รวมกันอย่างสันติ

สุขในสังคม 

8 14 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 50 

4 การ
สถาปนา
อาณาจักร
ไทย  

ส 4.3 ป3/1 
 

 
 
 

 

    การสถาปนาอาณาจักรไทย พระ
ราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขป ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่
ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ ตามล าดับ 
เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่
ละยุคสมัยและสามารถอยู่ในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 

9 16 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 
5 บุคคล

ส าคัญของ
ไทย 

ส 4.3 ป3/2 
ส 4.3 ป.3/3 

 

 

 
 

 

บุคคลส าคัญของไทย พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

8       14 
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 พระบรมราชินีนาถ โดยสังเขป วีรกรรม
ของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องชาติ 

เช่น ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร 
ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชประพฤติ

ปฏิบัติตนโดยน าแนวทางการด าเนิน
ชีวิตของพระมหากษัตริย์ไทยมาปรับใช้

และมีความเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

ทบทวน/ทดสอบภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 50 
รวม 2 ภาคเรียน 40 100 

 
หมายเหตุ : อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30  
            (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 50  คะแนน น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ 
           รหัสวิชา ส 14102   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2565       เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 เวลากับ

ประวัติ 
ศาสตร์ 

ส 4.1  
ป.4/1 
ป.4/2 

  
 
 

ความหมายและช่วงเวลาของ
ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ เพื่อท าความเข้าใจ
ช่วงเวลาในเอกสาร เช่น 
หนังสือพิมพ์ เกณฑ์การแบ่งยุคสมัย
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็น
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุค
ประวัติศาสตร์ ยุคสมัยที่ใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
สมัยก่อนสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัย
รัตนโกสินทร์ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาของยุค
สมัยต่าง ๆ ได้ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาเขียนล าดับขั้นตอนแล้ว
น ามาจัดท าโครงงานโดยใช้ทักษะ
กระบวนการคิด การหาเหตุผล และ
น าเสนอให้เข้าใจ ศึกษาค้นคว้าการ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างคน ความ
หลากหลายในวัฒนธรรมของยุคสมัย
ต่าง ๆ เช่น ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์ ยุคสมัยที่ใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
สมัยก่อนสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัย
รัตนโกสินทร์ 

 

4 14 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
2 ประวัติ 

ศาสตร์ใน
ท้องถิ่น 

ส 4.1 ป.4/3   ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นหลักฐาน

ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง ตัวอย่าง
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมา

ของท้องถิ่นของตน การจ าแนก
หลักฐานของท้องถิ่น เป็นหลักฐาน

ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเรียบ
เรียงความคิดเพ่ือเขียน จ าแนก

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว คิดอย่างมีแบบแผนใช้

เหตุผลเพื่อน าเสนอแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ต่าง ๆ ถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ 
ศึกษาค้นคว้าภาษา วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ศาสนา ความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตน การจ าแนก

หลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐาน
ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง 

5 18 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 
3 หลักฐาน

บอกความ
เป็นมาของ
ไทยและ

กลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

ส 4.2  
ป.4/1 
ป.4/2 

  
 
 

   พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์
ในดินแดนไทยโดยสังเขป หลักฐาน 
การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ ในดินแดน
ไทยโดยสังเขป น าความรู้เรื่อง
พัฒนาการของมนุษย์ การตั้งหลัก
แหล่งมาเขียนรายงานได้ 

 
 

 

8 28 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 

รวมภาคเรียนที่ 1 20 100 
4 สุโขทัยราช

ธานี 
ส 4.3 
ป.4/1 
ป.4/2 

 
  
 

 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดย 
สังเขป พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ทางดา้นการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมยัสุโขทัย พอ่ขุนศรี
อินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลไิท) 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับอาณาจักร
สุโขทัยมาเขียนรายงานถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การเขียนรายงานและหลัก
ภาษาไทย นักเรียนเขียนอธิบายเร่ืองที่
ก าหนดโดยใช้ความคิดอย่างมีแบบแผน
สามารถใช้เหตุผลในการตัดสนิใจตั้ง
หัวข้อเพื่อเขียนแล้วออกมาน าเสนอ 
การใช้สิทธิมนษุยชนในการประกอบ
อาชีพ เช่น การค้าขายในสมัย 
สุโขทัย โดยวิเคราะห์ความนา่เชือ่ถือ 
ข้อมูลข่าวสาร ของลักษณะของบุคคล
แห่งการเรียนรู้แต่ละยุคสมัยซึ่งใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อน ามาจดัท า
โครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 32 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
5 มรดกจาก

สุโขทัย 
ส 4.3  
ป.4/3 

 
     

 ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย ภาษาไทย 
ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับการยกย่อง
เป็นมรดกโลก (เครื่องสังคโลก) คุณค่า
ของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่
น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
เขียนรายงานบรรยายภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัย ภาษาไทย ศิลปกรรม
สุโขทัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ
เขียนรายงานและหลักภาษาไทย 
สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาในเรื่องภูมิ
ปัญญาไทย วิเคราะห์ โดยเขียน 
วิเคราะห์ให้เหตุผล ความเหมาะสม 
อธิบายคุณค่าความขัดแย้งน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ในสังคม ซึ่งน ามาสู่
ภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นมรดกสุโขทัย 

8 28 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 100 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

 
หมายเหตุ :อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน 70:30 
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โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ 
           รหัสวิชา ส 15102   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  5  ปีการศึกษา 2565       เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 หน่วยที่ 

1 
ตามรอย

ประวัติศาส
ตร์ 

ส 4.1   
ป.5/1,  
ป.5/2 

  ป.5/3 

 
 
 

 
 

       
 
 

ในแต่ละท้องถิ่นจะมีร่องรอยของ
ผู้คนในอดีตที่เรียกว่า “หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์” ให้เราได้ศึกษา
ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก 
ท้องถิ่นบางแห่งมีหลักฐานคือ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งวิธีการ
ที่จะสืบค้นจากหลักฐานต่าง ๆ 
เหล่านี้มีหลายวิธี เช่น สอบถาม 
ศึกษาจากสถานที่ ศึกษาจากเอกสาร
ต่าง ๆ สิ่งที่สืบค้นได้นี้เรียกว่าข้อมูล 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากหลักฐานจะ
ประกอบด้วยความจริงกับข้อเท็จจริง
ผสมผสานกันอยู่ และในสมัยปัจจุบัน
นี้เป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร นักเรียน
ควรเสาะแสวงหาความรู้ ทักษะ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีความรู้พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร ต้องรู้จักวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแยกแยะข้อเท็จและข้อจริงใน
ข้อเท็จจริงให้ได้ จึงจะพบความจริง
ในประวัติศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 18 

  



152 
 

  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
2 หน่วยที่ 

2 
ไทยกับ

อารยธรรม
ต่างชาติใน

กลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

ส 4.2   
ป.5/1,  

 ป.5/2 

 
 
 
 
 

 
 

สังคมไทยในปัจจุบันมีการรับวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้ามาค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่า
วัฒนธรรมของต่างชาติมีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยมากพอสมควร ซึ่งนักเรียน

ควรมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมของ
ต่างชาติที่มีอยู่ในสังคมไทย ว่ามี
ผลกระทบอย่างไรกับสังคมไทย 
การศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของ

วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ท าให้เราเข้าใจวัฒนธรรม

ต่างชาติ ยอมรับความแตกต่างของคน
ในสังคม ทางด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และรู้จัก

น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าของเราได้
อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณี
ของไทยและของกลุ่มประเทศอาเซียน 

4 14 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 
3 หน่วยที่ 

3 
อยุธยากรุง

เก่า 

ส 4.3   
ป.5/1,  

  ป.5/2 

 
 
 
 

 
 

การศึกษา การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยา ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรือง และพัฒนาการด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมสมัยอยุธยา ท าให้เรามี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราว
ของราชธานีของไทยในอดีต เป็นผู้
เสาะแสวงหาความรู้ ทักษะ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 

3 10 

4 หน่วยที่ 
4 
คนดีศรี
อยุธยา 

ส 4.3  
   ป.5/3 

 
 
 

 

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และผลงาน
ของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ท าให้
เราเกิดความรักชาติและภาคภูมิใจใน
บรรพบุรุษของเรา ซึ่งแสดงวีรกรรมใน

ด้านการเสียสละเพ่ือชาติบ้านเมือง 
และการสร้างความก้าวหน้าแก่ชาติ

บ้านเมือง และการสร้างความก้าวหน้า
แก่ชาติบ้านเมือง เป็นแบบอย่างที่ดีท่ี

คนรุ่นหลังควรปฏิบัติตาม 

5 18 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 

รวมภาคเรียนที่ 1 20 100 
5 หน่วยที่ 

5 
เพชร
แห่งกรุง
ศร ี

ส 4.3   
ป.5/4 

 
 
 
  

การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยใน
สมัยอยุธยา เสาะแสวงหาความรู้

เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ท าให้เราได้

รับรู้ถึงภูมิปัญญาต่าง ๆ และเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาไทย น าเสนอเรื่องราว

ของภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาให้สังคม
รับรู้ได้ 

4 14 

6 หน่วยที่ 
6 
ธนบุรี
ราชธานี
ไทย 

ส 4.3   
ป.5/1 

 
 
 
 

 

การศึกษาการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี การกอบกู้เอกราช พัฒนาการ
ของอาณาจักรธนบุรีในด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ ท าให้เรามี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราว
ของราชธานีของไทยในอดีต เป็นผู้
เสาะแสวงหาความรู้ ทักษะ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 
 

 

5 18 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
7 หน่วยที่ 

7 
ราชา
แห่งกรุง
ธนบุรี 

ส 4.3   
ป.5/1 

 
 
 

 การเรียนรู้พระราชประวัติ และ
ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยธนบุรี 
ท าให้เราเกิดความรักชาติ และ
ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเรา ซ่ึง
แสดงวีรกรรมในด้านการเสียสละเพ่ือ
ชาติบ้านเมืองและการสร้าง
ความก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมือง เป็น
แบบอย่างที่ดีที่คนรุ่นหลังควรปฏิบัติ
ตาม 

4 14 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
8 หน่วยที่ 

8 
มรดก
แห่งกรุง
ธนบุรี 

ส 4.3   
ป.5/4 

 
 
 

 การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยใน
สมัยธนบุรี เสาะแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัยธนบุรี
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ท าให้เรา
ได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาต่าง ๆ และเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาไทย น าเสนอ
เรื่องราวของภูมิปัญญาไทยสมัย
ธนบุรีให้สังคมรับรู้ได้ 

4 14 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 100 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

 
*หมายเหตุ :อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน 70:30 
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โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา ส 16102   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   ปีการศึกษา 2565       เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
1 สืบค้น

เรื่องราว 
ส 4.1 
ป.6/1 

  ป.6/2 

 
 
 

 
 
 
 

การศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์
ให้เข้าใจท าให้สามารถน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวใน
ท้องถิ่นและยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับนักเรียน  
ท า ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ท าให้
สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐนทั้งความ
จริง 
และข้อเท็จจริง   สามารถน าเสนอ

ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  ให้
ผู้อื่นรับรู้ได้และน าไปปรับใช้เพ่ือให้

สังคมสงบสุข 

4 15 

2 ประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

ส 4.2 
ป.6/1 

 

 
 
 

 การศึกษา การใช้แผนที่แสดงที่ตั้ง
และอาณาเขตของประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ท า
ให้ รู้ สภาพสั งคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านของ
ไทยโดยสังเขป รวมถึงตัวอย่างความ
เหมือนแลความต่างระหว่างไทยกับ
ประเทศเ พ่ือนบ้านในด้านภาษา 
ศาสนา 
การปกครอง  สามารถน าเสนอข้อมูล
ที่ได้ด้วยวิธ๊การต่าง ๆให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้  
และน าไปปรับใช้เพื่อให้สังคมสงบสุข 

 
 
 
 
 

5 17 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 

3 ความสัมพั
นธ์ของ
กลุ่ม

อาเซียน 

ส 4.2 
ป.6/2 

 

 
 
 

 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม
อาเซียน  ดังนั้นเราควรรู้ความเป็นมา
ของกลุ่มอาเซียน    เกี่ยวกับสมาชิก

อาเซียน ในปัจจุบัน  และความสัมพันธ์
ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบันโดยสังเขป ศึกษา
ค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอให้ผู้อื่นรับรู้
เรื่องราวของกลุ่มอาเซียน    โดยการ
เสาะแสวงหาความรู้ให้ทันสมัย  ทัน
เหตุการณ์   และน าไปปรับใช้เพ่ือให้

สังคมสงบสุข        

8 28 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 20 100 

4 กรุง
รัตนโกสิน

ทร ์

ส 4.3 
ป.6/1 

  ป.6/2 

 
 
 

 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ทรงสถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ขึ้นเป็น 
ราชธานี  เราควรศึกษาความส าคัญ
ของการสถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร  
และมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์  พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ตามช่วงเวลาต่างๆ 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูป
สมัยประชาธิปไตย  โดยการเสาะ
แสวงหาความรู้ให้ทันสมัย  ทัน
เหตุการณ์   และน าไปปรับใช้เพ่ือให้
สังคมสงบสุข   
 
      

9 31 

        ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแน

น 
5 สิ่งล้ าค่า

แห่ง
รัตนโกสิน

ทร ์

ส 4.3 
ป.6/3 

  ป.6/4 

 
 
 
 

 สมัยรัตนโกสินทร์    มีความเจริญ
เท่าเทียม นานา 
อารยประเทศ  ซึ่งความเจริญต่างๆ ก็
เกิดจากความสามารถของบุคคล
ส าคัญทางด้านต่าง ๆในสมัย
รัตนโกสินทร์  ได้แก่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิง
หนาถ   พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     ภูมปิัญญา
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์  

เป็นสิ่งทรงคุณค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์
ทั้งด้าน ศิลปกรรมวรรณกรรม   
สามารถน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ และน าไปปรับใช้
เพ่ือให้สังคมสงบสุข    

8 29 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 20 100 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

 
*หมายเหตุ :อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน 70:30 
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ส่วนที่ 5 
การจัดการเรียนรู้และการวัด 

และประเมินผล 
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ส่วนที่ 5   การจดัการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล  
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและ
วุฒิภาวะของ      ผู้เรียน  ใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง  พัฒนาและขยายความคิดของ
ตนเองจากความรู้ที่ได้เรียน        ผู้เรียนต้องได้เรียนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งใน
ส่วนกว้างและลึก  และจัดในทุกภาคและชั้นปี 
 หลักการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 
 1.  จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย  โดยเน้นแนวคิดท่ีส าคัญ ๆ ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน  เป็นแนวคิด  ความรู้  ที่คงทน  ยั่งยืน  มากกว่าที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาหรือ
ข้อเท็จจริงที่มากมายกระจัดการะจายแต่ไม่เป็นแก่นสาร  ด้วยการจัดกิจกรรมที่มีความหมายต่อผู้เรียน
และด้วยการประเมินผลที่ท าให้ผู้เรียนต้องใส่ใจในสิ่งที่เรียน  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเขาได้เรียนรู้และสามารถ
ท าอะไรได้บ้าง 
 2.  จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ  การบูรณาการตั้งแต่หลักสูตร  หัวข้อที่จะเรียนโดย
เชื่อมโยงเหตุการณ์  พัฒนาการต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เกิดข้ึนในโลกเข้าด้วยกัน  บูรณาการ
ความรู้  ทักษะคา่นิยมและจริยธรรมลงสู่การปฏิบัติจริงด้วยการใช้แหล่งความรู้  สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
และสัมพันธ์กับวิชาต่าง ๆ  
 3.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา  ค่านิยม  จริยธรรม  จัดหัวข้อหน่วยการเรียนที่
สะท้อน  ค่านิยม  จริยธรรม  ปทัสถานในสังคม  การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ช่วยผู้เรยีนให้ได้คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ยอมรับและเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน  และ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
 4.  จัดการเรียนการสอนที่ท้าทาย  คาดหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ทั้งในส่วนตน
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  ให้ผู้เรียนใช้วิธีการสืบเสาะจัดการกับการเรียนรู้ของตนเอง 
 5.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด  ตัดสินใจสร้างสรรค์ความรู้
ด้วยตนเอง  จัดการตัวเองได้  มีวินัยในตนเองท้ังด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต  เน้นการจัดกิจกรรมที่
เป็นจริง  เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง 
 
ขอบข่ายและล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการสถานศึกษาที่มี
หน้าที่พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  ใน
ธรรมชาติของขอบข่ายและการจัดล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ (Scope and  Sequence)  เพื่อให้การ
จัดสาระท่ีจะเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นล าดับตามกระบวนการเรียนรู้และธรรมชาติของกลุ่ม
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
 
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่ต้องจัดท าด้วยความรอบคอบ  เพราะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
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ในระดับช่วงชั้นนี้จะต้องเน้นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีทักษะ  กระบวนการ  และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการที่
จะท าให้เขาเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในอันที่จะรักษาค่านิยมประชาธิปไตยท่ีหลอม
รวมความเป็นชาติเอาไว้ได้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในระดับ
ประถมศึกษาต้องเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพวกเขามีหน้าที่อย่างไร  เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาและใช้ทักษะ  
กระบวนการ  และข้อมูลต่าง ๆ ในโลกของเขาและในสังคม 
 ตลอดระยะเวลา  12  ปี  ที่เรียน  ผู้เรียนต้องเรียนทุกสาระหลักทั้ง  5  สาระในทุกชั้นปี  ส าหรับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  การล าดับประสบการณ์การเรียนรู้จะเริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่เขา
คุ้นเคย  ได้เรียนรู้เรื่องราวกับตัวของเขาเองและผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเขา  ตลอดจนสภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่นที่เขาอยู่อาศัยแล้วเชื่อมโยงประสบการณ์ขยายไปสู่โลกกว้าง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบ  การร่วมมือกันและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ เพราะ
ผู้เรียนในวัยนี้เป็นวันที่ไม่อยู่นิ่ง  ชอบส ารวจ  จึงควรให้เขามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ได้
ตัดสินใจเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม  ได้พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้เรียน  ท างานร่วมกับผู้อื่น  มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของห้องเรียน  ได้ฝึกหัดการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
 การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  ควรจะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน  และเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนอื่นในประเทศและในโลกพร้อม ๆ กันไป
ด้วย  ในลักษณะของการบูรณาการแนวคิดทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์  จากการบูรณาการ  
แม้ว่าเด็กเล็ก ๆ จะยังมีความเข้าใจเรื่องการล าดับเวลาไม่ค่อยดีนัก  แต่ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะเริ่มตั้งแต่
ช่วงชั้นนี้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเรื่องปัจจุบันและอดีต  ในขณะที่เขาศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ครอบครัว  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ชุมชน  และวันส าคัญต่าง ๆ  
 นอกจากนั้นการบูรณาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์  ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจการท าความเข้าใจ
ในบรรทัดฐาน  ค่านิยมประชาธิปไตย  คุณธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  และจริยธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของความยุติธรรม  ความเสมอภาค  ความรับผิดชอบ  เสรีภาพ  บูรณภาพ  ความรักชาติ  ความ
ซื่อสัตย์  ความกล้าหาญ  ความเมตตา  กรุณา  เรื่องของอ านาจ  ลัทธิอ านาจและกฎหมายเหล่านี้  เป็น
ต้น  เป็นสาระและประสบการณ์ท่ีส าคัญของหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 1  นี้ด้วย 
 โดยสรุปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในช่วงนี้ควรมีลักษณะดังนี้ 

มีลักษณะบูรณาการ  โดยน าประเด็นแนวคิดทางสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมทั้ง  5  
สาระมาบูรณาการในการเรียน 
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์รอบ ๆ ตัว ตั้งแต่ครอบครัว  โรงเรียน  เพ่ือนบ้าน  และชุมชนใน
สังคมอ่ืนทั้งในระดับประเทศและโลก 
ควรพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลา  อดีต  ปัจจุบัน  ในขณะที่ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ทั้งใน
บริบทตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  เพ่ือนบ้าน  และชุมชน  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าความ
เข้าใจเรื่องสถานที่และเวลาในชั้นที่สูงขึ้น 

กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4– 6 ผู้เรียนควรจะได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและ
ภาคท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทยกับของภูมิภาคอ่ืนในโลก  การศึกษาเช่นนี้จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาแนวคิด
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เรื่องภูมิภาค  เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและซีกโลก
ตะวันตกเม่ือได้เรียนในช่วงชั้นสูงขึ้นต่อไป 
 การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในปีแรกของช่วงชั้นนี้อาจเริ่ม
ตั้งแต่การศึกษาเรื่องราวของจังหวัดและภาคของตน  ทั้งเชิงประวัติศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  สังคม
และวัฒนธรรม  การเมืองการปกครองและสภาพเศรษฐกิจ  ส่วนอีก  2  ปีถัดไป  คือ  ช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5– 6  จะเน้นการศึกษาความเป็นประเทศไทยให้มากข้ึน  รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านของ
ไทย  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องศึกษาทุกประเทศอาจเลือกเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 ในการศึกษาประเทศอ่ืนในภูมิภาคต่าง ๆ ผู้ เรียนจะได้พัฒนาความเข้าใจศาสนา  สังคม  
วัฒนธรรม  และค่านิยม  จริยธรรม  ที่ผู้คนในประเทศนั้น ๆ ยึดถืออยู่  รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจการเมือง
การปกครอง  ตลอดจนประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้น  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าสภาพสังคมในที่
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร  มนุษย์มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร  
สภาพสังคมพัฒนามาสู่ปัจจุบันอย่างไร  และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคต 
 ขณะที่ศึกษาเรื่องราวของจังหวัด  ภาค  ประเทศไทย  ประเทศใกล้เคียงและภูมิภาคอ่ืนในโลก  
ในลักษณะกรณีศึกษานี้  ควรให้ผู้เรียนได้ส ารวจแนวคิดต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ประเด็นค าถามเพ่ือการ
เรียนรู้ในช่วงชั้นนี้ได้แก่ 

