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ค ำน ำ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฉบับนี้ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ให้
ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดย
พิจารณาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563 ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

- วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย  
- สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
- คุณภาพผู้เรียน 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- รายวิชาที่เปิด 
- ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
- สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  
           คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล  การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย
ต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 
 

 
 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้
ก าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 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 าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก  การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของ
สิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ การเชื่อมโยงระหว่างกัน ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ 

 

หลักการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี

ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผู้เรียน 
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
4. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
5. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
6. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต

สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมาย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ                               
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ 
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแย้งต่าง  ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทั กษะกระบวนการทางเทคโน โลยี  เพ่ื อการพัฒ นาตน เองและสั งคมในด้ านการเรียนรู้                     
การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าสั่งสอน
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติ
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืนรวมตลอดทั้งต่อหน้าที่การงานและค ามั่น
สัญญา ความประพฤติที่ตรงไปตรงมาและจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไป
ถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการ
รักษาค าพูดหรือค ามั่นสัญญาและการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วย
ความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้ าที่โดยมิชอบซึ่ง
ความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไปด้วยความตั้งใจจริงเพ่ือท าหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความ
ระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม 

3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ
ระเบียบแบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพ่ิมพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 

6. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้เพ่ือหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงในสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบเพ่ือน าค าตอบที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ยกระดับความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือน ามาสรุปเป็นความจริงได้ 

7. รักความเป็นไทย หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุกศาสนา 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต  วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น ความมีกิริยามารยาท การ
ปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ 
หรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด  หรือการ
กระท าที่แสดงออกมา ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อ
ส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม
ในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ และการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
การด ารงชีวิตของมนุษย์  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  กาลเวลา  ตามเหตุ
ปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้ อ่ืน  มีความอดทน อดกลั้น  ยอมรับในความแตกต่างและมี
คุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กัน  และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย  เพ่ือช่วยให้ สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  มีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดย
ได้ก าหนดสาระต่างๆ ไว้ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  เป็นผู้กระท าความดี  มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชี วิต  ระบบการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ลักษณะและความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความ
แตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ค่านิยม  ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ  หน้าที่ เสรีภาพ  การด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคม
โลก 

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

 ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ  ในอดีต ความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก 

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพของโลก  แหล่งทรัพยากร  และภูมิอากาศของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบ
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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สาระท่ี 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

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 และ สังคม
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  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้ าใจความเป็ นมาของชาติ ไทย  วัฒ นธรรม   ภู มิ ปัญญ าไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  ใช้

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
                               การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
                               ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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            กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนทุกคนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเรียน ทั้งนี้เพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ว่าด้วย การอยู่ร่วมกันบนโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับ
ตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ท าให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม โดยให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละด้านดังนี้ 
 
1. ด้านความรู้ 
     กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและ
หลักการส าคัญๆในสาขาวิชาต่างๆทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จริยธรรม 
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา และสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ระดับชั้น โดยจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการหรือสหวิทยาการ 
2. ด้านทักษะและกระบวนการ 
     ในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ผู้เรียนควรจะได้พัฒนากระบวนการต่างๆ จนเกิดทักษะ
และกระบวนการ ดังนี้ 
     • ทักษะการคิด เช่น การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะห์หลักการและการน าไปใช้ ตลอดจนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     • ทักษะการแก้ปัญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการสืบสอบ เช่น ความสามารถในการ
ตั้งค าถามและการตั้งสมมติฐานอย่างมีระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมุติฐานและสรุป
เป็นหลักการ 
     • ทักษะการเรียนรู้ เช่น ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลความรู้โดยการอ่าน การฟัง และการสังเกต 
ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด การเขียน และการน าเสนอ ความสามารถในการตีความ การสร้าง
แผนภูมิ แผนที่ ตารางเวลา และการจดบันทึก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศต่างๆ ให้เป็น
ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ 
     • ทักษะกระบวนการกลุ่ม เช่น ความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างานของกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์
ผลงาน ช่วยลดข้อขัดแย้งและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ด้านเจตคติและค่านิยม 
     กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะช่วยพัฒนาเจตคติ และค่านิยม เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
ความเป็นมนุษย์ เช่น รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน มีนิสัยใน
การเป็นผู้ผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคุณค่าของการท างาน รู้จักคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นกลุ่ม 
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพันกับกลุ่ม รักท้องถิ่น รักประเทศชาติ เห็น
คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และการปกครอง
ของศาสนา และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ทักษะและกระบวนการทางสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
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4. ด้านการจัดการและการปฏิบัติ 
     กิจกรรมการเรียนในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างานเป็น
กลุ่ม สามารถน าความรู้ ทักษะ ค่านิยมและเจตคติที่ได้รับการ อบรมบ่มนิสัยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนได้ เมื่อมองในภาพรวมๆ แล้วจะพบว่า ความส าคัญของกลุ่มสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งทาง
ธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม มีทักษะกระบวนการต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบในการด าเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดีแล้ว ยัง
ช่วยให้น าความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้  ท าให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 

 
 
 

 รายวิชาพ้ืนฐาน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 มีความรู้เรื่องเก่ียวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  และ
เชื่อมโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง  

 มีทักษะกระบวนการและมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ การอยู่
ร่วมกันและการท างานกับผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

 มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ ผู้เรียน
ได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-
รายจ่ายของครอบครัว  เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต  ผู้บริโภค  รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 รู้และเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หน้าที่พลเมือง  เศรษฐศาสตร์  
ประวัติศาสตร์  และภูมิศาสตร์  เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นสูงต่อไป 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 มีความรู้เรื่องของจังหวัด  ภาค  และประเทศของตนเอง  ทั้งเชิงประวัติศาสตร์  ลักษณะทาง

กายภาพ  สังคม  ประเพณีและวัฒนธรรม  รวมทั้งการเมืองการปกครอง  และสภาพเศรษฐกิจโดย
เน้นความเป็นประเทศไทย 

 มีความรู้แลความเข้าใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาที่
ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

 ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น  จังหวัด  ภาค และ
ประเทศ  รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตนเองมากยิ่งขึ้น 

 

คุณภาพผู้เรียน 
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก  โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค

ต่าง ๆ ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ได้รับการพัฒนาแนวคิดและขยาย

ประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก  ได้แก่ เอเชีย  
โอเชียเนีย แอฟริกา   ยุโรป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  ในด้านศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์  
และภูมิศาสตร์  ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 รู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต
และวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 
 มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีค่านิยมอัน

พึงประสงค์  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือ
การศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ 

 มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  ความภูมิใจในความเป็นไทย  ประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ยึดมั่นในวิถี
ชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 มีนิสัยที่ดีในการบริโภค  เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติมุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  ชี้น าตนเองได้  และสามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในสังคมได้ตลอดชีวิต 
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สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่

ตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติโดยย่อ 
    - ประสูติ 
    - ตรัสรู้ 
    - ปรินิพพาน 

 2. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
    - สามเณรบัณฑิต 
 ชาดก 
   - วัณณุปถชาดก 
   - สุวรรณสามชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
   - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     ภูมิพลอดุลยเดช 
   - เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

 3. บอกความหมาย ความส าคัญและเคารพ
พระรัตนตรัยปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 
ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   - ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
 โอวาท 3 
   - ไม่ท าชั่ว 
      : เบญจศีล 
   - ท าความดี 
      : เบญจธรรม 
      : สังคหวัตถุ 4 
    - กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และ 
      ครอบครัว 
    - มงคล 38 
      : ท าตัวดี 
      : ว่าง่าย 
      : รับใช้พ่อแม่ 
    - ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและ  
      เจริญปัญญา) 
 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   พุทธสุภาษิต 

    - อตฺตา หิ  อตฺตาโน  นาโถ 
      ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
    - มาตา มิตฺต   สเก  ฆเร  มารดา 
      เป็นมิตรในเรือนของตน 

 4. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ 
ศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
    - รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
    - ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
    - เล่นและท างานอย่างมีสติ 
    - ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน 
      การคิด การถาม และการเขียน 

ป.2 1. บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาเป็นอกลักษณ์ 
ของชาติไทย 

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการ
ออกผนวช หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด  

 สรุปพุทธประวัติ 
 ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน 
    - เหตุการณ์หลังประสูติ 
    - แรกนาขวัญ 
    - การศึกษา 
    - การอภิเษกสมรส 
    - เทวทูต 4 
    - การออกผนวช 

 3. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
   - สามเณรราหุล 
 ชาดก 
   -วรุณชาดก 
   -วานรินทชาดก 
ศาสนิกชนตัวอย่าง 
   - สมเด็จพระญาณสังวร   
     (ศุข ไก่เถ่ือน) 
   - สมเด็จพระสังฆราช 
     (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

 4. บอกความหมาย ความส าคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   - ศรัทธา 
 โอวาท 3 
   - ไม่ท าชั่ว 
     : เบญจศีล 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     - ท าความดี 

    : เบญจธรรม 
    : หิร-ิโอตตัปปะ 
    : สังคหวัตถุ 4 
    : ฆราวาสธรรม 4 
    : กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ 
     และโรงเรียน 
    : มงคล 38 
      - กตัญญู 
      - สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง 
      - ท าจิตให้บริสุทธิ์  
        (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
     - นิมิตฺต   สาธุรูปาน  กตญฺญู 
       กตเวทิตา  ความกตัญญูกตเวที 
       เป็นเครื่องหมายของคนดี 
     - พฺรหฺมาติ  มาตาปิตโร  
       มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

 5. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา 

 ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  
(ตามสาระในข้อ 4) 

 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
    - รู้ความหมายและประโยชน์ 
      ของสติและสมาธิ 
    - ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
    - ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรม 
      การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 
    - ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  
     การคิด การถาม และการเขียน 

 7. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความส าคัญ
ของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อ่ืน ๆ 

 ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ 
ของศาสนาต่าง ๆ  
    - พระพุทธศาสนา 
      o ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
      o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 
    - ศาสนาอิสลาม 
      o ศาสดา : มุฮัมมัด 
      o คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     - คริสต์ศาสนา 

     o ศาสดา : พระเยซู 
     o คัมภีร์ : ไบเบิล 
   - ศาสนาฮินดู 
     o ศาสดา : ไม่มีศาสดา 
     o คัมภีร์ : พระเวท พราหมณะ 
        อุปนิษัท อารัณยกะ 

ป.3 1.อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรมไทย 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การสวด
มนต์ การท าบุญใส่บาตร การแสดงความ
เคารพ การใช้ภาษา 
 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอัน
เกิดจากความศรัทธา เช่น วัด ภาพวาด  
พระพุทธรูป วรรณคดี สถาปัตยกรรม
ไทย 

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียร 
จนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 

 สรุปพุทธประวัติโดยย่อ (ทบทวน) 
   - การบ าเพ็ญเพียร 
   - ผจญมาร 
   - ตรัสรู้ 
   - ปฐมเทศนา 
   - ปรินิพพาน 

 3. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 

 พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
   - สามเณรสังกิจจะ 
 ชาดก 
   - อารามทูสกชาดก 
   - มหาวาณิชชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
   - สมเด็จพระพุฒาจารย์  
     (โต พฺรหฺมร สี) 
   - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 4. บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคมัภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

 ความส าคัญของพระไตรปิฎก  
เช่น เป็นแหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมค า
สอน 

 5. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่  

 พระรัตนตรัย  
    - ศรัทธา 
 โอวาท 3 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ก าหนด     - ไม่ท าความชั่ว 

      : เบญจศีล 
    - ท าความดี 
      : เบญจธรรม 
      : สติ-สัมปชัญญะ 
      : สังคหวัตถุ 4  
      : ฆราวาสธรรม 4 
      : อัตถะ 3 (อัตตัตถะ ปรัตถะ  
        อุภยัตถะ) 
      : กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและ 
        สิ่งแวดล้อม 
      : มงคล 38 
        o รู้จักให้ 
        o พูดไพเราะ 
        o อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
     - ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและ 
       เจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
     - ททมาโน  ปิโย  โหติ 
       ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
     - โมกฺโข  กลฺยาณิยา สาธุ 
       เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จ 
       ประโยชน ์

 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

 ฝึกสวดมนต์ ไหว้พระ สรรเสริญ 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 
   -  รู้ความหมายและประโยชน์ 
      ของสติและสมาธิ 
   -  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
   -  ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับ 
      ลมหายใจ 
    - ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และ   
      การนอนอย่างมีสติ 
    - ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  
      การคิด การถาม และการเขียน 

 7. บอกชื่อ ความส าคัญและปฏิบัติตน ได้
อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืน ๆ 

 ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคล  
ในพระพุทธศาสนา ศาสนา อิสลาม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  คริสต์ศาสนา 

ป.4 1. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวม
จิตใจของศาสนิกชน 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
  - พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น 
    เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  
  - เป็นศูนย์รวมการท าความดี  
   และพัฒนาจิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ  
   สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม  
  - เป็นที่ประกอบศาสนพิธี  
    (การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 
    การเวียนเทียน การท าบุญ)  
  - เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม เช่น  
   การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ 
   ข้อมูลข่าวสารชุมชน และการ 
   ส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรม 
จนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 

 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
   • ตรัสรู้ 
   • ประกาศธรรม ได้แก่ 
     o โปรดชฎิล   
     o โปรดพระเจ้าพิมพิสาร   
     o พระอัครสาวก   
     o แสดงโอวาทปาฏิโมกข์   