ผู้คนในสังคมนั้นเป็นอย่างไร  มีค่านิยม  จริยธรรมและความเชื่ออย่างไร (มานุษยวิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  ศาสนา  และจริยธรรม) 
สภาพแวดล้อมที่ผู้คนในสังคมนั้นอาศัยอยู่เป็นอย่างไร  (ภูมิศาสตร์) 
สังคมนั้นมีการจัดระเบียบทางสังคมอย่างไร (การเมืองการปกครอง) 
ผู้คนเหล่านี้ด าเนินชีวิตกันอย่างไรในสังคมนั้น (เศรษฐศาสตร์) 
สังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากอดีตสู่ปัจจุบัน (ประวัติศาสตร์)                         

กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับมัธยมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3) 
 เป็นการขยายประสบการณ์ต่อเนื่องมาจากชั้นประถมศึกษา  เมื่อผู้เรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  เขาควรได้ศึกษาความเป็นไปในโลกเรียบร้อยแล้ว ในลักษณะการศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก  
และยังควรจะต้องเป็นการศึกษาในลักษณะบูรณาการเช่นกัน  นอกจากนี้ผู้เรียนควรจะได้ส ารวจในสิ่งที่
เขาสนใจการเรียนวิชาเลือกต่างที่สถานศึกษาจัดไว้ให้ 
 การเรียนในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับมัธยมศึกษา  ช่วงชั้นนี้  มุ่งให้ผู้เรียน
มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จึงควรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นปัญหาหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้นในสังคม 
 ประสบการณ์การเรียนรู้จากระดับประถมศึกษายังคงขยายต่อเนื่องมาในระดับมัธยมศึกษา  
ผู้เรียนคงต้องได้เรียนเรื่องราวความเป็นไปในโลกจากการศึกษาประเทศของตนเอง  เปรียบเทียบกับ
การศึกษาความเป็นไปในของประเทศต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันออก  เพ่ือพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมโลก
เดียวกันทีต่้องพ่ึงพากัน 
 นอกจากซีกโลกตะวันออกแล้ว  ผู้เรียนควรได้ขยายประสบการณ์ต่อไปยังซีกโลกตะวันตกเพ่ือ
เปรียบเทียบประเทศไทยกับซีกโลกตะวันออก  การศึกษาภูมิภาคในโลกช่วงชั้นนี้พร้อม ๆ กับการศึกษา
ประเทศไทย  ได้แก่  การศึกษาภูมิภาคในเอเซีย  โอเซียเนีย  แอฟริกา  ยุโรป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  
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ทั้งในด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  ค่านิยม  
ศาสนาและจริยธรรม  ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และสร้าง
มุมมองในอนาคตด้วยประเด็นค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในช่วงชั้นนี้ยังคงเช่นเดียวกับการเรียนในช่วงชั้นที่ 2  
นั่นคือ 
 -  ผู้คนในสังคมนั้นเป็นใคร  พวกเขายึดมั่นในศาสนา  จริยธรรม  ค่านิยม  ความเชื่ออะไรบ้าง  
(มานุษยวิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  ศาสนาและจริยธรรม ) 
 -  สังคมนั้นมีการจัดระเบียบทางสังคมอย่างไร (การเมือง  การปกครอง) 
 -  ผู้คนในสังคมนั้นด าเนินชีวิตกันอย่างไร (เศรษฐศาสตร์) 
 -  สังคมนั้นมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเป็นมาอย่างไร  (ประวัติศาสตร์) 
 -  สภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไร (ภูมิศาสตร์) 
 

การวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  นอกจากจะใช้เป็นทิศทางในการ
จัดท า       หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานแล้ว  ยังใช้เป็นกรอบในการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าผู้ เรียนมีพัฒนาการ  มี
ความสามารถและมีความส าเร็จทางการเรียนในระดับใด  เพ่ือน าผลมาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในระดับชั้น  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับชาติ  รวมทั้งรับการประเมินจาก     ภายนอกด้วย 
 เนื่องจากการเรียนรู้ในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ   กระบวนการคุณธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู้  มีการ
ท าโครงการ /   โครงงาน  เป็นผู้ผลิตผลงาน  รวมทั้งมีการท างานกลุ่ม  และการจัดท าแฟ้มสะสมงาน  
(portfolio)  ด้วยดังนั้น การวัดประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว  จะเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง 
(authentic  assessment)  อันเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการค้นหาความสามารถที่แท้จริง
ของผู้เรียน  รวมทั้งสามารถประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  อันเป็นแนวทางที่พัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  เพ่ือบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด  การวัดและประเมินจึงต้องใช้วิธีการที่
หลากหลายที่สอดคล้อง  เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่  ผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยการประเมินจะ  ครอบคลุมความรู้  ทักษะ  
ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสมงาน  
สะท้อนการสั่งสมการเรียนของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง  การวัดและประเมินผลจะต้องกระท า ในหลาย
บริบทอันได้แก่  ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน  ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพ่ือนประเมินเพ่ือน  รวมทั้งผู้ปกครอง
จะมีส่วนร่วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น 
 
วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 ในการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เน้นความสามารถและคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้เรียน  
จะต้องใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  เช่น 
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 1.  การทดสอบ  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู้  ความคิด  ความก้าวหน้าในสาระการ
เรียนรู้  มีเครื่องมือวัดหลายแบบ  เช่น แบบเลือกตอบ  แบบเขียนตอบ  บรรยายความ แบบเติมค าสั้น  ๆ  
แบบถูกผิด  แบบจับคู่  เป็นต้น 
 2.  การสังเกต  เป็นการประเมินพฤติกรรม  อารมณ์  การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน  ความสัมพันธ์
ในระหว่างท างานกลุ่ม  ความร่วมมือในการท างาน  การวางแผน  ความอดทน  วิธีการแก้ปัญหา  ความ
คล่องแคล่วในการท างาน  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในระหว่างการเรียนการสอนและการท า
กิจกรรมต่าง ๆ การสังเกตนั้นครูผู้สอนสามารถท าได้ตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะมีการสังเกตอย่างเป็นทางการ  
โดยก าหนดเวลาและบุคคลที่จะสังเกตหรือการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการสังเกตโดยทั่วไปไม่
เฉพาะเจาะจง  โดยครูผู้สอนจัดท าเครื่องมือประกอบการสังเกต  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งที่
สังเกต  ก าหนดเกณฑ์และร่องรอยที่จะใช้เป็นแนวทางในการสังเกตด้วย  แล้วจัดท าเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)  แบบประมาณค่า (rating  scale) 
 3.  การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาซักถามพูดคุยเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ไม่อาจพบเห็นอย่างชัดเจน  
ในสิ่งที่     นักเรียนประพฤติปฏิบัติในการท างานโครงการ / โครงงาน  การท างานกลุ่ม  กิจวัตรประจ าวัน  
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์อาจเป็นตัวผู้เรียนเอง  เพ่ือนร่วมงาน  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย  การ
สัมภาษณ์อาจท าอย่างเป็นทางการ  โดยก าหนดวัน  เวลา  และเรื่องที่สัมภาษณ์อย่างแน่นอน  และการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นการพูดคุยไม่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งจะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและได้
ข้อมูลที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  โดยครูผู้สอนจะตั้งข้อค าถามไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะได้พูดคุย
ได้ตรงประเด็น 
 4.  การประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินการกระท า  การปฏิบัติงานเพ่ือประเมินการสร้าง
ผลงานชิ้นงาน  ให้ส าเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถที่ผู้เรียนให้ปรากฏในงาน 
ที่ตนสร้างขึ้น  การประเมินภาคปฏิบัติจะต้องจัดท าเครื่องมือประเมินโดยครูผู้สอนจัดท าประเด็นการ
ประเมิน  และองค์ประกอบการประเมิน  และจัดท าเครื่องมือประกอบการประเมินด้วย  เช่น  scoring  
rubric ,  rating  scale  และ checklist  เป็นต้น 
 5.  scoing  rubric  เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและประเด็นที่จะประเมิน  เพ่ืออธิบาย
ลักษณะของคุณภาพของงานหรือการกระท าเป็นระดับคุณภาพหรือปริมาณ  หรือระดับความสามารถเพ่ือ
เป็นแนวทางในการประเมิน  และเป็นข้อมูลส าคัญแก่ครูผู้สอน  ผู้ปกครองหรือผู้สนใจอื่น ๆ ได้ทราบว่าผู้
เรียนรู้อะไร  ท าได้มากเพียงใด  มีคุณภาพผลงานเป็นอย่างไร  โดยผู้ประเมินอาจจะให้คะแนนเป็น
ภาพรวม  หรือจ าแนกองค์ประกอบก็ได้ 
 6.  การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio  assessment)  เป็นการประเมินความสามารถใน
การผลิตผลงานการบูรณาการความรู้  ประสบการณ์  ความพยายาม  ความรู้สึก  ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่เกิดจากการสะสม  รวบรวมผลงาน  การคัดเลือกผลงาน  การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน  
รวมทั้งการประเมินผลงาน  การประเมินแฟ้มสะสมผลงานจะประเมินการจัดการ  ความคิดสร้างสรรค์  
หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถในผลงานอันแสดงถึงความสัมฤทธิ์ผล  ศักยภาพของผู้เรียนในสาระ
การเรียนรู้นั้น 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 ที่ผ่านมาสื่อการเรียนรู้ที่ส าคัญของการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
คือ  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  การเรียนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องมีชีวิตชีวา      มี
สีสันของการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนอาจมีตั้งแต่ของง่าย ๆ 
จ าพวก  กระดาษ  ดินสอ  ไปจนถึงอุปกรณ์การสื่อสารเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  บุคคล  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ฯลฯ  นอกจากนั้น  การให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  ก็ถือเป็นสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญด้วย 
 ห้องเรียน  ควรประกอบด้วย  สื่อ  อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ มีผนังห้องที่มีสีสันไว้จัดแสดงผลงาน
ต่าง ๆ มีลูกโลก  แผนที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสจัดต้องได้  มีแหล่งความรู้  เอกสารหลักฐานทั้งที่เป็นแหล่งปฐม
ภูมิ  ทุติยภูมิ  ของจ าลอง  ภาพงานศิลปะ  ดนตรี  วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  มีสื่อ
ประกอบคอมพิวเตอร์  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ซอฟท์แวร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล  และสื่อต่าง ๆ ที่
ใช้เพื่อให้เรียนรู้สิ่งที่เป็นสภาพที่เป็นจริง 
 สื่อการเรียนรู้บางอย่าง  ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมกลับไปบ้านได้  เพื่อให้เขาน าไปเรียน  ศึกษา
ร่วมกันกับคนในครอบครัว  โดยถือว่าสมาชิกในครอบครัวก็เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่ง 
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กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
(Inductive sciense) 

เป็นวิธีการแสวงหาความจริง  หรือค าตอบ  จากการใช้ประสบการณ์ (การ
สัมผัสด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย)  ที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ  เพ่ือโยง
ความสัมพันธ์ของเหตุผลและผลที่ปรากฏในประสบการณ์นั้น  และสรุป
เป็นหลักหรืออธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ 

การเมือง ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการจัดระเบียบสังคม  เพ่ือ
ประโยชน์และความสงบสุขของสังคม  มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยรวมทั้งหมด
ในส่วนของชีวิต  ในพ้ืนที่หนึ่งที่เก่ียวข้องกับอ านาจ  อ านาจชอบธรรม  หรือ
อิทธิพลและมีความสามารถในการด าเนินการได้ 

ข้อมูล สิ่งที่ได้รับรู้มาและยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ  เมื่อจัดระบบแล้ว  
เรียกว่า  สารสนเทศ 

การคิด การปรุงแต่งของจิตเมื่อรับรู้จาการสัมผัส 
ความคิดรวบยอด การรวบยอด (abstraction)  ของความคิด  หรือความคิดที่กระจ่างแจ้งใน

คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตนสามารถแยกสิ่งนั้นออกจากสิ่งอ่ืนได้  
ความคิดกระจ่างหนึ่งความคิดเป็นความคิดรวบยอดหนึ่งความคิดนั้นไม่ได้
อ้างถึงสิ่งเฉพาะหรือเหตุการณ์เฉพาะ  แต่ค่อนข้างเป็นการรวบรวม
คุณลักษณะร่วมทั้งหมดเป็นรูปธรรมจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจาก
ตัวอย่างหรือการสะสมประสบการณ์ 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่  ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ  คือ  ต้องมี
ความรู้ที่กระจ่าง  แปลกใหม่ไปจากเดิม  มีความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ 

ค่านิยม การก าหนดคุณค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจ าตัว 
คุณค่า ลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น  ความดี  ความงาม  ความดีเป็นคุณค่าของ

จริยธรรม  ความงามเป็นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์  สิ่งที่ตอบสนองความ
ต้องการได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า  คุณค่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้  คุณค่า
เปลี่ยนแปลงไปได้คามเวลา  และคุณค่ามักเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของ
ความเจริญ 

จริยาวัตร ความประพฤติที่ปฏิบัติเป็นประจ า 
จิต ธาตุชนิดหนึ่งที่สามารถรู้ได้  สั่งสมได้  (ดู มโน วิญญาณ) ภาษาบาลี 
เจริญปัญญา การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดภาวะรู้ที่ชัดแจ้ง 
ทักษะ ความช านาญที่เกิดข้ึนจากการฝึกฝนหรือการกระท าซ้ า 
เทคโนโลยี การน าหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างสรรค์วัสดุ  

ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
บทบาท การกระท าท่ีสังคมคาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู่ 
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บรรทัดฐาน ข้อตกลงของสังคมที่ก าหนดให้สมาชิกประพฤติ  ปฏิบัติ  บางทีเรียก
ปทัสถาน  สามารถใช้บรรทัดฐานของสังคม (social  norms)  เป็น
มาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้  ซึ่งแบ่งออกเป็น 

ก. วิธีประชา (folkways)  ได้แก่  แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน
ที่สังคมยอมรับ  และได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา  มักเกี่ยวข้อง
กับเรื่องการด าเนินชีวิต  และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะไม่มี
กฎเกณฑ์เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 

ข. กฎศีลธรรม หรือจารีต (mores)  เป็นมาตรฐานความประพฤติของ
สังคมท่ีมีการก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เข้มขึ้น  ในกรณีมีผู้ฝ่าฝืน
อาจมีการลงโทษ  แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการเขียนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็ตาม  เช่น  การลวนลามสตรีในชนบทต้องลงโทษด้วย
การเสียผี 

ค. กฎหมาย (law)  เป็นมาตรฐานความประพฤติที่รัฐก าหนดให้สมาชิก
ของรัฐพึงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ  และก าหนดวิธีการปฏิบัติ  
การลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 

บริหารจิต กิจกรรมในการฝึกจิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม  เช่น  สมาธิ 
บูรณาการ การน าความรู้ต่าง ๆ  มาผสมผสานสัมพันธ์กันให้เป็นเรื่องเดียว 
ประเพณี เป็นความประพฤติของคนหมู่หนึ่ง  อยู่ในที่แห่งหนึ่ง  ถือเป็นแบบแผนกัน

มาอย่างเดียวกันและสืบกันมานาน 
ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาด้วย
จุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง  และก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลา
แน่นอนสม่ าเสมอ  กิจกรรมที่เป็นประเพณี  อาจมองได้อีกประการหนึ่งว่า  
เป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะหรือทางศาสนา 

ประสบการณ์  ความเข้าใจในเหตุการณ์  วัตถุ  ความคิด  อารมณ์  สิ่งที่ได้รับรู้  เรียนรู้  
ปฏิบัติมาจากการสัมผัสหรือทางจิต  หรือกิจกรรม  การปฏิบัติซึ่งท าให้
ความรู้หรือทักษะเพ่ิมข้ึน 

ประสิทธิภาพ ผลการกระท าที่ได้ผลออกมาดีกว่าเดิม  พิจารณาได้จากเวลา  ปริมาณและ
คุณภาพ 

ปัญญา ความกระจ่างในความรู้  ทั้งรู้สึก  รู้จริง  รู้ชัด 
ปัญหา สภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้ 
ผล สิ่งที่เกิดข้ึนอันเนื่องมากจากเหตุ (ดูเหตุ) 
พัฒนา การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
พิจารณา การใช้ความคิดตรึกตรองโยงความสัมพันธ์ของเหตุผลและมีความเหมาะสม 
พิธีกรรม พิธีกรรม  คือ  รูปแบบกิจกรรมที่จัดข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด  อาจเป็น

ส่วนหนึ่งของประเพณี  หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได้  เช่น  พิธีถวาย
สังฆทาน  พิธีบวชนาค  พิธีบวชลูกแก้ว  พิธีขอฝน  พิธีไหว้ครู  พิธีแต่งงาน 
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ภูมิปัญญา ความรู้ที่เกิดจากการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์เพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ได้
ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆในขอบเขตหนึ่ง 

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

มรรยาท พฤติกรรมที่สังคมก าหนดว่าควรประพฤติเป็นวัฒนธรรม  วัดจากความ
เหมาะสมและไม่เหมาะสม 

ระบบ การน าส่วนต่าง ๆ มาปรับเรียงต่อให้ท างานประสาน  ต่อเนื่องกันจนดูเป็น
สิ่งเดียวกัน 

วิเคราะห์ การแยกแยะให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ 
วิญญาณ ธาตุรู้ชนิดหนึ่งสามารถสะสมจนกระจ่างอารมณ์ (กระจ่างความคิดได้) (ดู 

มโน จิต) 
วิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ (ความจริง)  จากการสัมผัส  จากการสังเกต  

ทดลองเพ่ือโยงความสัมพันธ์ของเหตุผล  แล้วสรุปเป็นหลัก 
ศรัทธา ความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปในทางที่เป็นกุศล 
ศาสดา ผู้แสวงหาความจริงแท้ของดลกและชีวิต  และน าความจริงที่ค้นพบมา

เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ปฏิบัติตาม 
ศาสตร์ ความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ในปัจจุบันมักหมายถึง  ความรู้ที่ใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ศาสนพิธี ระเบียบแบบแผนวิธีการที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 
ศาสนสถาน สถานที่เพ่ือใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

 
ศาสนา ศาสนามาจากค า  สาสน  (บ)  ศาสน  (ส)  หมายถึง  ค าสั่งสอน ใน

ภาษาอังกฤษมาจากภาษาละติน  religio  ซึ่งมาจาก  religare ,  religere  
หมายถึง  การปฏิบัติต่อเทพ  หรือความผูกพันต่อเทพ 

ศิลปะ ผลการสร้างสรรค์ทางสุนทรียะด้วยการแสดงออกทางสื่อ  เพ่ือส่งทอด
ความรู้สึกและอารมณ์ 

ศีลธรรม ความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม  มักเป็นไปตามหลักค าสอนของศาสนา 
เศรษกิจ ความรู้เกี่ยวกับการกิน  การอยู่ของมนุษย์ในสังคม  ว่าด้วยการทรัพยากรที่

มีจ ากัด  การผลิต  การกระจายผลผลิต  และการบริโภค 
สติ ความระลึกได้  ส านึกรู้อยู่ได้ตลอดโดยไม่เผลอ 
สถานภาพ ต าแหน่งที่แต่ละคนครองอยู่ในสถานที่หนึ่ง  ในช่วงเวลาหนึ่ง 
สมาธิ การเพ่งจิตให้จับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
สังคมศาสตร์ การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
สัมปชัญญะ รู้ชัดในสิ่งที่ระลึกได้  ตระหนักและเข้าใจความเป็นจริงด้วยความกระจ่าง 
สัมมาชีพ การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 
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สิ่งแวดล้อม สิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลต่อสิ่งนั้น 
สิทธิ ข้อเรียกร้องของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สิทธิทางศีลธรรม เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมของปัจเจกชนที่สังคมยอมรับ 
หน้าที่ เป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกชนที่สังคมยอมรับ 
เหตุ ภาวะเงื่อนไขท่ีจ าเป็นที่ท าให้สิ่งหนึ่งเกิดข้ึนตามมา  เรียกว่า  ผล 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
อนุรักษ์ การรักษษ  จัดการ  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  หรือ  การ

รักษาป้องกันบางสิ่งไม่ให้เปลี่ยนแปลง  สูญหายหรือถูกท าลาย 
อ านาจ ความสามารถในการบีบบังคับสิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...)  กระท าตามท่ีปรารถนา 
อิทธิพล อ านาจบังคับที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เอกลักษณ์ ลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียว  ไม่มีที่ใดเหมือน 
การพัฒนา นัยส าคัญของค านี้  คือ  การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
กระบวนการ กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินการต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จลง ณ 

ระดับหนึ่ง 
 

ประวัติศาสตร์ นักวิชาการต่างให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป  เช่น 
1. การสืบสวน  สอบสวน  ค้นคว้า 
2. การบอกกล่าวอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเรื่องราว

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (อริสโตเติล) 
3. ประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้น  มิใช่เกิดข้ึน  และเป็นการตีความจาก

หลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้น (อาร์ เอฟ อารากอน) 
4. เรื่องราวของธรรมชาติ  ของชีวิตและมนุษยชาติ  ซึ่งจะมอง

โดยตรงและสรุปรวมเป็นค าพูดได้ว่า  การบรรยายชีวติของชีวิต
ผู้คนเพียงกลุ่มเดียวโดยไม่ได้รวมถึงมนุษยชาตินั้น  ดูจะเป็นไป
ไม่ได้  (ลีโอ ตอลสตอย) 