 3. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามแบบอย่าง
การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
ก าหนด 

 พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
    - พระอุรุเวลกัสสปะ 
  ชาดก 
    - กุฏิทูสกชาดก 
    - มหาอุกกุสชาดก 
 ศาสนนิกชนตัวอย่าง   
    - สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
      อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

- สมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
  ราชชนน ี

 4.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบัติ
ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
     : ศรัทธา 4 

 - พระพุทธ 
      : พุทธคุณ 3 

 - พระธรรม 
      : หลักกรรม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    - พระสงฆ์ 

 ไตรสิกขา 
  - ศีล สมาธิ ปัญญา 
 โอวาท 3 

 - ไม่ท าชั่ว 
      : เบญจศีล 
      : ทุจริต 3 

 - ท าความดี 
      : เบญจธรรม 
      : สุจริต  3 
      : พรหมวิหาร 4 
      : กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ   
      : มงคล 38 
        - เคารพ 
        - ถ่อมคน 
        - ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

 - ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
  - สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
   ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 

    - โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  
      เมตตาธรรม  ค้ าจุนโลก 

 5. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลใน 

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก

ศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินชีวิต 

  ตัวอย่างการกระท าความดีของ

ตนเองและบุคคลในครอบครัว ใน

โรงเรียน  และในชุมชน 

 6.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  

มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 

ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามท่ีก าหนด 

 สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ  

    คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

    - รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ     

      สมาธิและปัญญา 

    - รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  เจริญปัญญา 

•  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการ

นอน  อย่างมีสติ 

•  ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตา

เห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้น 

ลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรู้ 

ธรรมมารมณ์ 

• ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การ

คิด การถาม การเขียน 
 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน

นับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่าง

สมานฉันท์ 

 หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์ 

o เบญจศีล – เบญจธรรม 

o ทุจริต 3 – สุจริต 3 

o พรหมวิหาร 4 

o มงคล 38  

- เคารพ  

- ถ่อมตน 

- ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

o พุทธศาสนสุภาษิต  

: ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้

เกิดสุข   

: เมตตาธรรมค้ าจุนโลก 

        : กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 
 8. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 

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

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักใน
การพัฒนาชาติไทย  

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจาก
พระพุทธศาสนา 
o มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น              

ศาสนสถาน  โบราณวัตถุ  
สถาปัตยกรรม 

o มรดกทางด้านจิตใจ เช่น 
หลักธรรมค าสั่งสอน ความเชื่อ 
และคุณธรรมต่าง ๆ  

  การน าพระพุทธศาสนาไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชาติไทย 

o พัฒนาด้านกายภาพ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น ภาวนา 4    
(กาย  ศีล   จิต  ปัญญา) 
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)  
และอริยสัจสี่  

o พัฒนาจิตใจ  เช่น หลักโอวาท 3  
(ละความชั่ว   ท าดี   ท าจิตใจให้
บริสุทธิ์) และการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ   
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุง

กบิลพัสดุ)์ 
  พุทธกิจส าคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา  

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา   
 3. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตาม

แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ          
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
     - พระโสณโกฬิวิสะ 
  ชาดก 
    - จูฬเสฏฐิชาดก 
    - วัณณาโรหชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
    - สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
    - อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 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 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o อบายมุข 4 

   ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o บุญกิริยาวัตถุ 3 
o อคติ 4 
o อิทธิบาท 4 
o กตัญญูกตเวทีต่อ

พระพุทธศาสนา 
o มงคล 38 

-  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
- การงานไม่อากูล 
- อดทน 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและ
เจริญปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           

คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
       ปญฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                          
          ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  

มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
 
 

 สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 
   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  

สมาธิและปัญญา 
   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ              

การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              

การนอน  อย่างมีสติ 
   ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อ

ตาเห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดม
กลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มา
กระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              
การคิด   การถามและการเขียน 

 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 

 โอวาท 3  
     (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5) 

 

ป.6 
 

1. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  
หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็น
ศาสนาประจ าชาติ เช่น  เป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็น
รากฐานทางวัฒนธรรมไทย  เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ  เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก           
ในการพัฒนาชาติไทย   

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
    - ปลงอายุสังขาร 
    - ปัจฉิมสาวก 
    - ปรินิพพาน 
    - การถวายพระเพลิง 
    - แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
    - สังเวชนียสถาน 4 

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

  พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
    - พระราธะ 
  ชาดก 
    - ทีฆีติโกสลชาดก 
    - สัพพทาฐิชาดก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ศาสนิกชนตัวอย่าง 

    - พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
    - สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม- 
      พระปรมานุชิตชิโนรส 

 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 
o  คารวะ 6 
o  กตัญญูกตเวทีต่อ

พระมหากษัตริย์ 
o  มงคล 38 

- มีวินัย 
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและ
เจริญปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
  -สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  

คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
      - ยถาวาที  ตถาการี   
       พูดเช่นไร  ท าเช่นนั้น 

 5. ชื่นชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา   พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการด าเนินชวีิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของบุคคล   
     ในประเทศ  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ

บริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ              
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 
  - รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ 

       สมาธิและปัญญา 
  - รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ            

        การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
  - ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

        การนอนอย่างมีสติ 
  - ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตา 
    เห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น      
    ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ    
    ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 
   - ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน          
     การคิด   การถาม และการเขียน 

 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         
ที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด 

 หลักธรรม : อริยสัจ 4  หลักกรรม 
 โอวาท 3 :  เบญจศีล – เบญจ

ธรรม  อบายมุข 6  อกุศลมูล 3
กุศลมูล 3 

 8. อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนา
อ่ืนๆ โดยสังเขป 

 หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่าง ๆ  
 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ 4  

โอวาท  3  ฯลฯ 
 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม  
 คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  10 

ประการ 
 9. อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี

พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

o ศาสนพิธีของศาสนาต่าง  
o พระพุทธศาสนา 

: ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น 
บรรพชา  อุปสมบท 

         : ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ   
          พระพุทธศาสนา เช่น ท าบุญพิธี 
          เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 

o ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด               
การถือศีลอด  การบ าเพ็ญฮัจญ์ 
ฯลฯ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  o คริสต์ศาสนา  เช่น  ศีลล้างบาป             

ศีลอภัยบาป  ศีลก าลัง  ศีลมหา
สนิท  ฯลฯ 

o ศาสนาฮินด ู เช่น พิธีศราทธ์  พิธี
บูชาเทวดา 

ม.1 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย 
 

  การสังคายนา 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่           

ประเทศไทย 
 2. วิเคราะห์ความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่
มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้ง
การพัฒนาตนและครอบครัว 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
  ศาสนาประจ าชาติ 
  สถาบันหลักของสังคมไทย       
  สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และ

ครอบคลุมสังคมไทย 
  การพัฒนาตนและครอบครัว 

 3. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 ประสูติ 
 เทวทูต 4 
 การแสวงหาความรู้ 
 การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 

 4. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  พระมหากัสสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวิสาขา 

 ชาดก 
  อัมพชาดก 
   ติตติรชาดก 

 5.  อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

 พระรัตนตรัย 
  พุทธคุณ 9 

 อริยสัจ 4 
  ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
o ธาตุ 4 

  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 
o ความหมายและคุณค่า 
o อบายมุข  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ) 

o สุข 2 (กายิก, เจตสิก) 
o คิหิสุข 

  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o ไตรสิกขา 
o กรรมฐาน 2 
o ปธาน 4 
o โกศล 3 
o มงคล 38 

-ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิต 

   - บูชาผู้ควรบูชา 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

   ย  เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 

  อตฺตนา โจทยตฺตาน   
จงเตือนตน ด้วยตน 

  นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 

   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
      เรือนที่ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 

 6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพ่ือการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – 
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

 โยนิโสมนสิการ 
   วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่า    
      เทียม 
   วิธีคิดแบบคุณ – โทษและ 
      ทางออก 

 
 

 7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนับถือตามที่
ก าหนด 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
      - วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ 

   บริหารจิตและเจริญปัญญา   การ 
   ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม  
   หลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 

      - น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ 
   ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการด ารงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

   หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ 
     ข้อ 5) 
    
 

 9. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นที่ทุกคน
ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่าง  ๆ  มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการด าเนิน
ชีวิตแตกต่างกันตามหลักความเชื่อ
และค าสอน ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิก
ชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ  

 
 11. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เป็น

แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

 ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศ
ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสน
สัมพันธ์หรือมีผลงานด้านศาสน
สัมพันธ์ 

ม.2 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน   

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพ่ือนบ้านและการนับถือพระ
พุทธ -ศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้าน
ในปัจจุบัน 

 2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ- 
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 3. วิเคราะห์ความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
   รากฐานของวัฒนธรรม 
   เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 

 4. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ            
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม 

 5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
 

   สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 การผจญมาร 
 การตรัสรู้ 
 การสั่งสอน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่าง

การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
    - พระสารีบุตร 
    - พระโมคคัลลานะ 
    - นางขุชชุตตรา 
    - พระเจ้าพิมพิสาร 
 ชาดก   
    - มิตตวินทุกชาดก 
    - ราโชวาทชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
    - พระมหาธรรมราชาลิไท 
   - สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม   
     พระยาวชิรญาณวโรรส 

 7. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ  

   โครงสร้าง และสาระสังเขปของ                
      พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก              
      และพระอภิธรรมปิฎก 
 

 8. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ  ตามที่ก าหนด  เห็นคุณค่าและ
น าไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
 

 พระรัตนตรัย 
   ธรรมคุณ 6 

 อริยสัจ 4 
   ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
 -   อายตนะ 

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 

-   สมบัติ 4              
-   วิบัติ 4 

o อกุศลกรรมบถ 10 
o อบายมุข 6 

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
o สุข 2  (สามิส,  นิรามิส) 

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o บุพพนิมิตของ

มัชฌิมาปฏิปทา 
o ดรุณธรรม 6 
o กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
o กุศลกรรมบถ 10 
o สติปัฏฐาน 4 
o มงคล 38 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - ประพฤติธรรม 

- เว้นจากความชั่ว 
          -  เว้นจากการดื่มน้ าเมา 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                      

 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี  

 จ ปาปก    
 ท าดีได้ด ีท าชั่ว   ได้ชัว่ 

   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย      
 การสั่งสมบุญน าสุขมาให้ 

          ปูชโก  ลภเต ปูช  วนฺทโก    
             ปฏิวนฺทน       

       ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการ 
       บชูาตอบ                   
       ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการ 
       ไหว้ตอบ 

 9.เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธคีิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโส-มนสิการ 2 วิธี คือ  วิธคีิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธี
คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

 10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
     - รู้และเขา้ใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์   
       ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
     - ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา 

  ตามหลักสติปัฎฐาน  เน้นอานาปาน  
  สติ 

     - น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา   
  ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการด ารงตนอย่าง
เหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม   
(ตามสาระการเรียนรู้ ข้อ 8.) 
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ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 3 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น            
ในปัจจุบัน 

 2. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม     และ
ความสงบสุขแก่โลก 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขให้แก่โลก 

 3. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ  การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ที่สอดคล้องกับหลักธรรม
ในสาระการเรียนรู้ ข้อ 6 ) 

 
 4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูป

ปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

  ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง 
ต่าง ๆ  เช่น  
o ปางมารวิชัย 
o ปางปฐมเทศนา 
o ปางลีลา 
o ปางประจ าวันเกิด 

   สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
 ปฐมเทศนา 
 โอวาทปาฏิโมกข์ 

 5. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่าง
การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  
ตามท่ีก าหนด 

 พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
- พระอัญญาโกณฑัญญะ 

     - พระมหาปชาบดีเถรี 
     - พระเขมาเถรี 
     - พระเจ้าปเสนทิโกศล 
 ชาดก 

- นันทิวิสาลชาดก 
- สุวัณณหังสชาดก 

 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
- หม่อมเจ้าพูนพิสมัย  ดิสกุล 
- ศาสตราจารย์ สัญญาธรรมศักดิ์ 

 6. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   สังฆคุณ 9 

 อริยสัจ 4 
   ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  -ไตรลักษณ์ 

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 

-วัฏฏะ 3 
-ปปัญจธรรม 3  

(ตัณหา  มานะ  ทิฎฐิ) 
   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 

o อัตถะ 3 
   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 

o มรรคมีองค์ 8 
o ปัญญา 3 
o สัปปุริสธรรม 7 
o บุญกิริยาวัตถุ 10 
o อุบาสกธรรม 7 
o มงคล 38 

- มีศิลปวิทยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย                        

ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
   ธมฺมจารี  สุข  เสติ                                   

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปมาโท มจฺจุโน ปท                              

ความประมาทเป็นทางแห่ง
ความตาย 

   สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ                             
ผู้ฟงัด้วยดีย่อมได้ปัญญา 

   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธ 
     ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

 7. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                  
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการท างาน           
และการมีครอบครัว 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม   
(ตามสาระการเรียนรู้ ข้อ 6.) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้

และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ             
โยนิโสมนสิการ  2  วิธี คือ วิธคีิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย 

 

 9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ 
  ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
  ตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานาปา 
  นสติ 
- น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา         
  ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 10. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถี
การด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

 วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชน
ศาสนาอื่นๆ 

ม.4-ม.6 1.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความเชื่อ
ทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  หรือสังคม
สมัยของศาสดาที่ตนนับถือ 

 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติ
ความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 

 2. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์
ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้    การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์  ผู้ฝึก
ตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 

 การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการ
สอน  และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามแนวพุทธจริยา 

 3.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และ
การธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 พุทธประวัติด้านการบริหารและการ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 

 

 4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 
 

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่
เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสาย
กลาง 

 5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ี
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนา
ศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง 

 
 6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน

พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- 
ศาสนา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับ

หลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 

 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา
และการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

 8.  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธ 
ศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรม
ตนการพ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพ 

 9.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์ 
แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา        

 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์        
ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 

 10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน
ไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ

สันติภาพแก่บุคคล  สังคมและโลก 

 11.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

 12. วิเคราะห์ความส าคัญขอพระพุทธศาสนา 
เกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพ  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ 

 13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

 พระรัตนตรัย 
   วิเคราะห์ความหมายและคุณค่า

ของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
 อริยสัจ 4 
   ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
-  นามรูป 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  -  โลกธรรม 8 

-   จิต, เจตสิก 
   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 

o หลักกรรม    
  -  นิยาม 5 
 -  กรรมนิยาม ( กรรม 12) 
 - ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุป
บาท) 

o วิตก 3 
o มิจฉาวณิชชา 5 
o นิวรณ์ 5 
o อุปาทาน 4 

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
o ภาวนา 4 
o วิมุตติ 5 
o นิพพาน 

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o พระสัทธรรม 3 
o ปัญญาวุฒิธรรม 4 
o พละ 5 
o อุบาสกธรรม 5 
o    อปริหานิยธรรม 7 
o    ปาปณิกธรรม 3 
o    ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก

ธรรม 4 
o โภคอาทิยะ 5 
o อริยวัฑฒิ 5 
o อธิปไตย 3 
o สาราณียธรรม 6 
o ทศพิธราชธรรม 10  
o วิปัสสนาญาณ 9 
o มงคล 38 

- สงเคราะห์บุตร 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - สงเคราะห์ภรรยา 

- สันโดษ 
- ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว 
- จิตไม่เศร้าโศก 
- จิตไม่มัวหมอง 
- จิตเกษม 
- ความเพียรเผากิเลส 
- ประพฤติพรหมจรรย์ 
- เห็นอริยสัจ 
- บรรลุนิพพาน 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
  จิตฺต  ทนฺต   สุขาวห                                              

จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ 
  นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ     

บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการข้ึน ๆ  
ลง ๆ  

  นตฺถ ิโลเก อนินฺทิโต                               
คนที่ไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก 

  โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ                          
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 

  ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา  วินฺทเต 
ธน                          
คนขยันเอาการเอางาน กระท า
เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ 

  วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  
นิปฺปทา  
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่า
จะประสบความส าเร็จ 

  สนฺตฎฺฐี ปรม  ธน                                     
     ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 
  อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก                           
     การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 
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ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     ราชา มุข  มนุสฺสาน                        

พระราชาเป็นประมุขของ
ประชาชน 

  สติ โลกสฺมิ ชาคโร                                       
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก 

  นตฺถ ิสนฺติปร  สุข                                 
สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 

  นิพฺพาน  ปรม  สุข                            
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 

 
 14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง              

การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก   
 เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พุทธสาวก พุทธสาวิก 
   พระอัสสชิ 
   พระกีสาโคตมีเถรี 
   พระนางมัลลิกา 
   หมอชีวก โกมารภัจ 
   พระอนุรุทธะ 
   พระองคุลิมาล 
   พระธัมมทินนาเถรี 
   จิตตคหบดี 
   พระอานนท์ 
   พระปฏาจาราเถรี 
   จูฬสุภัททา 
   สุมนมาลาการ 

 ชาดก 
   เวสสันดรชาดก 
   มโหสธชาดก 
   มหาชนกชาดก 

 ศาสนิกชนตัวอย่าง 
   พระนาคเสน - พระยามิลินท์ 
   สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) 
   พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
   สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
   พระธรรมโกศาจารย์   
   (พุทธทาสภิกขุ) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     พระพรหมมังคลาจารย์  (ปัญญา

นันทภิกขุ)   
   ดร.เอ็มเบดการ์ 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  

เจ้าอยู่หัว 
   พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
   พระพรหมคุณาภรณ์  

 (ป.อ.ปยุตโต)  
    อนาคาริก ธรรมปาละ 

 15. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการ
สังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ่ 

   วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก 
และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การ
สังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิฏก 

   ความส าคัญและคุณค่าของพระ
ไตรปิฏก 

 16. เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 
และตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้
อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย บทบาทการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

   ตัวอย่างผลที่เกิดจากการท าความดี      
ความชั่ว   

  โยนิโสมนสิการด้วยวธิีคิดแบบอริยสัจ 
  หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ 13 

 17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

 ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด   พระ
เยซู 

 18.ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
ค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อ
และพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชน
ศาสนาต่างๆ เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 คุณค่าและความส าคัญของค่านิยม
และจริยธรรม 

 การขจัดความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

 19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ 
 

   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี  (เน้น วิธีคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ  แบบ
สามัญญลักษณะ แบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน  และแบบ  วิภัชชวาท ) 
1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
2)  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  4) วิธีคิดแบบอริยสัจ  

5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
6)  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้- คุณค่า
เทียม 
7) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก 
8) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้า
คุณธรรม  
9) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน     

     10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
 20. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและ

เจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา

ตามหลักสติปัฎฐาน 
   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ

ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้  คุณภาพชีวิตและสังคม 

 21. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และ
ชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คคลอื่นเห็น
ความส าคัญของการท าความดี    ต่อกัน 

 หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 
o  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

เช่น สาราณียธรรม 6 
อธิปไตย 3 มิจฉาวณิชชา 5 
อริยวัฑฆิ 5    โภคอาทิยะ 5   

 คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ 10  
ประการ   (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 

 ศาสนาอิสลาม ได้แก่  หลัก
จริยธรรม (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 

 22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 

 สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
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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  หรือศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสน
สถาน 
  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 ที่
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การท าบุญตักบาตร 
 

ป.3 1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสน
สถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

 ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกข้ึนยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งสิ่งของแก่พระภิกษุ 
   มรรยาทในการสนทนา 
   การส ารวมกิริยามารยาท             
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การแต่งกายท่ีเหมาะสมเมื่อ    

   อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  

ศาสนสถาน      
2. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  การจัดโต๊ะ

หมู่บูชา 
3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น   
พุทธมามกะ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

ป.4 1. อภิปรายความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

  ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของ 
ศาสนสถาน    

  การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
   การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสม

ในโอกาสต่าง ๆ 
3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม

สวนะ 
 
 

ป.5 1. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่าง
เรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด          
มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ  

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

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการท าบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันส าคัญทางศาสนา        

3. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา คร/ูอาจารย์                 

ผู้ที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

  ป.6 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศา
สนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน   เพ่ือประโยชน์ต่อ
ศาสนา 

3. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสน
พิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน 
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วนัอัฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/ 
    พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 

4. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ขั้นเตรียมการ 

      - ขั้นพิธีการ 
ม.1 

 
1. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ และ                       
การบ ารุงรักษาวัด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ม.2 

2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตน
นับถือ 
 
 
 

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง 

 การเข้าพบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  

การไหว้  การกราบ  การเคารพ                
พระรัตนตรัย  การฟังเจริญ 
พระพุทธมนต์  การฟังสวด                      
พระอภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา 

3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ   ตามท่ีก าหนด 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตาม
หลักพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน 
นับถือ 

4. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน   ศาสนพิธี 
พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 

 การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4  หมู่ 5 
หมู่ 7  หมู่  9 

 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบ
โต๊ะหมู่บูชา  

 ค าอาราธนาต่างๆ   
5. อธิบายประวัติ ความส าคัญ และ ปฏิบัติตน
ในวันส าคัญทางศาสนา ที่ตนนับถือ ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติและความส าคัญของวันธรรม
สวนะ วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   
วันเทโวโรหณะ 

 ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตน
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมี
บูชา  วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญ 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง ๆ 
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 การเป็นลูกที่ด ีตามหลักทิศเบื้องหน้า   
ในทิศ 6 

 
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

 การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
 มรรยาทของผู้เป็นแขก 
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  

การยืน  การให้ที่นั่ง  การเดินสวน               
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การสนทนา  การรับสิ่งของ 

 การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงาน
มงคล  งานอวมงคล 

3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง 
 
 

 การท าบุญตักบาตร 
 การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวาย

และสิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ 
 การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน 
 การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน 
 การกรวดน้ า 
 การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 

 4. อธิบายค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ             
วันส าคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน            
ได้ถูกต้อง 
 
 

 หลักธรรมเบื้องต้นที่เก่ียวเนื่องใน             
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา                    
วันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา 

 วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน                        

ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา         
วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ                 

5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี
พิธีกรรม ตาม  แนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืน ๆ  
เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน 
 
 
 

 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่น ๆ 

 
 
 

ม.3 1. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก และ
ปฏิบัติตนต่อสาวก ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ      
ตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตร
อย่างเหมาะสม 

 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน      
ศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกาย 
มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ 

2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง ๆ 
ตามหลักศาสนา ตามที่ก าหนด  

 การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา  
ในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
 

 การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง  พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

 การนิมนต์พระภิกษ ุการเตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียม
เครื่องรับรอง การจุดธปูเทียน  

 ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าว
พระพุทธ การถวายไทยธรรม                  
การกรวดน้ า 

5.  อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามที่
ก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย   
  วันวิสาขบูชา  (วันส าคัญสากล) 
  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 

 หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรม
เทศนา  การแต่งกายในการประกอบ 
ศาสนพิธีที่วัด  การงดเว้นอบายมุข    

 การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญ 

6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ          
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา  
ที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

7. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่
ตนนับถือ 

 การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา   น าไปปฏิบัติและเผย
แผ่ตามโอกาส 

 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธ 

 การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษา
วัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 

ม.4-ม.6 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก 
สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง  
 

 ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ 
  การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น 

การศึกษา การปฏิบัติธรรม และ
การเป็นนักบวชที่ดี 

  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
  หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุ ใน

ฐานะพระนักเทศก์                     
พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก พระ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
วิทยากร   พระวิปัสสนาจารย์ และ
พระนักพัฒนา 

  การปกป้องคุ้มครอง 
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทใน
สังคมไทย 

  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย 
วาจา  และใจ  ที่ประกอบด้วย
เมตตา 

  การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษ ุ ในโอกาสต่าง ๆ 

 ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
และสังคม 
  การรักษาศีล 8 
  การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิก

ขององค์กรชาวพุทธ 
  การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศ

เบื้องบน ในทิศ  6 
         การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะ 
           ผู้ปกครองและ ผู้อยู่ในปกครอง   
           ตามหลักทิศเบื้องล่าง ในทิศ 6 

  การปฏิสันถารตามหลัก   
ปฏิสันถาร 2 

  หน้าที่และบทบาทของอุบาสก  
อุบาสิกาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบื้องหลัง           
ในทิศ 6 

  การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ      
และโลก 

2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  
  ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ  

เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน  
ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน   
พิธีปวารณา เป็นต้น  

  ศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนา   
เข้าไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การท าบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ  

 ความหมาย ความส าคัญ คติธรรม           
ในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน 
งานพิธี คุณค่าและประโยชน์ 

 พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของ         
ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่อง        
อัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ  
บรรพชาอุปสมบท 

 บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
 คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 
 

3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เก่ียวเนื่อง
กับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ 
ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

 หลักธรรม/คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับ            
วันส าคัญ และเทศกาลที่ส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 

 การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญ           
และเทศกาลที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอ่ืน 

5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารง
รกัษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการ
พัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
 

 การปกป้อง คุ้มครอง ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท             
ในสังคมไทย 

 การปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วม         
ในสังคมพุทธ  
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สาระท่ี 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น  
 กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟัง

ค าแนะน าของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ 
และครู 

 รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ  
การไหว้ผู้ใหญ่      

 ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของครอบครัวและ
โรงเรียน  

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน  

 มีเหตุผลและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

 มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ที่

ดีของครอบครัวและโรงเรียน                  
 2. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี

ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระท านัน้ 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น เช่น 

 -   ความกตัญญูกตเวที 
 -   ความมีระเบียบวินัย 

      -   ความรับผิดชอบ    
      -   ความขยัน  
      -   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือ 

ผู้อื่น 
      -   ความซื่อสัตย์สุจริต     
      -   ความเมตตากรุณา  

  ผลของการกระท าความดี เช่น  
         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

             -  ได้รับการชื่นชม ยกย่อง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 

 
 
 

1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

   ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่
สาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

2. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

  กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับการท าความ
เคารพ การยืน การเดิน การนั่ง การพูด 
การทักทาย  การแต่งกาย  

3. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

    การยอมรับความแตกต่างของคนใน
สังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นที ่แตกต่างกัน เช่น  

       -  บุคคลย่อมมีความคิดที่มีเหตุผล  
       -  การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ  

เชื่อของบุคคล 
       -  บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
      -   ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจ

ผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  
สีผิว ที่แตกต่างกัน 

4. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
       -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

 -   สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
 -   สิทธิในทรัพย์สิน 

ป.3 
 

1. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

    ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว              
เช่น การแสดงความเคารพและการเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ การกระท ากิจกรรมร่วมกัน  ใน
ครอบครัว 

   ประเพณแีละวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 
การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต      ประโยชน์
ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ

ตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

    พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือน ๆ               
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย             
การท าความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้
ภาษา (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการ และ
ภาษาอ่ืนๆ ฯลฯ ) 

    สาเหตุที่ท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบันของนักเรียน และผู้อ่ืนแตกต่าง
กัน 

3. อธิบายความส าคัญขอวันหยุดราชการที่
ส าคัญ    

    วันหยุดราชการที่ส าคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี              
วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา     วันวิสาขบูชา         
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

-   วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น  วันสงกรานต์        
วันพืชมงคล 

4. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

   บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน 

   ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

ป.4 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
 

    การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

    แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของชุมชน เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน  การพัฒนาชุมชน   

2. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

    การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
     - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้น า 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตาม
หรือสมาชิก   

- การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของการ
ท างานเป็นกลุ่ม   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    
พึงได้รับตามกฎหมาย 
  

   สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต 
สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิ  ที่จะ
ได้รับการพัฒนา สิทธิทีจ่ะม ี            
ส่วนร่วม 

4. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย             
ที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย             
ภาษา อาหาร  

5. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจ าวัน 

   ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความ
ขัดแย้งในชีวิตประจ าวัน 

    แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธ ี

ป.5 
 

 

1. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  
 

    สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ   
    หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมาย     

    คุณลักษณะของพลเมืองดี  เช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ   

2. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ

ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

3. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

   วัฒนธรรมไทย ทีม่ีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 

    คุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิต 
 4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
   ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน    

ของตน 
   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชุมชน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเช่น 

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

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

3. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูก
กาลเทศะ 

   ความหมายและส าคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เช่น  

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

4.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม

คนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

5. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

    ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น 
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่าง 
ๆ สถานการณ์จริง  

    ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   
เหตุการณ์ต่างๆ  

    หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 

ม.1 
 
 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล 

    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
-  กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
- กฎหมายลิขสิทธิ์   

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
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2. ระบุความสามารถของตนเอง  ในการ 
ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

   บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม  
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณ 
ประโยชน์ 

3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

    ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชยีตะวันออก  เฉียงใต้ 

   วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ด ีหรืออาจน าไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน 

 4. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

 ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 

ม.2 
 

 
 

1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
 
 

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เช่น 

       -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์    

-  กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเก่ียวกับครอบครัวและ

มรดก เช่น การหมั้น การสมรส             
การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  
และมรดก 

  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
       - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก    
         แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล 
         ธรรมดา 

 - กฏหมายแรงงาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     - กฏหมายปกครอง 

2. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

3. วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  

   บทบาท  ความส าคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน            
ทางการเมืองการปกครอง 

4.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม          
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน 

ม.3 
 

 
 

1. อธิบายความแตกต่างของการกระท า
ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 

  ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญา 
และโทษ 

   ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่ง  
และโทษ 

   ตัวอย่างการกระท าความผิดทางอาญา 
เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    

   ตัวอย่างการท าความผิดทางแพ่ง เช่น  
การท าผิดสัญญา  การท าละเมิด  

2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

    ความหมาย และความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 

    การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม  

3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

   ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ              
ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม        

 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง 

   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ   
สังคม  ความเชื่อ 

   สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 

   แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 

5. เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

   ปัจจัยที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รุ้จักมอง
โลกในแง่ด ี สร้างทักษะทางอารมณ์  รู้จัก
บริโภคด้วยปัญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าว
และวัตถุต่างๆ    ปรับปรุงตนเองและสิ่ง
ต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ  

ม.4-ม.6 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

   กฎหมายเพ่งเก่ียวกับนิติกรรมสัญญา เช่น    
ซื้อขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม
เงิน จ าน า จ านอง 

    กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

   กฎหมายอื่นที่ส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   
กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

   ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญา 
       สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย 
        มนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

 
 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทาง
สังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 
 
 
 
 

 โครงสร้างทางสังคม 
-  การจัดระเบียบทางสังคม 

        -  สถาบันทางสังคม 
   การขัดเกลาทางสังคม 
   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

    การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง
สังคม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืน

ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 

   คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ  
     และสังคมโลก เช่น 
      -   เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
      -   เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ

บุคคลอื่น 
        -  มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
        -  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

ชุมชน  ประเทศชาติและสังคม 
        -  เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง           

การปกครอง  
        -   มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม 
          การเมืองการปกครอง  สิ่งแวดล้อม 
        -  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็น

ตัวก าหนดความคิด                 

 

 4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน 

 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ            
ในเวทีโลกท่ีมีผลต่อประทศไทย 

 สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                       
แห่งราชอาณาจักรไทย   ฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ             
และแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 

5. วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล 
 

 ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
 ลักษณะและ ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย

ที่ส าคัญ  
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย  
 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ

วัฒนธรรมสากล 
 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ที่ดีงาม 
 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
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สาระท่ี 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน 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 านาจ
ตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท 
สิทธิหน้าที่ 

 3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.2 
 
 

 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

2. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

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

ป.3 1. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน 
- 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 าคัญ

ของระบอบประชาธิปไตย 
 อ านาจอธิปไตย  
 ความส าคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

3. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

สังคมไทย 
ป.5 

 
 
 

1. อธิบายโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่และ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 อ านาจหน้าที่และความส าคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

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

3. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ป.6 
 
 

1. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

 บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล 

2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม ประชาธิปไตย 
ในท้องถิ่นและประเทศ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระท าผิด
การเลือกตั้ง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
ม.1 

 
 

 

1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และสาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป   

 หลักการ เจตนารมณ ์ โครงสร้าง และ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ฉบับปัจจุบัน 

 การแบ่งอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ
อธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   

 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 

ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  
- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
     กระบวนการตรากฎหมาย 

2. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน 

 เหตุการณ ์และการเปลี่ยนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 

 หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 
 

ม.3 
 
 
 
 
  
 

1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ 
ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน 
 

 ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ 

 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย 
 เกณฑ์การตัดสินใจ 

2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอ่ืนๆ ที่มี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

 
3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน
มาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนรว่ม และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม    
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 อ านาจหน้าที่ของรัฐบาล 
 บทบาทส าคัญของรัฐบาลในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

4. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ม.4-ม.6 1. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญใน
ประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข 
 

 ปัญหาการเมืองส าคัญที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศ 

 สถานการณ์การเมืองการปกครอง                
ของสังคมไทย และสังคมโลก และ               
การประสานประโยชน์ร่วมกัน   

 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง              
ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   

2. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
ปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ 
 

 การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ   เช่น  การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ 

 การแลกเปลี่ยนเพ่ือช่วยเหลือ และส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

3. วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็น
ที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข       

 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       -  รูปแบบของรัฐ 
       -  ฐานะและพระราชอ านาจของ  
           พระมหากษัตริย์    
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

 
 

 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  
การตรวจสอบโดยประชาชน 

 
 
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  

มีผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อ
สินค้าและบริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช้จ่าย 

3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ดินสอ กระดาษ  เสื้อผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและ 
      สว่นรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและ

คุ้มค่า 
ป.2 1. ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและ

บริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและ

บริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่
หลากหลายที่มีต่อราคา คุณค่าและ
ประโยชน์ของสินค้าและบริการ รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม 

 
2. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของ
ครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

3. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง    วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง
อย่างง่าย ๆ  

   รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่
เหมาะสม และไม่เหมาะสม 

   รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและ           
ไม่เหมาะสม 

4. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
รายได้และการออม 
 
 
 

   ที่มาของรายได้ที่สุจริต 
   การใช้จ่ายที่เหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การน าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

เช่น   การช่วยเหลือสาธารณกุศล 
ป.3 1. จ าแนกความต้องการและความจ าเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ เรียกว่า
ปัจจัย 4 

   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ 
เป็นสินค้าที่จ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต  

   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  
ที่สนองความต้องการของมนุษย์ 

   หลักการเลือกสินค้าที่จ าเป็น 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 60                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

2. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายที่
จ าเป็นและเหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและ

เหมาะสม 
   วางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
3.อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

   ความหมายของผูผ้ลิตและผู้บริโภค 
   ความหมายของสนิค้าและบริการ 
   ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความตอ้งการของ
มนุษย์ที่มีไม่จ ากัด 

ป.4 1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า
และบริการ 

   สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายใน
ตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและ
คุณภาพ 

   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการที่มีมากมาย ซึ่งข้ึนอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย 
และ   ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้
ซ้ือ ราคาสินค้า การโฆษณา คุณภาพของ
สินค้า       

2. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

3. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด ารงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร 
การใช้จ่าย 

ป.5 1. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการ
ผลิตประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
   ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ ามัน วัตถุดิบ 
   พฤติกรรมของผู้บริโภค 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 61                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน 

2. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน เช่นการประหยัด
พลังงานและคา่ใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน 
การวางแผนการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
ลดความสูญเสียทุกประเภท การใช้ภิ
ปัญญาท้องถ่น 

   ตัวอย่างการผลติสินค้าและบริการในชุมชน 
เช่น หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท๊อป   

3. อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์ 

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
   ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
ป.6 1. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความ

รับผิดชอบ 
   บทบาทของผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ   เช่น                

ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่ม
ลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดความ
ผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
2. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 
ที่รู้เท่าทัน 

   คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่า

ทันที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
3. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

   ความหมาย และความจ าเป็นของ
ทรัพยากร 

   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (ลดการสูญเสียทุก
ประเภท) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  วิธีการสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่า

ของทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
   วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์

เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติ และทันกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม                   

ม.1 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

   ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับ  
ความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน          
การเลือกและค่าเสียโอกาส 

2. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความส าคัญของการ
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

   หลักการในการบริโภคท่ีดี 
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของ

คนในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสีย
ของพฤติกรรมดังกล่าว 

3. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตาม
พระราชด าริ 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการด ารงชีวิต 
   ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
ม.2 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและ

การออม 
   ความหมายและความส าคัญของการลงทุน

และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 

ภาคครัวเรือน 
   ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ค่าของ
เงิน เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับ
อนาคต 

   ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย 

2. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ 
 

   ความหมาย  ความส าคัญ และหลักการ
ผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการ
ผลิตอะไรบ้าง  ใชว้ิธีการผลิตอย่างไร    มี
ปัญหาด้านใดบ้าง 

   มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ      
การผลิตสินค้าและบริการ 

   น าหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 
และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น 

   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    
ผู้บริโภค 

   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค 

   แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 
ม.3 1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    ความหมายและประเภทของตลาด 

   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน 
   ความหมายและความส าคัญของกลไกราคา

และการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
   หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า

และบริการ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม 

   วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ   

   หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิ

พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ม.4–ม.6 1. อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดี
และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  

   ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ 
     ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ 
   การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน      

การก าหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย 
   การก าหนดค่าจ้าง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  
   บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ

ควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่าย และจัดสรร
ในทางเศรษฐกิจ 

2. ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 

   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง                 
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง และ
ครอบครัว 

   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน        
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การค้าและ
บริการ 

   ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมฉบับที่ผ่านมา 

   การพัฒนาประเทศที่น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผน
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบัน  

3. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ 

   วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
   ความหมายความส าคัญ และหลักการของ

ระบบสหกรณ ์
   ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศ

ไทย 
   ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 
 4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ                

ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
   ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
   ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบ

ความส าเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้อง

ท างานอย่างสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและความส าคัญของ

การท างาน 
   เหตุผลของการท างาน 
   ผลของการท างานประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
   การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคมสงบสุข 

ป.2 1. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 

   ความหมายและความส าคัญของการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

   ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน       
การช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดย
การใช้เงิน 

2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย  
ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 66                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการ

ก าหนดราคาสินค้าและบริการ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย     ท า

ให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 
ป.3 1. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ

ให้บริการแก่ประชาชน 
   สินค้าและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา

และให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข การ
บรรเทาสาธารณภัย 

 2. บอกความส าคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความส าคัญของภาษีที่รัฐ
น ามาสร้างความเจริญและให้บริการแก่
ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา   ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 

   บทบาทหน้าทีข่องประชาชนในการเสียภาษี 
 3. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่

มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
   ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขันทาง

การค้าที่มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
ป.4 1. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ

คนในชุมชน 
   อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิต  ใน

ชุมชน 
   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    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอก
ระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เช่น การเสียดอกเบี้ย  การลงทุน การซื้อของ
อุปโภคเพ่ิมขึ้น  ที่น าไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ 
ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

ป.6 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
อย่างสังเขป เช่นการแลก  เปลี่ยนสินค้าและ
บริการ  รายได้และรายจ่าย การออมกับ
ธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วย
เศรษฐกิจ 

   ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงาน

ในประเทศไทย 
  การหารายได ้รายจ่าย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

2. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 

ม.1 1. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง 
 

   ความหมาย ประเภท และความส าคัญของ
สถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าที่และความส าคัญของธนาคาร
กลาง 

   การหารายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และสถาบันการเงิน 

2. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอ
แนวทางแก้ไข 

3. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด   ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อุปสงค์และอุปทาน 
 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และ
อุปทาน 

4. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเก่ียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
 

  ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

   กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาพอสังเขป 

   ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ละประเภท 

ม.2 1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ    ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   
2. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็น 
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

  หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน 
และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  
ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เช่น  น้ ามัน  ป่าไม ้ ทองค า  ถ่านหิน  แร่ 
เป็นต้น 

4. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า             
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ 
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

   การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ม.3 1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

  บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ  

  บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
เช่นการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่
เอกชนไม่ด าเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน 
โรงเรียน 

       - บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาประเทศ  
ของรัฐในระดับต่าง ๆ   

      - บทบาทการแทรกแซงราคาและ               
การควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่ายและการ
จัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

   บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจใน
สังคมไทย 

 
2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ    นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
บุคคล กลุม่คน และประเทศชาติ 

รัฐบาล 

3. อภิปรายบทบาทความส าคัญของ          
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

   บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   

4. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ  
เงินเฟ้อ  เงินฝืด  
 

   ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะ
เงินเฟ้อ   เงินฝืด 

5. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา 
 

   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 

6. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้า

ระหว่างประเทศ 
ม.4–ม.6 1. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบาย

การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

   บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐบาลในด้าน 

        - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
        - การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
        - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
        - การแทรกแซงราคาและการควบคุม 

ราคา 
   รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ

งบประมาณ  หนี้สาธารณะ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

         - นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  
           และการใช้จ่ายของรัฐ 
          - แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
   ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจาก

ภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟ้อ     เงินฝืด   
   ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น 

GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
   แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การคลัง 

2. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย 

   วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน์ของไทย 

   ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

   ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวที

การเงินโลกท่ีมีผลกับประเทศไทย 
3. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

   แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ 

   บทบาทขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , ADB , 
OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ  เขต
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  

   ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน
การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ 

   ตัวอย่างเหตุการณ์ที่น าไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ 

   ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน 
การขัดแย้ง และการประสารประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 71                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

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

ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏ

ในปฏิทิน  
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติใน

ปฏิทิน  
 ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เช้าวันนี้   

ตอนเย็น  
2. เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน 
เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นได้      

3. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่าย ๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างสั้น ๆ 

ป.2 1. ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 

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

 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณ์ได้ 

2. ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว        
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้ค าที่บอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นได้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. เทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น 

พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป      
(ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  

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

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ ์     
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของ
นักเรียน  เป็นต้น 

2. แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และ
แหล่งข้อมูล ที่เก่ียวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

ป.4 1. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ 

 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ
เพ่ือท าความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  
หนังสือพิมพ์ 

2. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
เช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

3. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ที่
แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้น
รอง 

 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา         
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

 การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น
หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้

หลักฐานที่หลากหลาย 
 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้  อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ 

 การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่างง่าย ๆ 
การจดันิทรรศการ  

2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพ่ือ
ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น  มีเหตุการณ์
ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่นเพ่ือตอบค าถามดังกล่าว เช่น 
เอกสาร เรื่องเล่า ต านานท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลที่พบเพื่อตอบค าถามได้อย่างมี
เหตุผล 

3. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับข้อมูล 
เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจากเอกสารต่าง 
ๆ เป็นต้น 

 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริง
กับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 
ป.6 1. อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 

 ความหมายและความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

 การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของ
ภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น  

2. น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
น ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย     สมัยรัตนโกสินทร์ 
เช่น    พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 4 
หรือ รัชกาลที ่5 กฎหมายส าคัญ ฯลฯ  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) 

 สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง 

 การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
การเล่าเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน
รายงาน   

ม.1 1. วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

    ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย        
ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

   ความส าคัญของเวลา และช่วงเวลาส าหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

   ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มี
ต่อปัจจุบันและอนาคต 

2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

   ทีม่าของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก ่จ.ศ. / ม.ศ.  

      /ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
   วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง  

การเทียบ 
    ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ที่ปรากฏใน

เอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
3. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคญัของประวัติศาสตร์    
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความ 
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

    ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และ
หลักฐานชั้นรอง  ( เชื่อมโยงกับ มฐ. 

       ส 4.3) เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก         
      สมัยสโุขทัย เป็นต้น 
    น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้  (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์   สมัยก่อนสุโขทัย   
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี   
สมัยรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์ส าคัญใน
สมัยสุโขทัย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน  

ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ 
    วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ ต่าง 
ๆ   อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลังของ
ผู้ท า หรือผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

   ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่           
ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

   ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี                
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) เช่น ข้อความ
บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / 
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ  

   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี 

   การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น 
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 

   ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์ 

3. เห็นความส าคัญของการตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 

ม.3 1. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นตนเอง 

   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รตันโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

   น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และท้องถิ่นของตน 

 

2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 –ม. 6 1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและ   

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล 

    ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์            
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 

   ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
น าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

    คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 

    ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของ
อดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและใกล้
ตัวเด็ก เช่นการใช้ควาย ไถนา รถไถนา  
เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ตามกาลเวลา  

2. บอกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต                 
ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
เช่น การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง                  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
       การสูญเสียบุคคลในครอบครัว   

ป.2 1. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของ
ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น           
การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบ 
     อาชีพ การแต่งกาย   การสื่อสาร  
    ประเพณีในชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน  
  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน

ในชุมชน 

2. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทางด้านต่าง ๆ  

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ        
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ป.3 1. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน 

  ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยี  
การคมนาคม ความปลอดภัย  

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
ทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทาง
สังคม 

 2. สรุปลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรม 
เนียมประเพณ ีและวัฒนธรรมของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน  อ่ืน ๆ ที่มีความเหมือนและ
ความต่างกับชุมชนของตนเอง 

 3. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชน
อ่ืนๆ 

ป. 4 1.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนา 
การของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และ
ยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์         
ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์    
     ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

โดยสังเขป 
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบใน

ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ 
     ในดินแดนไทยโดยสังเขป  

 2.  ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติ   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย

และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนาและความ
เชื่อ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร  

2. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะ  สาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

 
ป.6 1. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 
  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศ

เพ่ือนบ้าน โดยสังเขปเพ่ือให้เข้าใจสภาพ
ปัจจุบันของประเทศเหล่านั้น 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจ  และการเมือง 
ของประเทศเพ่ือนบ้านของไทยในปัจจุบัน 
โดยสังเขป 

  ตัวอย่างความเหมือนและความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ภาษา ศาสนา การปกครอง 

 2. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป    
ม.1 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

ม.2 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป  

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)  

 2. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 

  ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดก
โลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

ม.3 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย)     ที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก   
(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 

  ความร่วมมือและความขัดแย้งใน 
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น สงครามโลกครั้ง
ที ่1  ครั้งที ่2  สงครามเย็น  องค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 2. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง  ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
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สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายความหมายและความส าคัญ

ของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความส าคัญของ
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย ที่เป็น
ความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมที่จะ
อนุรักษ์ไว้  ได้แก ่  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-ม.6 1.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรม

โบราณ  และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่     
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ 
ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน 

  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มี
ต่อกันและกัน 

  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่น
ระบอบศักดินา  สวามิภักดิ์  สงครามครู
เสด  การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการการปฏิวัติ
ทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจทางทะเล  
การปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม 
แนวคิดชาตินิยม 

 การขนาย  การล่าอาณานิคม และ 
    ผลกระทบ 
 ความร่วมมือและความขัดแย้งของ

มนุษยชาติในโลกคริสต์ศตวรรษท่ี 20 
 สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ 

ศตวรรษท่ี 21 เช่น  
     - เหตุการณ ์11กันยายน 2001 
       (Nine Eleven ) 
     - การขาดแคลนทรัพยากร 
     - การก่อการร้ายและการต่อต้าน 
       การก่อการร้าย 
     - ความขัดแย้งทางศาสนา       

 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
 

 3.วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกา  และเอเชีย 

 4.วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
     (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป          

พระบรมฉายาลักษณ์ ภาษาไทย 
อักษรไทย) 

  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    
และเพลงสรรเสริญพระบารมี  

     การเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
การเคารพศาสนวัตถ ุ ศาสนสถาน 

  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น ศาสนา การแต่งกาย 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย  เงินตรา  แผนที่
ประเทศไทย  อาหารไทย (อาหารไทยที่
ต่างชาติยกย่อง  เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย) 

2. บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน        
ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด 
พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  โบราณวัตถ ุ 

  คุณค่าและความส าคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น  

     เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่งเรียนรู้  
3. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

  ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เช่น สิ่งของ สถานที ่ภาษาถ่ิน 
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เป็น        
สิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน และเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

  คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น 
ป.2 1. ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น

หรือประเทศชาติ 
 

   บุคคลในท้องถิ่นท่ีท าคุณประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความม่ันคง
ของท้องถิ่น และประเทศชาติ     ในอดีต
ที่ควรน าเป็นแบบอย่าง 

   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ 

2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณ ีและ
ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้ 
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย    
เช่น การท าความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ที่มีต่อสังคมไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ

นักเรียน 
    ป.3 1. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ

โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช   ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ตามล าดับ 

  อาณาจักรไทยอ่ืนๆที่ผนวกรวมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช   

 2. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

3. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี 
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน             
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ป.4 1.อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้าน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป 

 2. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 

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

3. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     
สมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัย ที่ท าให้
สุโขทัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก    
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึง

ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า            
แก่การอนุรักษ์ 

ป.5 1. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้าน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
โดยสังเขป 

   ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เช่น 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  

     สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   
ชาวบ้านบางระจัน     

   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา
อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  

   พระราชประวัติ และผลงานของ     
พระเจ้าตากสินมหาราชโดยสงัเขป  

   ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี โดยสังเขป  
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 

2. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
 
 
3. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ 

 4. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

ป.6 1. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป 

   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทย             
ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น   
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญทางด้านต่างๆ ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น  

 2. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   

 3. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญ
ด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ 

 4. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 84                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

  จุฬาโลกมหาราช  
- สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า   
  เจ้าอยู่หัว  

   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์             
เช่น  ศิลปกรรม  วรรณกรรม 

ม.1 1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 

   รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย 
ตามพรลิงค ์  ทวารวดี  

   รัฐไทยในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูม ิ 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (ปัจจัยภายในและ 
ปัจจัยภายนอก ) 

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   วัฒนธรรมสมัยสโุขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีส าคัญ  

      ศิลปกรรมไทย 
   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 

 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  
   ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย   

2. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทย
ในปัจจุบัน 

ม.2 1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา 
   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน

การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ      
การกู้เอกราช 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 
เช่น การควบคุมก าลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 
3. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าว   ต่อการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคต่อมา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้    

เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน          

ของบุคคลส าคัญของไทยและต่างชาติ             
ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย  เช่น 
- สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
- พระสุริโยทัย 
- พระนเรศวรมหาราช 
- พระนารายณ์มหาราช 
- สมเด็จพระเจ้าตากมหาราช 
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
  จุฬาโลกมหาราช (ด้วง) 
- สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ 
(บุญมา) 

ม.3 1. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย       
สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 

   การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น          
ราชธานีของไทย 

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ
และความมั่นคงของชาติ 

   พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ 

   เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี 
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การท า
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 

     การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้ง
ที ่2 โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผล
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคง
และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
3.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติไทย 
4.วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชาติชาติไทยจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

   บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง    
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

ม.4 – ม.6 1.วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

   ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  
และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยปัจจัยที่มีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูปการ
ปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส การเลิก
ไพร่ การเสด็จประพาสยุโรป และหัวเมือง
สมัยรัชกาลที่ 5 แนวคิดประชาธิปไตย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที ่6 จนถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
สมัยรัชกาลที่ 7 บทบาทของสตรีไทย 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน 

4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 
 

   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ   

     การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ

ตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย 
   ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น  
- พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
  นภาลัย 
- พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
  เจ้าอยู่หัว 
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
  กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
- หม่อมราโชทัย  หม่อมราชวงศ์กระต่าย 
  อิศรางกูร 
- สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
  (ช่วง บุนนาค) 
- บาทหลวงปา  เลอกัวซ์ 
- พระยากัลยาณไมตรี (Dr. Francis B. 
  Sayre  ดร.ฟรานซีส บี แซร์) 
- ศาสตราจารย์ศิลป  พีระศรี 
- พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศสรภักดี 
  (คอซิมบี้  ณ ระนอง) 

   ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมี
ผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  เช่น 
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ภูมิพลอดุลยเดช 
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ 
- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
  เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา 
  กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ 

5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมี
ส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

   สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  
   การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธรรมไทย 
   แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 

   วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน  
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. จ าแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน 
   สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

และท่ีมนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและที่โรงเรียน 
2. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  
ระยะ  ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว 

   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ ทิศ 
ของสิ่งต่างๆ รอบตัว  เช่น ที่อยู่อาศัย  
บ้านของเพ่ือนบ้าน ถนน  ต้นไม้ ทุ่งนา     
ไร่  สวน  ที่ราบ ภูเขา  แหล่งน้ า  

   ทิศหลัก  (เหนือ    ตะวันออก  ใต้  
ตะวันตก)  และ ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 

3. ใช้แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดง
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 

   แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่างๆใน
ห้องเรียน 

4. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพอากาศในรอบวัน 
 

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

ป.2 1.ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน 

   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน  ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 

2.ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพ 
ของสิ่งต่างๆ  ที่ปรากฏในแผนผัง  แผนที ่ 
รูปถ่าย  และลูกโลก 
 

   ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ  
ที่ปรากฏในแผนที ่ แผนผัง รูปถา่ย และ
ลูกโลก  เช่น  ภูเขา  ที่ราบ  แม่น้ า  
ต้นไม้  ทะเล 

3.สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ท าให้
เกิดปรากกการณ์ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์
เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ  

ป.3 1. ส า รวจข้ อมู ลท างภู มิ ศ าสต ร์ ใน
โรงเรียนและ ชุมชนโดยใช้แผนผัง แผน
ที่ และรูปถ่าย เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง  