5. การค้นคว้าหาความรู้อย่างหนึ่ง  ซึ่งมีท่ีมาจากการสืบส่วนหรือ
ค้นคว้า (อาร์ จี คอลลิงวูด) 

6. การถกเถียงกันระหว่างนักประวัติศาสตร์กับข้อเท็จจริงของเขาท่ี
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เป็นบทสนทนาที่ไม่สิ้นสุดระหว่างปัจจุบัน
กับอดีต (อี เอช คาร์) 

7. การตีความหรือการวินิจฉัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต  ( 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ) 

8. ประวัติศาสตร์  คือ  การศึกษาอดีต...อดีตของมนุษย์  คือมนุษย์
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาประวัติศาสตร์...เป็นการศึกษาอดีต
ของสังคมมนุษย์...ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับมนุษย์จ านวนมาก  
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมที่
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เกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก  เป็นเรื่องที่ควรศึกษา (ศ.ดร.นิธิ  
เอียวศรีวงศ์) 

9. เรื่องราวส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นจริงในอดีต...
เหตุการณ์ที่ปรากฎในเอกสารประวัติศาสตร์ต่าง ๆ จึงนับว่าถูก
เลือกสรรมาแล้ว...(ดร.วินัย  พงศ์ศรีเพียร) 

10. ประวัติศาสตร์  คือ  การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ พฤติกรรมและ
กิจกรรมของมนุษย์ในอดีตจากลายลักษณ์อักษรที่สามารถแบ่ง
ความหมายได้ 

11. “ประวัติศาสตร์”  เป็นค าที่บ่งชี้ถึง “เวลา”  ที่ถอยกลับไป  นับ
เนื่องกันตั้งแต่ปัจจุบันไปยังอดีตอันยาวนาน  เมื่อน ามาผูกพันเข้า
กับ “ประเทศหรือกลุ่มชน”  แล้วจะต้องกล่าวถึงอดีตหรือความ
เป็นมาของประเทศหรือกลุ่มชนที่สืบสานต่อเนื่องกันมาเป็น
เวลานาน  ดังนั้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศหรือกลุ่ม
ชน  วิชาประวัติศาสตร์จะบ่งบอกถึงประสบการณ์ของมนุษย์  ทั้ง
ความส าเร็จและความล้มเหลวที่สืบทอดกันมาโดยตลอดได้เป็น
อย่างดี (ละออทอง  อัมรินทร์รัตน์ :          ไทยนิทัศน์,2536) 

นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจความหมายของค าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เช่น 
ต านาน เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาและถูกบันทึกภายหลัง 
พงศาวดาร คือ  การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลา  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และราชส านัก 
อดีต คือ  เวลาที่ล่วงเลยผ่านมาแล้ว  ความส าคัญของอดีต  คือ  อดีตจะ

ครอบง าความคิดและความรู้ของเราอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  อดีตที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มคน/ความส าคัญที่มีต่อเหตุการณ์และกลุ่มคนจะถูกน ามาเชื่องโยง
เข้าด้วยกัน 

วิชาประวัติศาสตร์ คือ  ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวส าคัญต่าง ๆ ในอดีตจากลายลักษณ์
อักษรที่สามารถแปลความหมายได้  เกิดจากกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือน ามาสู่การตอบสนองจุดมุ่งหมายบางประการอย่างมีระบบ  มีการ
เลือกโดยนักประวัติศาสตร์ซึ่งมีโลกทัศน์และวิธีการคิดที่แตกต่างกันไป  
โดยมีอิทธิพลของค่านิยมและสังคมในแต่ละช่วงเวลาเป็นตัวก าหนด  
ดังนั้น  งานด้านประวัติศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์บางครั้งจึงมีลักษณะ
เป็นอัตตวินิจฉัย (subjectitve)  ค่อนข้างมาก 

นักประวัติศาสตร์ เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  ผู้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากหลักฐาน
ประเภทต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายและวิธีการคิด  ซึ่งงานเขียนอาจน าไปสู่
การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในที่สุด 
ความมุ่งหมายในการเขียนวิชาประวัติศาสตร์ 

12. นักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า  มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 
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13. นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่  มุ่งที่จะหาความจริง (truth)  จากอดีต
และตีความโดยปราศจากอคติ(bias)  

หลักฐานประเภทต่าง ๆ จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ  ซึ่งจะน าไปสู่ความจริงในที่สุด  โดยมีวิธีการ
แบ่งประเภทของหลักฐานหลายแบบ  เช่น  หลักฐานสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง  หลักฐาน
ประเภทลายลักษณ์อักษร  และหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรแบบหนึ่ง
หรือหลักฐานชั้นต้น  และหลักฐานชั้นรอง  (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง  ชั้นที่
สอง  ชั้นที่สาม)  อีกแบบหนึ่ง  หลักฐานที่จะถูกประเมินว่าน่าเชื่อถือที่สุด  
คือ  หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยหรือเกิดโดยผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่
กระนั้นนักประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกก่อน
ด้วยเช่นกัน  เนื่องจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวในการ
บันทึก  ซึ๋งอาจท าให้เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 

อคติ คือ  ความล าเอียง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุก
คน  ซึ่งผู้ที่เป็นนักประวัติศาสตร์จะต้องตระหนักและควบคุมให้ได้ 

ความเป็นกลาง คือ  การมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติ  จะเกิดขึ้นหากเข้าใจธรรมชาติ
ของหลักฐานแต่ละประเภท  เข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์  
เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เรียน  ผู้บันทึกนักประวัติศาสตร์  (นั่นคือ  เข้าใจว่า  
บันทึกเพ่ืออะไร  เพราะเหตุใด) 

ความจริงแท้ (real truth) คือ  ความจริงที่คงอยู่แน่นอนนิรันดร์  เป็นจุดหมายสูงสุดที่นัก
ประวัติศาสตร์มุ่งแสวงหาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงที่อยู่
เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ (ที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง)  ซึ่ง
การแสวงหาความจริงแท้  ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของหลักฐานและ
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียด  ถี่ถ้วน  กินเวลายาวนาน  แต่นี้
คือ  ภาระหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ 

ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ คือ  ผู้น าความรู้ทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  เจตคติ
และทักษะในการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริง  
และความจริงแท้จะต้องศึกษาผลงานของนักประวัติศาสตร์และเลือก
เนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยต้องเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร  และสอดคล้องธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ เป็นค าที่มาจากภาษากรีก (Geography)  หมายถึง  การพรรณนาลักษณะ
ของโลกเป็นศาสตร์ทางพ้ืนที่ 

ลักษณะทางกายภาพของ
ภูมิศาสตร์ 

หมายถึง  ลักษณะที่มองเห็นเป็นรูปร่าง  รูปทรง  โดยสามารถมองเห็น
และวิเคราะห์  ไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  ใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของธรณีสัณฐานวิทยา  
ภูมิอากาศวิทยา  ภูมิศาสตร์ดิน  ชีวภูมิศาสตร์  ภูมิศาสตรพื์ช  ภูมิศาสตร์
สัตว์  ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น 
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นักภูมิศาสตร์สมัยใหม่ เป็นค าที่บ่งบอกให้รู้ว่า  ผู้เรียนทางภูมิศาสตร์หรือนักภูมิศาสตร์ในยุค
ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิติทางพ้ืนที่  มีการศึกษา
เรื่องของโลกทางกายภาพและเรื่องของมนุษย์  รวมทั้งความสัมพันธภาพที่
มีต่อกัน  มีการศึกษา  วิเคราะห์  ควบคู่ไปกับการพรรณนา  นักภูมิศาสตร์
จะวิเคราะห์ภูมิทัศน์ทางกายภาพ  และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานที่ต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้ความกระจ่างแก่แบบรูป (Pattern)  และ
ลักษณธของสังคมมนุษย์ในเชิงความเป็นเหตุเป็นผล 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน หมายถึง  วิธีการศึกษา  หรือวิธีการวิเคราะห์  พิจารณา  ส าหรับศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์  ได้ใช้ส าหรับการศึกษาพิจารณา  คิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ (Environment)  
ทางกายภาพ  ด้วยวิธีการศึกษา  พิจารณาถึงความแตกต่าง  ความเหมือน
ระหว่างพื้นที่หนึ่ง ๆ กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง  หรือระหว่างภูมิภาคหนึ่งกับภูมิภาค
หนึ่ง  โดยพยายามขีดเส้นสมมติ  แบ่งภูมิภาคเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์  ดู
สัมพันธภาพของภูมิภาคเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร 

เทคนิคทางภูมิศาสตร์ หมายถึง  แผนที่  แผนภูมิ  แผนภาพและกราฟ  ภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  สื่อที่สามารถค้นข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ได้ 

มิติทางพ้ืนที่ หมายถึง  การวิเคราะห์  พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับเวลา  สถานที่  ปัจจัยแวดล้อม  และการกระจายของพ้ืนที่
ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งความกว้าง  ยาว  สูง  ตามขอบเขตที่ก าหนด  หรือ
สมมติพ้ืนที่ข้ึนมาพิจารณา 

การศึกษารูปแบบทางพ้ืนที่ หมายถึง  การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือมิติทางพ้ืนที่  ของสัมคม
มนุษย์  ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่  มีการใช้และก าหนดหน่วยเชิงพ้ืนที่ที่ชัดเจน  มี
การอาศัยเส้นที่เราสมมติข้ึน  อาศัยหน่วยต่าง ๆ ขึ้นมาก าหนขอบเขต  ซึ่ง
มีองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพ  ทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  
การเมือง  และลักษณธทางพัฒนาการของมนุษย์ที่เด่นชัด  สอดคล้องกัน
เป็นพื้นฐานในการศึกษา  แสวงหาข้อมูล 

ภูมิศาสตร์กายภาพ หมายถึง  ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ  ถึงความเป็นมา  
ความเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาการไปตามยุคสมัย  โดยมีขอบเขตท่ี
กล่าวถึง  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิปฐพี (ดิน)  
ภูมิอากาศ (ลมฟ้าอากาศ  บรรยากาศ)  และภูมิพฤกษ์  (พืชพรรณ  ป่าไม้  
ธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง  ของธรรมชาติที่มีผลต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่าง  ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงาน  และมนุษย์  
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่  ภูมิอากาศ  ดิน  พืชพรรณ  สัตว์ป่า  
ธรณี สัณฐาน  (ภูเขาและที่ราบ)  บรรยากาศ  มหาสมุทร  แร่ธาตุและน้ า 
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ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม หมายถึง  ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์  วิถีชีวิตและความเป็นอยู่  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสัมคม  สิ่งแวดล้อมด้านสังคมทั้งในเมืองและ
ท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม  สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อ
มนุษย์  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม 
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กรอบทางพ้ืนที่        (Spatial  
Framework) 

หมายถึง  การวางข้อก าหนดหรือขอบเตพื้นที่ในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
หรือแบบรูปแบบกระจายของสิ่งต่าง ๆ บนผิวโลกส่วนใด สว่นหนึ่ง  เพ่ือให้
เราเข้าใจลักษณะโลกของมนุษย์ดีข้ึน  เช่น  การก าหนดให้มนุษย์  และ
วัฒนธรรมของมนุษย์ดีขึ้น  เช่น  การก าหนดให้มนุษย์  และวัฒนธรรมของ
มนุษย์  ในกรอบพื้นที่ของโลก  ที่มีลักษณะเป็นภูมิภาค  ประเทศ  จังหวัด  
เมือง  ชุมชน  ท้องถิ่น ฯลฯ  ส าหรับการวิเคราะห์หรือศึกษาองค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบหนึ่งเฉพาะเรื่อง 

รูปแบบทางพ้ืนที่ 
(Spatial  From) 

หมายถึง  ข้อเท็จจริง  เครื่องมือ  หรือวิธีการ  โดยเฉพาะในกลุ่มของ
ข้อมูลที่ได้มา  เป็นต้นว่า  ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่แบบรูปแบบของการ
กระจาย  การกระท าระหว่างกัน  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  แผนที่ภาพถ่าย 
ฯลฯ 

พ้ืนที่หรือระวางที่                
(Space) 

หมายถึง  ขอบเขตทางพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์  เป็นการศึกษา
พ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ ตามระวางที่ (Spatiak study)  ที่ก าหนดขึ้นมีขอบเขต
อย่างชัดเจน  อาจจะมีการก าหนดเป็นเขตบริเวณ  สถานที่  น ามิติของ
ความกว้าง  ความลึก  ความสูง  ความยาว  รวมทั้งมิตทางเวลาในเขต
พ้ืนที่ต่าง ๆ ตามที่เราก าหนด  ขอบเขตระหว่างที่  ด้วยเครื่องมือเส้น
สมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น  แผนที่  ภาพถ่าย ฯลฯ  
อาจจะจ าแนกเป็นเขต  ภูมิภาค  ประเทศ  จังหวัด  เมือง  ชุมชน  ท้องถิ่น  
ฯลฯ  ที่เฉพาะเจาะจงลงไป  มีการพิจารณา  วิเคราะห์ถึงการกระจายและ
สัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก  และลักษณะทางพ้ืนที่ของการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์  และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก  สัมพันธภาพระหว่าง
สังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
การศึกษาความแตกต่างเชิงพื้นที่ (Area difference) 

มิติสัมพันธ์เชิงท าเลที่ตั้ง หมายถึง  การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ใน
แต่ละสถานที่  ในฐานะที่ความแตกต่างและเหมือนกันนั้นอาจมีความ
เกี่ยวเนื่องกับความแตกต่างและความเหมือนกันในสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  ทางวัฒนธรรม  ทางการเมือง  และ
การศึกษาภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ  ปัจจัยตลอดจนแบบ
รูปการกระจายของมนุษย์บนพ้ืนโลก  และการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนโลก  เหตุไรมนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลกแตกต่างกันในสถานที่ที่
ต่างกัน  และในเวลาที่ต่างกัน  มีผลกระทบอย่างไร 

ภาวะประชากร รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องส าคัญ  3 ด้าน  คือ  
ขนาดประชากร  การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่  และองค์ประกอบของประชากร 

ขนาดของประชากร จ านวนประชากรทั้งหมดของเขตพ้ืนที่หนึ่ง  ณ เวลาที่กล่าวถึง 
การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ การที่ประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ 

เวลาที่กล่าวถึง 
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องค์ประกอบของประชากร ลักษณะต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด  หรือจ านวน
ประชากร  องค์ประกอบของประชากรเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึง
คุณภาพของประชากร  องค์ประกอบประชากรที่ส าคัญ  ได้แก่  เพศ  อายุ  
การศึกษา  อาชีพ  การสมรส 

การเปลี่ยนแปลงประชากร องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากร  คือ  การเกิด  
การตาย  และการย้ายถิ่น 
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ค าอธิบายของค าหลักในจุดเน้นและขอบข่ายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
 

 ค าหลักต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยที่ครูควรจะ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ตระหนัก เห็นความส าคัญ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

ค าหลัก ค าอธิบาย 
ความเป็นไทย - หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของคนไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

และประเพณีของไทย 
- ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม อนุรักษ์           
ด้วยการปฏิบัติตน สืบทอด และเผยแพร่คุณลักษณะของคนไทย ตลอดจน 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

ความกตัญญู
กตเวที 

- หมายถึง การรู้คุณและตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ทุกคนได้พ่ึงพาอาศัยในการด ารงชีวิต 
- เป็นคุณธรรมส าคัญอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยดี 
- การตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ ได้แก่ การเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าสั่ง
สอน ให้ความเคารพยกย่อง ช่วยเหลือและเอาใจใส่ดูแล 
- การตอบแทนคุณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า การดูแลรักษาและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

ศิลปะ - ศิลปะ มีความหมายกว้างครอบคลุมการแสดงออก และการสร้างสรรค์ทุกด้าน
ของมนุษย์ กูรูด้านศิลปะหลายคนได้ให้ความหมายของ “ศิลปะ” ไว้ต่างๆ กัน 
ดังนี้ 
1. ศิลปะ คือ สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการเลียนแบบธรรมชาติ 
2. ศิลปะ คือ การแสดงออกเกี่ยวกับ ความเชื่อ ความศรัทธา ความงาม 
3. ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึก โดยใช้สัดส่วน รูปทรง และความกลมกลืน
ขององค์ประกอบต่างๆ 
4. ศิลปะ คือ ความช านาญในการถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ              
ให้เป็นวัตถุท่ีมีสุนทรียภาพ 
- ศิลปะไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความงดงาม ที่ชาวต่างชาติชื่นชมมีหลายแขนง 
เช่น สถาปัตยกรรมในการสร้างวัด วัง จิตรกรรมไทย หัตถกรรมไทย ดนตรี 
นาฏศิลป์ เป็นต้น 
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ค าหลัก ค าอธิบาย 
วัฒนธรรม - วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม อันเป็นแบบแผนใน

การประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม
เดียวกัน เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสม เลือกสรร ปรับปรุงแก้ไข จนถือว่าเป็นสิ่งดี
งามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และมีการสืบทอดเป็นมรดกทางสังคม 
- ยูเนสโกแบ่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็น 2 ส่วน คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จัดต้อง
ได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อัน
เป็นเรื่องเก่ียวกับภูมิปัญญา ระบบคุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิต 
- วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของความเป็นชาติ ชาติที่ไม่มี
วัฒนธรรมของตนเองจะคงความเป็นชาติอยู่ไม่ได้ ในอดีต จีนเคยถูกชาวตาดเข้า
ยึดครอง และตั้งราชวงศ์หงวนขึ้นปกครอง แต่ก็ถูกชาวจีนซึ่งมีวัฒนธรรมที่สูง
กว่ากลืนเป็นชาวจีนจนหมดสิ้น 
- วัฒนธรรมในแต่ละสังคมอาจคล้าย หรือแตกต่างกันได้ ก็เนื่องมาจากความเชื่อ 
เชื้อชาติ ศาสนา และถิ่นที่อยู่ สังคมท่ีประกอบด้วยผู้คนอันหลากหลายที่เรียกว่า 
พหุสังคม ย่อมมีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน การอยู่
ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายเช่นนี้ จึงต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้
เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันด้วย 
- วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความ
เจริญก้าวหน้า การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจึงแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว การ
เลือกรับวัฒนธรรมอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ไม่ควรรับวัฒนธรรมตาม
กระแสนิยม แต่ควรเลือกรับเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต 
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ค าหลัก ค าอธิบาย 
ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 
- เป็นค าที่ใช้เรียกรวมกัน หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมหนึ่งๆ นิยมประพฤติปฏิบัติ
ต่อเนื่องกันมา เพราะถือว่ามีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ชีวิตและ
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเช่น การมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
ชายไทยต้องเป็นผู้น าครอบครัว หญิงไทยต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อย หญิงไทย
ต้องรักนวลสงวนตัว ไม่ยอมรับการแสดงความรู้สึกทางเพศอย่างเปิดเผยในที่
สาธารณะ คนไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูง ส่วนเท้าเป็นของต่ า การลงแขก
ช่วยงานต่างๆ 
- ขนบธรรมเนียมไทยที่เก่ียวกับศีลธรรม จรรยาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม ผู้ใดฝ่า
ฝืนถือว่าละเมิดกฎของสังคม ถือเป็นความผิด ความชั่ว เช่น การที่ชาวไทยพุทธ
แสดงกิริยาลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธรูป ศาสนาสถาน และศาสนาวัตถุ ส่วน
ขนบธรรมเนียมไทยบางเรื่องอาจไม่เคร่งครัด ผู้ที่ไม่ท าตามขนบธรรมเนียมอาจ
ถูกมองว่าไม่มีการศึกษา ไม่มีสมบัติผู้ดี เช่น แต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตัวไม่
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ประเพณีไทยซึ่งเป็นที่รับรู้และชื่นชมของชาวต่างชาติ เช่น สงกรานต์ ลอย
กระทง แห่เทียนพรรษา บุญบั้งไฟ นอกจากนี้ยังมีประเพณีในท้องถิ่นต่างๆ ที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น อันเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งสนใจด้าน
วัฒนธรรมชื่นชอบ เช่น แห่เทยีนพรรษา จ.อุบลราชธานี ผีตาโขน จ.เลย ปอย
ส่างลอง จ.แม่ฮ่องสอน 
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ค าหลัก ค าอธิบาย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ เทคนิคของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นท่ีน ามาใช้

ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ที่สืบ
ทอดมาอย่างต่อเนื่อง 

ภูมิปัญญาไทย - หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ เทคนิคของคนไทย ที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ที่สืบทอดมา
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
- ลักษณะที่ส าคัญของภูมิปัญญาไทย คือ 
1. เป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
2. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. เป็นกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคนไทย 
4. เป็นเรื่องการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว เพื่อความอยู่รอดในการ
ด าเนินชีวิต 
5. มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัย 

ความรักชาติ ความรักชาติ การแสดงออกถึงความรักชาติ มีดังนี้ 
1. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสัญลักษณ์ที่เก่ียวกับ
ชาติ เช่น ร้องเพลงชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ ประดับธงชาติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ราชการก าหนด 
2. การเป็นพลเมืองดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย เช่น เสียภาษี 
เคารพกฎหมาย บ ารุงรักษาและไม่ท าลายสาธารณสมบัติ ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
สอดส่องการกระท าที่จะท าลายความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยของชาติ
บ้านเมือง  

ยึดม่ันในศาสนา การยึดมั่นในศาสนา คือ การศึกษาหลักธรรมค าสอนให้เข้าใจอย่างท่องแท้ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และท าหน้าที่เป็น 
ศาสนิกชนที่ดีในการท านุบ ารุง และปกป้องคุ้มครองศาสนา 

เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ 
1. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสัญลักษณ์ที่เก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ และน้อมน าแบบอย่างของพระราชจริยวัตร พระ
ราชด ารัส หลักการทรงงาน ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการงาน เพ่ือความสุข ความเจริญของตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม 
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ค าหลัก ค าอธิบาย 
ความมีวินัยใน
ตนเอง 

หมายถึง ระเบียบในการด าเนินชีวิต ในที่นี้จ ากัดเฉพาะเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความขยันหมั่นเพียรและอดทน การใฝ่หาความรู้ ความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
การยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง อันเป็นคุณลักษณะส าคัญที่
ต้องการปลูกฝังให้เกิดข้ึนในคนไทย เพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้และความสามารถ 
เพ่ือความสุข ความเจริญในชีวิต และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

ความซ่ือสัตย์
สุจริต 

- หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง การประพฤติตามความเป็นจริง และ
ความถูกต้องต่อตนเอง ผู้อ่ืน และประเทศชาติ ทั้งทางกาย วาจาและใจ เช่น ท า
ตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อตนเองและผู้อื่น พูดความจริง ไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืน (ท่ี
เจ้าของไม่อนุญาต) หรือของส่วนรวมมาเป็นของตน การหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
- ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจะประสบความส าเร็จและความเจริญในชีวิตและการ
งาน เป็นที่ไว้วางใจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

ความ
ขยันหม่ันเพียรและ
อดทน 

- หมายถึง การท าหน้าที่การงานด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย 
เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

ใฝ่หาความรู้ - หมายถึง ความตั้งใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เชื่อถือได้อย่าง
สม่ าเสมอ 
- การใฝ่หาความรู้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มี
ความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและพ่ึงตนเองได้ ใน
การด าเนินชีวิตและการงาน 

ความตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที ่

- หมายถึง ความเอาใจใส่ มุ่งมั่นในการท าหน้าที่ของตนเองให้เกิดผลส าเร็จ และ
ผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

การยอมรับผลท่ี
เกิดจาก                 
การกระท าของ
ตนเอง 

- หมายถึง ความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตน เมื่อเกิดผล
เสียหายก็ไม่โยนความผิดให้แก่ผู้อ่ืน น้อมรับความผิดพลาด แล้วน ามาพิจารณา
ไตร่ตรอง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขมิให้เกิดความเสียหาย หรือความผิดพลาดขึ้นอีก ผู้ที่
มีความรับผิดชอบควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบถึงความดีงาม ความถูกต้อง
เหมาะสม ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจกระท าการใดๆ 
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ค าหลัก ค าอธิบาย 
ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
(Constitutional 
Monarchy) 

- ประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หมายถึง ประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยที่
พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจในฐานะท่ีทรงเป็นประมุขเท่านั้น ส่วนอ านาจ
นิติบัญญัติและอ านาจบริหารนั้น เป็นของประชาชนที่เลือกและมอบอ านาจให้
ตัวแทนใช้อ านาจแทน แต่ต้องใช้อ านาจในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ 
เนื่องจากประชาชนเห็นความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะการ
บัญญัติกฎหมาย การออกค าสั่ง การบริหารราชการในนามของประชาชน
ด้วยกันเอง อาจไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร หรืออาจขาดเอกภาพในการ
ปกครองประเทศได้ 

หลักอ านาจอธิปไตย
ของปวงชน 
(Popular 
Sovereignty) 

- ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ การถือ
เสียงข้างมากเป็นใหญ่ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) เพราะ
ประชาธิปไตยตั้งอยู่บนหลักปรัชญามนุษยนิยมที่เชื่อว่ามนุษย์มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี 
มีคุณภาพ สามารถท่ีจะปกครองกันเองได้ ไม่ควรที่จะให้อ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศไปอยู่กับใครคนเดียว หรือกลุ่มคนส่วนน้อยกลุ่มเดียว หากแต่
ควรที่จะให้ประชาชนทุกคนมีส่วนในการก าหนดความเป็นไปของสังคม และ
ประเทศชาติร่วมกัน คงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันหมด
ทุกคน หากกลุ่มหนึ่งมีความคิดเห็นอย่างหนึ่ง แต่อีกกลุ่มหนึ่งมีความคิดเห็นอีก
อย่างหนึ่ง บางครั้งการก าหนดความเป็นไปของสังคมและประเทศชาติ
จ าเป็นต้องเลือกท่ีจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นสังคมและประเทศท่ี
เป็นประชาธิปไตยจึงต้องให้สมาชิกทุกคนในสังคมลงมติ เพ่ือให้ทราบความ
คิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดความเป็นไป
ของสังคมและประเทศชาติ 

คารวธรรม 
   - เห็นคุณค่าและ
เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิ
มนุษยชน 

- เดิมมนุษย์กีดกัน รังเกียจเดียดฉันท์ เอารัดเอาเปรียบ ข่มเหงรังแก ท าร้าย
ประหัตประหารกัน เมื่อมนุษย์มีอารยะขึ้นจึงได้เห็นความส าคัญของการปฏิบัติ
ต่อกันโดยค านึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน หรือที่
ไทยเราเรียกว่า “เห็นคนเป็นคน” นั่นเอง ในอดีตสังคมตะวันตกมีการท าร้ายกัน
อย่างป่าเถื่อนมาก จึงตระหนักในเรื่องนี้สูง การเห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนหมายถึงการยอมรับว่ามนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อ
ชาติล้วนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น ความเสมอภาคของบุคคล 
สิทธิในร่างกายและชีวิต สิทธิในการศึกษา สิทธิทางสวาธารณสุข สิทธิในการ
ยุติธรรม สิทธิในทางศาสนา สิทธิทางการเมือง สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
ทั้งนี้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Right - UDHR) เมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม ค.ศ.1948 
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ค าหลัก ค าอธิบาย 
   - ใช้สิทธิโดยไม่ละ
ทิ้งหน้าที่ 

- สิทธิ หมายถึง อ านาจอันชอบธรรม เช่น บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เขา
มีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองให้กระท าการใดๆ โดยสุจริตได้
อย่างอิสระ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) 
- ระบอบประชาธิปไตยที่มีหลักการพ้ืนฐานส าคัญท่ีว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า จึงให้
ประชาชน มีสิทธิและเสรีภาพมาก ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติในฐานะเจ้าของอ านาจสูงสุด แทนที่จะมีส่วนร่วมได้เพียงในฐานะผู้ใต้
ปกครองเท่าที่ผู้ปกครองจะอนุญาตให้เท่านั้น 
- หลายครั้งคนส่วนใหญ่มักคิดถึงสิทธิที่จะได้ สิทธิที่จะมีเพียงด้านเดียว แต่สิทธิใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีสิทธิที่จะให้สิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติด้วย ซึ่งก็คือหน้าที่ สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันอย่างสมดุลเสมอ 
บุคคลย่อมไม่อาจมีสิทธิได้หากไม่ท าหน้าที่ 

   - ใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ 

- เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระท าการใดๆ ได้ตามท่ีตนปรารถนาโดยไม่มี
อุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่
จะท าจะพูดได้ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554) 
- ในระบอบเผด็จการประชาชนมักจะถูกจ ากัดเสรีภาพ พอเปลี่ยนมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย คนทั่วไปมักเข้าใจว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพได้อย่างเต็มที่จะท าอะไรก็ได้
ตามใจชอบ การใช้เสรีภาพของบุคคลนั้นอาจไปกระทบ หรือละเมิดต่อเสรีภาพของ
บุคคลอื่นได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการใช้เสรีภาพต้องมีความรับผิดชอบก ากับอยู่ด้วย
เสมอ อันหมายถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเข้าใจถึงหลักการที่ว่า “ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้ง
หน้าที่” และ “ใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ” แต่มิได้หมายความว่าเสรีภาพของคนอ่ืน
ท าให้เราต้องมีเสรีภาพน้อยลงแต่อย่างใด เพราะมนุษย์ที่มีอยู่คนเดียวและมีเสรีภาพที่
จะท าอะไรก็ได้ตามใจชอบทั้งหมดไม่มีอยู่จริง มีแต่มนุษย์ที่อยู่ร่วมกับคนอ่ืน เพราะ
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน มนุษย์จึงต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยพึงยินดีที่จะใช้เสรีภาพของตนเพื่อให้คนอ่ืนได้ใช้เสรีภาพเท่า
เทียมกับตน 
- สภาพที่บุคคลมีเสรีภาพที่จะท าอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยไม่จ ากัดนั้นเป็นลักษณะของ
อนาธิปไตย ซึ่งมาจากค าว่า “อน” ที่แปลว่าไม่มี และค าว่า “อธิปไตย” ที่แปลว่า
อ านาจสูงสุด “อนาธิปไตย” จึงหมายถึงสภาวะที่ไม่มีอ านาจสูงสุด ทุกคนใหญ่หมด 
ใครจะท าอะไรก็ได้ตามใจชอบ น่าจะเป็นภาวะที่จลาจล สับสน วุ่นวายเป็นอย่างยิ่ง 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเข้าใจว่าประชาชนควรมีเสรีภาพที่จะท าอะไรก็ได้ตามใจชอบ
นั้นคืออนาธิปไตย ไม่ใช่ประชาธิปไตย 
 



183 
 

  
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม : Anuban Nakhon Pathom : World-Class Standard School  

  
 

ค าหลัก ค าอธิบาย 
   - ซื่อสัตย์สุจริต                          
และมีความโปร่งใส 

- ซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่
หลอกลวง สุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554) ความโปร่งใส (Transparency) ในที่นี้หมายถึงการเปิดเผยความจริง 
ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการทุจริตได้ยาก คนในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใสด้วย มิใช่เพียงเรียกร้องให้ผู้อื่น
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใสเท่านั้น 

   - ยึดหลักความ
เสมอภาค    และ
ความยุติธรรม 

- เสมอภาค หมายถึง มีส่วนเท่ากัน เท่าเทียมกัน 
- ยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล เที่ยง
ธรรม ไม่เอนเอียงเข้าข้างใด ชอบด้วยเหตุผล (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554) 
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ เช่น 
สิทธิทางการเมืองการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในฐานะมนุษย์หรือที่เรียกว่าสิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น 
- การมีความเสมอภาคนั้น มิได้หมายความว่าประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
จะต้องมีความเสมอภาคเสมอภาคกันทุกเรื่องทั้งหมด ความเสมอภาคนี้หมายถึง
ความเสมอภาคกันในฐานะมนุษย์ แต่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอาจมี
บทบาท หน้าที่ที่แตกต่างกันได้ เช่น ครูย่อมมีความเสมอภาคกับนักเรียนในฐานะที่
เป็นมนุษย์ และในฐานะที่เป็นพลเมือง แต่การที่ครูเป็นผู้ท าหน้าที่สอน มอบหมาย
ภารกิจการเรียน วัดและประเมินผลผู้เรียน และนักเรียนเป็นผู้เรียน รับมอบภารกิจ
การเรียน รับการวัดและประเมินผลจากครูนั้น มิได้หมายความว่าครูกับนักเรียนไม่
เสมอภาคกัน 