  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน  
  แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย  
  ความสัมพันธ์ ของต าแหน่ง ระยะ  
    ทิศทาง 
    

 2. วาดแผนผังเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่  ส าคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน 

   ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณ 
โรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ราชการ 
ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย ์
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพ ในจังหวัดของตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 
 
 

2. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่
ส าคัญ ในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย 

  แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน 
     จังหวัด ของตน 
 

3. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่ง ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในจังหวัด 

  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ แหล่
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด 

ป.5 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพ ในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

   ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

2. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อ แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในภูมิภาคของตน 

  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ แหล่ง 
     ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ ในภูมิภาค 
     ของตน 

ป.6 1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพ ของประเทศไทย ด้วยแผนที่ 
รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจาก
ดาวเทียม 

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่าย 
     ทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม) ที่แสดง 
     ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
 

 2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ 
ทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
 

   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ 
กับภัยพิบัติของประเทศไทย เช่น อุทกภัย 
แผ่นดินไหว วาตภัย สึนามิ ภัยแล้ง ดินถล่ม 
และโคลนถล่ม 

   การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ม.1 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย โดยใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล 

 

   ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น  
      แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจาก 
      ดาวเทียมในการ สืบค้นลักษณะทาง 
      กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีป 
      ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

2. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ
ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวัน เวลา ของโลก 

   พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) 
    เส้นแบ่งเวลา   
    การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 
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ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

 

3.  วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 
และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน 
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

ม.2 1.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้
เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูล 

   ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ 
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมใน
การ สืบค้น ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

2. อธิบายมาตราส่วน ทิศและสัญลักษณ์   การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศ และ 
สัญลักษณ์ในแผนที่ 

3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ 
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

   สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ ใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

ม.3 
 

1.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ 
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
 

  ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป 
     อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
   การเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ 
      เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
      ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา 
      เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

 
2. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ 
ผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือและ 
ทวีปอเมริกาใต้ 

  สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ ใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

ม.4 – ม.6 1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ ในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
(ประกอบด้วย 1. ธรณีภาค 2. 
บรรยากาศภาค 3. อุทกภาค 4. ชีวภาค) 
ของพ้ืนที่ใน ประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ 

    การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผล 
ต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท า
ให้เกิด ปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 

   ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน า
ภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 แผนที่และองค์ประกอบ 
   การอ่านแผนที่เฉพาะเรื่อง 
   การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ 

และภาพจากดาวเทียม 
   การน าภูมิสารสนเทศไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ 
                     สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ 
                     สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่

ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความ   
เป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ภูมิอากาศมีผลต่อ
ลักษณะ ที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกาย 

2. สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยน 
แปลง ของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏบิัติตนอย่าง
เหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ 
    รอบตัว  
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ 

      ปฏิบัติ ตนอย่างเหมาะสม 
3. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่
บ้านและชั้นเรียน  

   การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในบ้าน
และห้องเรียน 

ป.2 
 

1.อธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในการ
ด าเนินชีวิต 

2. แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่า 

    ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
  - ใช้แล้วไม่หมด เช่น  อากาศ แสงอาทิตย์ 
   - ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น้ ามัน  
     ก๊าซธรรมชาติ 
  - สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ า ดิน ป่าไม  
    สัตว์ป่า   
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาล 
กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
 

   ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิต ของมนุษย์  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวด     
ลอมที่มีต่อโรงเรียน  

  การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ป.3 1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อม ของชุมชนในอดีตกับ
ปัจจุบัน 

   สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน  
      - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
      - สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 

2. อธิบายการใช้ประโยชนจาก
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติใน
การสนอง ความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย ์และ การประกอบอาชีพ 

  การใช้ประโยชนจากสิ่งแวดล้อมในการ
ด าเนิน ชีวิตของมนุษย์ เช่น การคมนาคม 
บ้านเรือน และการประกอบอาชีพในชุมชน 

 การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจาก  
    สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 

 3.อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษโดย
มนุษย์ 

  ความหมายและประเภทของมลพิษ โดย
มนุษย์ 

  สาเหตุของการเกิดมลพิษที่เกิดจาก การ
กระท าของมนุษย์ 

4. อธิบายความแตกต่างของลักษณะ
เมืองและ ชนบท 

  ลักษณะของเมืองและชนบท เช่น สิ่งปลูก
สร้าง การใช้ที่ดิน การประกอบอาชีพ 

5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ 
ทางกายภาพกับการด าเนินชีวิตของคน 
ในชุมชน 

 ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมีผลต่อ  
    การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

 
6. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวด 
    ลอมที่มีต่อชุมชน 
  การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ป.4 1. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่    
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด 

   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ การ
ด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

2.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด และผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด และ
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้ง
ถิ่นฐาน การย้ายถิ่น 

3.น าเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ในจังหวดั 

  การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

ป.5 1.วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพล ต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การยา้ยถิ่น ของประชากรในภูมิภาค
ของตน 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น ของ
ประชากรในภูมิภาคของตน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง 
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิต 
ในภูมิภาคของตน 

   อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่   
ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตในภูมิภาคของ
ตน 

3. น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล 
จากการรักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม 
และ เสนอแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคของตน 

  ผลจากการรักษาและการท าลายสิ่งแวดล
อมในภูมิภาคของตน 

   แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ของตน 

ป.6 1. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวด  
ลอมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย 

   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) ในประเทศไทย 

   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพของ ประเทศไทยในอดีตกับ  
ปัจจุบัน และผลที่เกิด ขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง 

    การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ประเทศไทย 

    ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ที่มี
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) ของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบัน 

3.  น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล 
จากการรักษาและท าลายทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทาง ใน
การจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

   ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
   แนวทางในการจัดการทรัพยากรและ      

    สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนโดยมีจิตส านึกรูคุณค่า 
ม.1 1. ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้งของ

กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

   ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
แหล่งประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนา ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ     
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

   ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง 
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวด   
ลอมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย ที่ยั่งยืน 
 

  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ที่ยั่งยืน    

ม.2 1. ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกา 

  ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ 
แหล่งประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนา ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ      
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

   ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสรง ทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีป   
แอฟริกา 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

  ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น 
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวด    
ลอมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาที่
ยั่งยืน 

   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน 

ม.3 1. ส ารวจและระบุท าที่ตั้งของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

  ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
แหล่งประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนา ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ    
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

   ปัจจัยกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

  ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง    
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น 
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวด   
ลอมในทวีป อเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ท่ียั่งยืน 
 

  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ท่ียั่งยืน 

 5. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศที่มี
ผลต่อ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
   ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการ 

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ม.4 –ม.6 1. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวด  

ลอมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์
ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของ
ท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก และเห็นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ การด ารงชีวิตของ
มนุษย์ 
 

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับวิถีการด าเนินชีวิตภายใต้กระแสโลกา     
ภิวัตน ไดแก 

         -  ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน (การ
กระจาย และการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ชุมชนเมือง และชนบท และการกลาย        
เป็นเมือง 

         -  การกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   
(เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต  การ
บริการ และการทองเที่ยว) 

2.วิเคราะห์สถานการณ สาเหตุ และ
ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและ ภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 

  สถานการณการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดแก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภัยพิบัติ 

  สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

 การจัดการภัยพิบัติ 
3.ระบุมาตรการป้องกันและแกไขปัญหา
กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
บทบาทขององค์การ ที่เกี่ยวข้อง และ
การประสาน ความร่วมมือ ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

  มาตรการป้องกันและแกไขปัญหา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศและ ระหว่างประเทศ ตามแนวทาง
การพัฒนาที ่ยั่งยืน ความมั่นคงของมนุษย์ 
และการบริโภคอย่างรับผิดชอบ 

   กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้ังใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    บทบาทขององค์การ และการประสาน 

ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดลอม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

   การมีส่วนร่วมในการแกปัญหา และการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการจัดการ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา ที่
ยั่งยืน  

5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ  การ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

  การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตาม        
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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รายวิชาพ้ืนฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 11102  ประวัติศาสตร์ 1               จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 12102  ประวัติศาสตร์ 2              จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 13101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 13102  ประวัติศาสตร์ 3                จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 14102  ประวัติศาสตร์ 4              จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 15102  ประวัติศาสตร์ 5               จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 16102  ประวัติศาสตร์ 6               จ านวน    40   ชั่วโมง 

 
รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
ส 21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 21102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 21104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 22101  สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 22102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 22103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 22104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 23101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 23102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
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                                                     รายวิชาพ้ืนฐาน (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

          
          ส 23103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง    
                       (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
          ส 23104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 4 - ม. 6 
ส 31101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 31102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 31103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 31104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 32101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 32102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 32103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 32104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 33101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หนา้ที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 33102  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
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                                      ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
            ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้น ของศาสนา 
ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา สรุปใจความส าคัญของคัมภีร์  ความคิดหลักของศาสนา  สรุปหลัก
จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ  การใช้ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญ   คุณลักษณะ
ของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ความ
เสียสละ  การเคารพสิทธิและหน้าที่  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  
กฎ กติกา  ความหมาย ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ทรัพยากรธรรมชาติ  การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ผลเสียการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมทางสังคม  การสร้างสรรค์  สิ่งแวดล้อม     การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย               
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
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 32   ป.1/1  
ส 5.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ส 5.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 , ป.1/4      
 
รวมทั้งหมด    23  ตัวช้ีวัด 

 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
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โครงสร้างรายวิชา 

 
รหัสวิชา ส  11101     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วิชาสังคมศึกษา         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                    เวลา 40   ชั่วโมง   น้ าหนัก  1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน           
การเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พระพุทธศาสนา 
 

ส 1.1 ป.1/1  
 

1.การศึกษาเก่ียวกับพุทธประวัติ ศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิ
พาน เพ่ือให้ทราบถึงต้นก าเนิดและความเป็นมา
ของพระพุทธศาสนา 
2.การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ จะ
ช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของศาสนาต่างๆได้ดี
ยิ่งขึ้น 

2 4 

2 แบบอย่างที่ดี ส 1.1  
ป.1/2 

1.ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิชน
ตัวอย่างจะท าให้ได้หลักธรรมและข้อคิดที่สามรถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพ่ือให้เกิด
ความสุขทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

3 4 

3 หลักธรรมน า
ความสุข 
 

ส 1.1ป.1/3  
ป.1/4 

1.การปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา
จะส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญในชีวิต และ
ท าให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสงบสุข 

3 4 

4 ชาวพุทธที่ดี 
 

ส 1.2 
ป.1/1  
ป.1/2 
ป.1/3  

1.พุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากการน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนงทางปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตเราควรที่จะบ ารุงพระพุทธศาสนาให้
คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองต่อไปโดยการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ต่อวัดและศาสนสถานและแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
2. ศาสนิกชนของแต่ละศาสนามีหน้าที่บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อศาสนาที่ตนนับถือ 

3 4 

5 ความสัมพันธ์
ของสมาชิกใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ส 2.1 
ป.1/1  
ป.1/2 

1 การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นสมาชิกใน
สังคมต้องปฏิบัติตนเปนคนดีโดยเริ่มตั้งแต่การ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวและโรงเรียนใน
วัยเด็ก ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตต่อไปใน
อนาคต 

2 2 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน           
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   

2. คนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่าง
กันไปการใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่เพ่ือกระท า
ความดีจะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดีเป็นที่
ชื่นชมจากผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

  

6 สมาชิกท่ีดีใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน 
 

ส 2.2 ป.1/1 
 

1.ครอบครัว โรงเรียนประกอบด้วยสมาชิกที่
ด ารงชีวิตและประกอบกิจกรรมต่าง ๆร่วมกันซึ่ง
แต่ละคนจะมีบทบาทและหน้าที่และสิทธิแตกต่าง
กันไปการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และสิทธิ
ตนเองได้รับอย่างเหมาะสมจะท าให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข 

    3 2 

7 
 

การท าความดี ส 2.1 ป.1/2 
 

1.คนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่าง
กันไปการใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่เพ่ือกระท า
ความดีจะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดีเป็นที่
ชื่นชมจากผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

2 3 

8 ประชาธิปไตย
ในครอบครัว
และโรงเรียน 
 

ส 2.2 ป.1/3  1.การปฏิบัติกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียน
โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นการปลูกฝัง
และวางพ้ืนฐานการใช้ชีวิตตามกฎระเบียบของ
สังคมเพ่ือให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 
 

3 5 

9 สินค้าและ
บริการใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ส 3.1 ป.1/1 
ป.1/3 

1.ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เราต้องใช้สินค้าและ
ใช้บริการซึ่งเป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ
ในการด ารงชีวิตการรู้จักใช้สินค้าและบริการอย่าง
รู้คุณค่าจะท าให้ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้มากท่ีสุด 
2.ทรัพยากรเป็นสิ่งที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
การด ารงชีวิตประจ าวันทรัพยากรบางชนิดที่ใช้
แล้วหมดไปเราจึงควรใช้อย่างประหยัดและให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ต่อไป
ในอนาคต 

3 2 

10 จ่ายเป็นออมได้
ไม่ขัดสน 
 

ส 3.1ป.1/2  1. เงินมีความส าคัญในการใช้จ่ายเพื่อการ
ด ารงชีวิตการใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้จะ
ท าให้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
2.การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย
และสะสมเงินที่เหลือใช้อยู่เสมอจะท าให้ตนเอง 