สามัคคีธรรม 
   - ยึดหลักภราดร
ภาพ ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

- ภราดรภาพ หมายถึง ความเป็นฉันพี่น้องกัน 
- ปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกัน
ด้วยความไกล่เกลี่ย ตกลงกันด้วยไมตรีจิต 
- สมานฉันท์ หมายถึง ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) 
- ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเป็นความเสมอภาคที่ยึดหลักความ
ยึดเหนี่ยวกันในสังคม (Social Coherence) ไม่ใช่ความเสมอภาคแบบตัวใครตัวมัน 
(Individualistic) หรือความเสมอภาคแบบไม่ยอมเสียเปรียบกัน ถ้าคนหนึ่งได้ 5 
ส่วน คนอ่ืนๆ ก็ต้องได้ 5 ส่วนเท่ากัน น้อยกว่านี้เป็นไม่ยอมกัน ต้องแย่งชิงกัน 
ขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่เสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนี้หมายถึงสุขทุกข์
เสมอกัน หากใครในสังคมมีความสุข คนอ่ืนๆ ก็พร้อมที่จะสุขด้วย และหากใครใน
สังคมมีความทุกข์ คนอ่ืนๆ ก็พร้อมที่จะทุกข์ด้วย พร้อมที่จะช่วยกันทั้งยามสุขและ
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ทุกข์ ไม่เลือกท่ีรักมักที่ชัง ไม่กีดก้ันกัน มิใช่คอยแต่จะอิจฉาริษยา ไม่ให้ใครได้เปรียบ
ใครอยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ก็คือหลัก 
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 ภราดรภาพในระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง ซึ่งก็คือความเป็นพี่น้องกัน ไม่แบ่งแยก

รังเกียจเดียดฉันท์กัน มีความสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวกัน (Solidarity) 
- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดหลักการประสานกลมกลืน (Harmony) 
คือ การก้าวไปด้วยกัน ท างาน และพัฒนาไปพร้อมกัน ด้วยส านึกความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของสังคม ไม่ใช่จ าใจต้องประนีประนอม ยอมลดราวาศอกให้กัน อันอาจ
เป็นความจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันที่ไม่ยั่งยืน 

* แตกต่าง แต่ไม่
แตกแยก 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไม่จ าเป็นต้องมีความคิดเห็น มีความปรารถนา
ต้องการเหมือนกันทุกเรื่อง ตรงกันข้าม ระบอบประชาธิปไตยต้องการคนที่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เพราะอาจจะท าให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดของสังคมก็ได้ 
และถ้าไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย สังคมโลกก็อาจจะไม่พัฒนาเลย เช่น 
อาจจะยังเชื่อว่าโลกแบนและเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ก็ได้ ประชาธิปไตยจึงไม่
หลบหนีความขัดแย้ง หากแต่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะต้องช่วยกันท าให้
ความขัดแย้งนั้นน าไปสู่การสร้างสรรค์ 
- ตามหลักประชาธิปไตยสากล ห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

   - ใช้หลักสันติวธิ ี - สันติวิธี หมายถึง วิธีที่จะก่อให้เกิดความสงบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554) 
- จุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตยก็เพ่ือให้ประชาชนไม่ต้องทะเลาะ 
ท าร้ายประหัตประหารกันด้วยความรุนแรงอันอาจน ามาซึ่งความใสงบสุข แตกแยก
กันทั่วไป ดังนั้น ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องเรียนรู้ที่จะใช้หลักสันติวิธี
ด้วย 

   - ยึดหลักเสียงข้าง
มากและเคารพสิทธิ
ของเสียงข้างน้อย 
(Majority Rule and 
Minority Right) 

- ฝ่ายที่เป็นเสียงข้างมาก ไม่ควรใช้เสียงข้างมากละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของฝ่ายเสียงข้างน้อย ดังที่เรียกว่า “ปกครองโดยเสียงข้างมากและเคารพสิทธิของ
เสียงข้างน้อย (Majority Rule and Minority Rights)” เช่น ฝ่ายเสียงข้างมากไม่
พึงใช้มติเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้แก่พ้ืนที่ของพวกตนโดยไม่ค านึงถึงความ
เดือดร้อนและความจ าเป็นของคนส่วนน้อย 

   - เห็นความส าคัญใน
ประโยชน์ของส่วนรวม 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องรู้จักแยกแยะประโยชน์ของส่วนตัวกับ
ประโยชน์ของส่วนรวม ตามปกติคนส่วนใหญ่มักเห็นประโยชน์ของส่วนตนเป็นส าคัญ 
แต่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนต้องเห็นความส าคัญในประโยชน์ของส่วนรวม 
เช่น แม้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจะหยิบยื่นประโยชน์ให้แก่เราเป็นการส่วนตัว แต่ในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้งเราต้องยึดหลักประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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   - มีจิตส านึกรวมหมู่ 
(Team Spirit) และ
ท างานเป็นหมู่คณะ 
(Team Working) 

- ประชาธิปไตยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม คนในระบอบประชาธิปไตย
จึงต้องมีส านึกความเป็นกลุ่ม เป็นสังคมเดียวกันเสมอ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และพร้อมที่จะรับผลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกัน (Accountability) 

- มีจิตสาธารณะ
(PublicMindedness) 
และการมีจิตอาสา 
(Volunteerism) การ
มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืน 

- ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมและสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกได้นั้น 
ทุกคนนอกจากจะมีชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนแล้ว ทุกคนยังต้องเสียสละ พร้อมที่จะ
เสนอตัวช่วยกันรับผิดชอบในกิจการที่เป็นสาธารณะ ทั้งในครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก 

ปัญญาธรรม 
   - ยึดหลักเหตุผล 
ความจริง และ
ความถูกต้อง 

- การใช้เสียงข้างมากนั้นอาจบอกได้แต่ความชอบ ความพึงพอใจ ความต้องการ แต่
ไม่สามารถตัดสินความจริง ความถูกต้องได้ทั้งหมด ดังนั้น ประชาธิปไตยท่ีดี
จ าเป็นต้องตั้งอยู่บนหลักความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม หรือหลักธรรมาธิปไตย 
ด้วยเหตุนี้เสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องรับฟังเสียงข้างน้อย
ด้วยเหตุผล หากเสียงข้างน้อยมีเหตุผลที่ดีกว่าฝ่ายเสียงข้างมากก็ควรที่จะยอมรับ
ความคิดเห็นของเสียงข้างน้อย และความจริง ความถูกต้อง การที่จะเป็นสังคม
ประชาธิปไตยท่ียึดหลักเหตุผล ความจริง ความถูกต้องได้ คนในสังคมมีสติปัญญา มี
ความรู้ และมีคุณธรรม ด้วยการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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ค าหลัก ค าอธิบาย 
   - รู้ทันข้อมูล
ข่าวสาร 
(Information 
Literacy) และรู้ทัน
สื่อ (Media 
Literacy) 

- ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่สื่อและข้อมูลข่าวสารมีความส าคัญมากข้ึน คนในระบอบ
ประชาธิปไตยจ าเป็นต้องเห็นความส าคัญ ติดตาม และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้รู้เท่าทัน รวมถึงต้องรู้และเข้าใจวิธีการและกระบวนการผลิตสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศดีพอสมควร เนื่องจากผู้ผลิตสื่อสามารถใช้สื่อและข้อมูล
ข่าวสารโน้มน้าวให้ประชาชนทุกคนเชื่อ คล้อยตาม และท าสิ่งที่ผู้ผลิตสื่อต้องการ ยิ่งไป
กว่านั้น ในปัจจุบันประชาชนยังสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเอง 
เช่น การน าเสนอ หรือแบ่งปัน (Share) สาระผ่านสื่อสังคมสมัยใหม่และสื่อออนไลน์
ต่างๆ การกระท าดังกล่าวจะต้องกระท าด้วยความมีสติ พิจารณาไตร่ตรองถึงผลที่จะ
เกิดข้ึน  

   - ติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทาง
การเมือง 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจ าเป็นต้องรู้ทันข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารทาง
การเมืองอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเมือง เพ่ือให้
ทราบว่ามีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร ประชาชนควรสนับสนุน หรือคัดค้าน ควร
เตรียมตัวอย่างไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนต้องใช้ในการตัดสินใจในทาง
การเมืองและการเลือกตั้ง 

   - มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม 
(Moral Courage) 
กล้าที่จะยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้อง (Moral 
Assertiveness) 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนอกจากจะต้องซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส
แล้ว จะต้องกล้าที่จะยืนหยัดในความจริง ความถูกต้อง ไม่ปล่อยให้ความเท็จ ความไม่
ถูกต้องด ารงอยู่ กล้าที่จะพูด แสดงออก และคัดค้าน ทั้งนี้ ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม และกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีวิจารณญาณโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยด้วย เพื่อที่จะยืนหยัดในความจริงและความถูกต้องให้ยั่งยืนมาก
ที่สุด 

   - มีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินค่า สืบสาวหาสาเหตุ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ 
รวมถึงทักษะการใช้เหตุผล การตั้งค าถาม การวิจัย การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ
โต้แย้ง อันจ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยน เสวนา 
อภิปราย โต้วาที การออกเสียงประชามติ การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อ่ืนๆ 

   - ทักษะการ
สื่อสารในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องมีทักษะการสื่อสารในระบอบประชาธิปไตย 
ได้แก่ การฟัง การอ่าน การค้นคว้า การจับใจความ การสรุปความ การย่อความ การ
ขยายความ การตีความ การแปลความ การพูด การเขียน การโต้วาที การอภิปราย การ
วิจารณ์ การกล้าแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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ค าหลัก ค าอธิบาย 
   - พัฒนาความรู้ 
ความคิด จิตใจ 
พฤติกรรมและการ
ท างานของตนเอง
อยู่เสมอ 

- ในระบอบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
คุณภาพของประชาธิปไตยจึงอยู่ที่คุณภาพของประชาชน ดังนั้น ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องพัฒนาความรู้ ความคิด เจตคติ พฤติกรรมและการท างานของตนเอง
อยู่เสมอ จึงจะสามารถท าให้ประชาธิปไตยส าเร็จผลด้วยดีได้ 

   - มีส่วนรว่ม
ทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค ์

- ในระบอบเผด็จการประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจ ากัดเพียงในฐานะผู้ใต้
ปกครอง แต่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ในฐานะเจ้าของประเทศได้หลากหลายวิธี แต่ทั้งนี้ต้องพัฒนาประชาชนให้มี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ 

   - มีความรู้
พ้ืนฐานทาง
การเมือง 
(Political 
Literacy) 

- ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางการเมือง ได้แก่ 
ความหมายและความส าคัญของการเมืองการปกครอง ระบอบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา
การเมืองการปกครองของไทย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองของไทย 
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