3 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน           
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   
และครอบครัวมีความม่ันคงมีเงินไว้ใช้จ่ายใน
อนาคต 

  

11 ท างานดีมี
ความสุข 
 

ส 3.2ป.1/1 
 

1.การท างานมีทั้งประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
และประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้โดยการได้รับเงิน
เป็นการตอบแทนจากการท างานซึ่งการท างานที่
สุจริตและไม่ก่อโทษหรือผลกระทบต่อผู้อื่นจะท า
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตนเองครอบครัว
และสังคม 

3 2 

12 
 
 

 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
 

ส 5.1 ป.1/1 
ส 5.2  ป.1/1 
 

1.สิ่งต่างๆรอบตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อม 
2.สิ่งแวดล้อมจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
สิ่ งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
3.สิ่งแวดล้อมต่าง ๆม ีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ตัวเรามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและต้อง
พ่ึงพาอาศัยสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา 

2 
 

5 
 

13 ต าแหน่งระยะ 
ทิศ และแผนผัง 
 

ส 5.1 ป.1/2  
ป.1/3 
 

1.สิ่งต่าง ๆมีต าแหน่งที่เป็นสมบัติติดตัวถ้าเป็น
สิ่งมีชีวิต เรียกว่าที่อยู่ ถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเรียกว่า
ที่ตั้ง 
2.สิ่งต่าง ๆมีระยะกับสิ่งอ่ืน ๆ เสมอเช่นบ้านกับ
โรงเรียนมีระยะทาง 2 กิโลเมตร ระยะใกล้หรือ
ไกล มีความสัมพันธ์กับการเกิดช้าหรือเร็วการมี
หรือไม่มีการได้รับหรือไม่ได้รับ 
3.สิ่งต่าง ๆ มีทิศเป็นสมบัติติดตัว ทิศหลักท่ีใช้
เป็นสากล ก าหนดตามดวงอาทิตย์ ได้แก ่ทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ทิศมี
ความส าคัญต่อการเดินทางและการก าหนด
เป้าหมาย 

4 7 

14 สิ่งแวดล้อมกับ
การเปลี่ยน 
แปลง 
 

ส 5.1 ป.1/4 
ส 5.2 ป.1/2 
ป.1/3 

1.แผนผัง สามรถแสดงห้องเรียนทั้งห้องให้เป็น
กระดาษแผ่นเดียวได้ 
2.แผนผัง บอกให้ทราบว่ามีสิ่งใดบ้าง รวมทั้ง
ต าแหน่งระยะและทิศของสิ่งต่าง ๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร 
3.ภูมิประเทศ ดิน แหล่งน้ า สัตว์ป่าและ
ภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติสิ่ง
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ 

4 4 
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หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

   4.ภูมิประเทศและภูมิอากาศ เป็นสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับมนุษย์ตลอดเวลา 
5.ภูมิประเทศเป็นลักษณะธรรมชาติของแผ่นดินที่
มนุษย์เก่ียวข้องและใช้ประโยชน์มากที่สุด 
6.ภูมิอากาศเป็นลักษณะของธรรมชาติของสิ่งที่
อยู่บนท้องฟ้าจะมีสภาพแตกต่างกันไปตาม
ฤดูกาล 
7.สิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งแวดล้อมล้วนมีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
8.การเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ท าให้เราจัด
ระเบียบสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและโรงเรียนให้น่า
อยู่ 
9.เราสามารถมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมที่
บ้านและชั้นเรียนเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีได้โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัว 
 

  

รวมระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        รายวิชาพื้นฐาน 
ส 11102  ประวัติศาสตร์                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
            ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน  เดือน  ปี  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและ
จันทรคติ ค าที่แสดงช่วงเวลาเพ่ือใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอน
ค่ า และเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การ
เชื่อมโยง เพ่ือให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้ค าแสดงช่วงเวลาเรียงล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได ้     

  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้หรือการด าเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม ่ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญของครอบครัว
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพ่ือให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความส าคัญของ
อดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน   

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ป 1/1,    ป 1/2,   ป 1/3          
ส 4.2  ป 1/1,    ป 1/2    
ส 4.3  ป 1/1,    ป 1/2,   ป 1/3 
 
รวมทั้งหมด   8   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัส ส 11102  รายวิชา ประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                      
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             เวลา 40 ชั่วโมง/ปี                        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน           
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 วันเวลาและ
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

ส 4.1 ป.1/1, 
ป.1/2 
ป.1/3 

1.ชื่อ วัน เดือน ปีตามระบบสุริยคติ และ
จันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินช่วงเวลาใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เหตุการณ์ที่เกืดข้ึนในชีวิตประจ าวันใช้ค า
บอกช่วงเวลาแสดงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
3. วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนและ
ครอบครัวอย่างง่ายๆและบอกเล่าประวัติความ
เป็นมาของตนเองและครอบครัว 

14 20 

2 การด าเนินชีวิต 
 

ส 4.2 ป.1/1 
ป.1/2 

1.การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ่งของ
เครื่องใช้หรือการด าเนินชีวิตในอดีตและ
ปัจจุบัน 
2. สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆตามวันเวลา 
3.เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครับ เช่น
การย้ายถิ่นฐาน 

12 25 

3 
 
 
 
 
 
 
 

ชาติไทย 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 ความหมายความส าคัญของสัญลักษณ์ท่ี
ส าคัญของชาติไทยที่เป็นความภูมิใจและมีส่วน
ร่วมที่จะอนุรักษ์ได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์อ่ืนๆ เพลงชาติ
ไทย ภาษาไทย อาหารไทย วัฒนธรรมประเพณี
ไทย 
2.แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนรวมไปถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนใน
ด้านต่าง เช่นแหล่งเรียนรู้แล่งท่องเที่ยว 
3.สิ่งที่เป็นความภูมิใจในท้องถิ่นคุณค่าและ
ประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งใกล้ตัวและเป็น
รูปธรรมชัดเจน 

13 
 
 
 
 
 
 

 

25 
 
 
 
 
 
 

 

รวมระหว่างปี 39 70 
ปลายปี 1 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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                                                ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                        รายวิชาพื้นฐาน 
ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
            สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้น    
ของศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม     
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ศาสนพิธี     
และพิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา   การบริหารจิต  การเจริญปัญญาเบื้ องต้น  ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของ  
            ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ต าแหน่ง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติ
รู้คุณค่าของธรรมชาติ การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดล้อม การฝึก
สังเกต  สิ่งต่างๆรอบตัว โดยใช้กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
แก้ปัญหา  

เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม              
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
รมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
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  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 107                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส  12101        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วิชาสังคมศึกษา            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                  เวลา 40   ชั่วโมง   น้ าหนัก  1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศาสนาน่ารู้ 
 

ส 1.1 ป.2/1, 
        ป.2/2 
        ป.2/7 
 

ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่มีความส าคัญ และเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระท าความดี ซึ่งศาสนิก
ชนทุกคนพึงศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาที่ตน
นับถือ และน าแบบอย่างที่ดีไปเป็นแนวปฏิบัติตน 

3 3 

2 หลักธรรมน า
ความสุข 

ส 1.1 ป.2/4 การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ด้วยการไม่ท าชั่ว ท าความด ีท าจิตใจให้
บริสุทธิ์ ย่อมท าให้ ผู้ปฏิบัติด าเนินชีวิตไปในทาง
ที่ถูกต้อง 

      4 7 

3 เราท าความดี 
 

ส 1.1  ป.2/3  
         ป.2/5 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่
ตนนับถือ และการศึกษาการท าความดีของบุคคล
จากตัวอย่างต่าง ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของการท า
ความดเีหล่านั้น ช่วยให้พัฒนาตนเพื่อการอยู่ร่วม 
กันได้อย่างสงบสุขในสังคม 

      4 4 

4 ชาวพุทธที่ดี ส 1.1 ป.2/6 
ส 1.2 ป.2/1 
        ป.2/2 

ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมรรยาทชาวพุทธ  
ศาสน พิธี พีธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาได้
ถูกต้อง และสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพ้ืนฐาน
ของสมาธิ 

      3 5 

5 กฎของการอยู่
ร่วมกัน 
 

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

ข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นสิ่งที่ก าหนด 

ขึ้นเป็นข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน 
เพ่ือให้คนจ านวนมากสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่
ขัดแย้งกัน โดยจะต้องยอมรับความคิด ความเชื่อ 
และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดย
ปราศจากอคต ิตลอดทั้งต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

      4 7 

6 
 
 
 
 

เด็กดีมีมรรยาท 
 
 
 

ส 2.1 ป.2/2  
 

การปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยเกี่ยวกับความ
เคารพ การยืน การเดิน การฟัง การทักทาย การ
แต่งกายอย่างเหมาะสม ย่อมท าให้เป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 

      3 
 
 
 
 

6 
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หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 ชุมชนของเรา 
 

ส 2.2 ป.2/1  
        ป.2/2 
 
 

สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี
การช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชนการด าเนินงาน
ในโรงเรียนและชุมชนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพโดยผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

3 6 

8 สินค้าและบริการ
กับการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม 
 

ส 3.1 ป. 2/1 
        ป.2/2 
        ป.2/3 
        ป.2/4 

สินค้าและบริการล้วนมาจากทรัพยากรจึงควรใช้ให้                 
เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด การรู้ที่มาของราย 
ได้และรู้จักบันทึกรายรับและรายจ่ายของครอบ 
ครัวท าให้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมกับ
รายได ้รวมทั้งสามารถเก็บออมเงินเพ่ือใช้จ่ายใน 
ยามจ าเป็น 

4 10 

9 การแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ 
 

ส 3.2 ป.2/1  
        ป.2/2 

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการสามารถท าได้ทั้ง 
ใช้เงินเป็นสื่อกลางและไม่ใช้เงิน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ต่างก็มีบทบาทส าคัญ และมีความสัมพันธ์กัน 

3 6 

10 สิ่งแวดล้อมรอบ 
ตัว 

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

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว และทรัพยากรธรรมชาติ   
มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์                  
และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ดังนั้นทุกคนจึงควรใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้ 
อย่างคุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

3 7 

11 
 
 

 

ต าแหน่งและ
ลักษณะทาง
กายภาพ 

ส 5.1 ป.2/2 
 
 

การส ารวจหรือศึกษาเกี่ยวกับลูกโลก แผนที่ 
แผนผัง และภาพถ่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาต าแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ในโลก 

3 
 

 

5 
 
 

 
12 ความสัมพันธ์ของ

โลก ดวงอาทิตย์ 
และดวงจันทร์ 

ส 5.1 ป.2/3 
ส 5.2 ป.2/3 

โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์มีความสัมพันธ์
กันท าให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึง
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ต่าง ๆ ของ
มนุษย์ส่งผลให้เกิดมลพิษ นอกจากนั้นยังมีความ
แตกต่างกันของเมืองและชนบท 

3 4 

รวมระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      รายวิชาพื้นฐาน 
ส 12102  ประวัติศาสตร์                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
            รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีต         
และปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้,  เดือนนี้ 
เดือนก่อน  เดือนหน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การ
สอบถาม เชื่อมโยง เรียงล าดับ  การเล่าเรื่อง   
   รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้   มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ   และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ทางด้านการประกอบ
อาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา           
              ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ  ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความม่ันคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การท าความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล        
การอธิบาย และการน าเสนอ  เพ่ือให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระท าความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้าง 
ประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย              
ภูมิปัญญาไทย และธ ารงความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ป 2/1, ป 2/2  
ส 4.2   ป 2/1, ป 2/2    
ส 4.3   ป 2/1, ป 2/2  
 
รวมทั้งหมด    6   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 

วิชาประวัติศาสตร์ ส 12102         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                 เวลา 40  ชั่วโมง                               น้ าหนัก  1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

ล าดับ 
ที ่

ชือ่หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 จากวันวานสู่วัน
พรุ่งนี้ 

ส 4.1  ป.2/1 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และ
วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทิน ท าให้สามารถระบุ
เวลา และล าดับ 
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

4 10 

2 ฉันเป็นใคร ส 4.1  ป.2/2 การสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว 
จะต้องใช้หลักฐานที่เก่ียวข้องเป็นเครื่องยืนยัน
และใช้เส้นเวลาล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง 

6 12 

3 ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลง 

ส 4.2 ป.2/1,ป.2/2 การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตนจากอดีตถึงปัจจุบัน จะท าให้สามารถ
อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

9 15 

4 คนดีในท้องถิ่น ส 4.3  ป.2/1 บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องและควร
น ามาเป็นแบบอย่างที่ดี 

9 15 

5 วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาที่น่า
ภูมิใจ (1) 

ส 4.3  ป. 2/2 การอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณี เป็นหน้าที่
ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับ
สังคมไทยสืบต่อไป 

8 10 

6 วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาที่น่า
ภูมิใจ (2) 

ส 4.3  ป. 2/2 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของทุก
คนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย
สืบต่อไป 
 

3 8 

รวมระหว่างปี 39 70 
ปลายปี 1 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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                                          ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต          
 
            ศึกษาประวัติความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  บอกความหมายความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  และบอกชื่อ  สาวก  ศาสนวัตถุ  ศาสน
สถาน  และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืน ๆ  บอกความส าคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   แสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือบอกประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัว 
            ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง  จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการ
ในการด ารงชีวิต วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง  และอธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผลต่อการผลิตและ
บริโภคสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  บอกความส าคัญของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสียภาษ ี อธิบายเหตุผลและการแข่งขันทางการค้าที่มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
 ศึกษาการใช้แผนที่   แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เขียนแผนผังง่าย ๆ เพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน บอก
ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชนของอดีตถึงปัจจุบัน  อธิบายการพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในการ
สนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ อธิบายเกี่ยวกับมลพิษการก่อให้เกิดมลพิษ โดย
มนุษย ์ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
ส 1.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
ส 1.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 2.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ส 2.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 3.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 3.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 5.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   
ส 5.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
    
รวมทั้งหมด   31  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ส  13101  วิชาสังคมศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                เวลา 40   ชั่วโมง                 น้ าหนัก  1.0 หน่วยกติ 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศาสนาของเรา ส 1.1 ป.3/1 
        ป.3/2 

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือมีความ  
ส าคัญต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเกิดจากความ
ศรัทธาการศึกษาพุทธประวัติและประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นย่อมท าให้ได้คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างไป
ประยุกต์ปฏิบัติ 

3 8 

2 เครื่องยึดเหนี่ยว
ใจ 

ส 1.1 ป.3/4 
        ป.3/5 
        ป.3/6  
        ป.3/7 

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาย่อม
ท าให้การด าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง การสวด
มนต ์แผ่เมตตา การมีสติเป็นพ้ืนฐานของสมาธิ ศา
สนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสน
สถาน และ ศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

3 6 

3 แบบอย่างที่ดี 
 

ส 1.1  ป.3/3 การศึกษาประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชน
ตัวอย่างย่อมท าให้ได้ข้อคิดและคติธรรมอันเป็น
แบบอย่างที่ด ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

3 4 

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

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
สาวก ศาสนสถาน ศาสน-วัตถุของศาสนา ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมวันส าคัญทางศาสนาและแสดง  
ตนเป็นพุทธมามกะ 

3 4 

5 วิถีชีวิตของเรา 
 

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

การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวท้อง 
ถิ่น การด าเนนิชีวิตของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม
ความส าคัญของวันหยุดราชการ ตลอดจนประวัติ    
และผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชน    

หรือท้องถิ่น และคุณค่าของการท าความดีย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

    3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 หลักประชาธิปไตย ส 2.2 ป.3/1  
        ป.3/2 
        ป.3/3 

การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 
เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มคน โดย
วิธีการออกเสียงโดยตรงและตัวแทนออกเสียง นอก 
จากนั้นสมาชิกในชุมชนทุกคนยังต้องมีบทบาทหน้า 
ที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

5 5 

7 สินค้าและบริการ
กับ การด ารงชีวิต 

ส 3.1 ป. 3/1 สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
มีอยู่หลายประเภท ซึ่งจะต้องรู้หลักการเลือกซ้ือสิน 

ค้าและบริการที่จ าเป็นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

5 6 

8 การวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเอง 

ส 3.1 ป.3/2  
        

ประชาชนทุกคนต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินของ 

ตน และมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพ่ือรัฐจะได้น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

พัฒนาประเทศ 

3 5 

9 การผลิตและการ
แข่งขันทางการค้า 

ส 3.1  ป.3/3 ทรัพยากรที่เราน ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 

มีอยู่อย่างจ ากัด การแข่งขันทางการค้ามีผลท าให้ 

ราคาสินค้าลดลง 

3 5 

10 สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เรา 
 

ส 5.1 ป.3/1 
        ป.3/2 

แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายมีความส าคัญในการใช้
หาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แสดงที่ตั้งของ
สถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลท าให้รู้ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะของสังคมของ
ชุมชน 

4 5 

11 
 
 
 
 

มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

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

สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไป มีการพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ กิจกรรม 

5 
 

  8 
 
 
 

          ป.3/4   
        ป.3/5 
 

ต่าง ๆ ของมนุษย์ส่งผลให้เกิดมลพิษ นอกจากนั้น
ยังมีความแตกต่างกันของเมืองและชนบท 

  

รวมระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      รายวิชาพื้นฐาน 
ส 13102  ประวัติศาสตร์                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
            ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช                     
วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เก่ียวข้องกับตนเองและ
ครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์ส าคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การ
ค านวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา 
สามารถเรียง ล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จ าเป็นใน
การศึกษาประวัติศาสตร์     ปัจจัยที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน 
การเล่าเรื่อง เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละ
เพ่ือชาติ  และธ ารงความเป็นไทย 
       
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3 
ส 4.2  ป 3/1, ป 3/2  
ส 4.3  ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3 
 
รวมทั้งหมด   8   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ส 13102   รายวิชาประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                เวลา 40  ชั่วโมง  น้ าหนัก  1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศักราชใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส 4.1  ป.3/1 การเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จะช่วยให้ล าดับเหตุการณ์ 
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 

3 6 

2 เรื่องราวส าคัญ
ของโรงเรียน
และชุมชน 

ส 4.1  ป.3/2 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน  
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ
ขั้นตอน ช่วยให้สามารถล าดับเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนได้
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

5 10 

3 ถิ่นฐานไทย (1) ส 4.2  ป.3/1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมมี
ผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชน    ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

10 15 

4 ถิ่นฐานไทย (2) ส 4.2  ป.3/2 ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรม  
เป็นวิถีการด าเนินชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ 
ของชุมชนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
และปัจจัยทางสังคมของแต่ละชุมชน 

5 10 

5 พระมหากษัตริย์ 
ผู้สถาปนา
อาณาจักร 
ไทย 

ส 4.3  ป. 3/2 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดี
ที ่1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่
ได้กอบกู้แผ่นดิน และสร้างสรรค์ความเจริญ
มั่นคง จนท าให้มีชาติไทยจนถึงปัจจุบัน 

8 12 

6 ร่มเกล้าชาวไทย ส 4.3  ป. 3/2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นศูนย์รวมใจของ
คนไทย ได้ทรงท าคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย
และประเทศชาติหลายประการ เพ่ือ
ประเทศชาติมั่นคงและคนไทยอยู่เย็นเป็นสุข 
 

3 7 
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ล าดับ 
ที 
 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 บรรพบุรุษไทย 
 

ส 4.3  ป. 3/3 ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้าน
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก และสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เป็นบรรพบุรุษของไทย
ที่ได้ปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราชและ
สร้างความม่ันคงของชาติไทย วีรกรรมของ
บรรพบุรุษ 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม 

6 10 

รวมระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 
            ศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนา  ศาสดา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ   แสดงความ
เคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  3  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมศาสนาที่
ตนนับถือ  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์  และ
อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ  โดยสังเขป    
            วิเคราะห์สิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย  อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มคนในท้องถิ่น  เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน  อธิบายอ านาจอธิปไตยและ
ความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  ความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและการบริการ  บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และ
หน้าที่เบื้องต้นของเงิน 
  ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การใช้แผนที่  ภาพถ่าย วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมในจังหวัดและระบุลักษณะส าคัญ   ต าแหน่ง  ระยะทางของแหล่งทรัพยากร  
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต              
            เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติ ในการด าเนินชีวิต ทักษะในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
   
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
ส 1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
ส 1.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  
ส 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 3.2   ป.4/1, ป.4/2  
ส 5.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 5.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
 
รวมทั้งหมด   30  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
  
รหสัวิชา ส  14101   รายวิชาสังคมศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                 เวลา 40   ชั่วโมง                 น้ าหนัก  1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน           
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา
และพุทธประวัติ 
 

ส 1.1 ป.4/1, 
ป.4/2 
ป.4/8 

1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทย ส่วน
ใหญ่นับถือ และมีความผูกพันอยู่กับวิถีชีวิต
ของพุทธศาสนิกชน เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ให้พุทธศาสนิกชนท าความดีตามหลักธรรม 
ส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข 
2. พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของ
พระพุทธศาสนา การแสวงหาหนทางแห่งการ
พ้นทุกข์ และ    เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งผล
ให้พุทธศาสนิกชนมีหลักธรรมที่ใช้ส าหรับการ
ด ารงชีวิต 

2 4 

2 หลักธรรมของ
ศาสนา 
 

ส 1.1 ป.4/4 
ป.4/7 

1. พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นพุทธสาวกท่ีได้รับ
การยกย่องว่าเป็นผู้มีบริวารมาก และช่วยใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. ชาดกเป็นนิทานทางพระพุทธศาสนาที่เป็น
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ มีข้อคิด
สอนใจที่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. พุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นบุคคลที่น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต 

2 4 

3 
 
 
 
 
 

 

เชื่อมั่นในการท า
ความดี 

 
 
 
 

ส 1.1 ป.4/3, 
ป.4/5, ป.4/7 
 
 
 
 

 

1. พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ เป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธ 
2. ไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่ปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาตนเอง 
3. โอวาท 3 เป็นหลักธรรมที่ถือเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา คือ การไม่ท าความชั่ว การ
ท าความดี 
4. พุทธศาสนสุภาษิต เป็นคติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เป็นข้อคิดเพ่ือให้น าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

3 
 
 
 
 
 
 

6 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 
   5. การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ปฏิบัติจะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สมานฉันท์ 
6. การท าความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะท าให้สังคม
สงบสุข  ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  

4 ศาสนิกชนที่ดี 
 

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

การปฏิบัติตามหน้าที่และมารยาทชาวพุทธ 
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป  

3 2 

5  
 

ส 1.1 ป.4/6 
 

การบริหารจิตและเจริญปัญญา เป็นการฝึกจิต
ให้เกิดความสงบ มีสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง การบริหารจิตและเจริญปัญญา
สามารถฝึกได้หลายวิธี เช่น สวดมนต์ ไหว้
พระ         แผ่เมตตา ฝึกให้มีสมาธิในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  

2 2 

6 ศาสนพิธี 
 

ส 1.2 ป.4/3 
 

ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติให้ถูกต้องและ
เหมาะสม เพ่ือแสดงถึงความเคารพ และ
ศรัทธาในพระรัตนตรัย 

2 2 

7 
 

ประวัติศาสดาของ
ศาสนาต่าง ๆ ที่คน
ไทยนับถือ 

ส 1.1 ป.4/8 
 

ศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา ศาสดาของ
พระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า ศาสดาของ
ศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮัมมัด ศาสดาของ
ศาสนาคริสต์ คือ พระเยซู 
 
 

3 3 

8 การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

ส 2.1 ป.4/1, 
ป.4/2, ป.4/5 
 

1. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมีความสงบสุข 
2. ผู้น าที่ดีควรมีความรับผิดชอบ และเป็น
แบบอย่างที่ดีของสมาชิก ผู้ตามควรมีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ถ้าผู้น า
และผู้ตามปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ งานที ่
ท าจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

2 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

   3. ปัญหาความขัดแย้งเกิดได้จากหลายสาเหตุ 
การลดปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จะท า
ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  

9 สิทธิพ้ืนฐานของ
เด็ก 
 

ส 2.1 ป.4/3 
 

สิทธิของเด็กคือสิทธิที่เด็กพึงได้รับตาม
กฎหมาย คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะมี ส่วน
ร่วม สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะ
ได้รับการพัฒนา 

2 2 

10 การเมืองการ              
ปกครองของไทย 
 

ส 2.2 ป.4/1, 
ป.4/2, ป.4/3 
 

1. ชาติไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ มา
ยาวนาน พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทยพระองค์ทรงยึดหลัก
ทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศ ส่งผล
ให้ชาติไทยเป็นชาติที่สงบสุขเรื่อยมา 
2. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุด 
3. การเลือกตั้งเป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ทีจ่ะมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย 

3 5 

11 
 
 

วัฒนธรรมไทย 
 

ส 2.1 ป.4/4 
 

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมาเพ่ือแสดงถึงความเจริญงอกงาม คน
ไทยทุกคนจึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่
คู่กับสังคมไทยตลอดไป 

2 2 

12 การเลือกซื้อสินค้า
และบริการ 
 

ส 3.1 ป.4/1, 
ป.4/2 
 

1. ผู้บริโภคควรเลือกซ้ือสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ เพ่ือให้ได้รับความคุ้มค่า 
2. ผู้บริโภคควรทราบสิทธิของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนในการ
เลือกซื้อและใช้สินค้าและบริการได้อย่าง
ถูกต้อง 

2 5 

13 เศรษฐกิจพอเพียง
และความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ 
 

ส 3.1 ป.4/3  
ส 3.2 ป.4/1 
 

1. การน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจะท าให้ด ารง 
ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ 
2. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชนจะท าให้เศรษฐกิจในชุมชนมีการพัฒนา
และเป็นการช่วยเหลือกันเพ่ือให้คนในชุมชนมี 
รายได้ 

3 7 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

14 หน้าที่เบื้องต้นของ
เงิน 
 

ส 3.2 ป.4/2 
 

1. เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการและใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
2. การซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศ
จะใช้สกุลเงินที่แตกต่างกัน 

2 4 

15 
 
 
 
 
 
 

 

การใช้แผนที่และ
ภาพถ่ายเพ่ือ             
การเรียนรู้จังหวัด 
 
 

 

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

1. จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค
ที่รวมเอาอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และชุมชน
ต่างๆ เข้าด้วยกันท าให้มีอาณาเขตกว้างขวาง
และมีสิ่งต่าง ๆ หลากหลายอยู่ภายในจังหวัด 
2. สิ่งทั้งหลายภายในจังหวัด จะมีความสัม- 
พันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุและ
ปัจจัยแก่การเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลง 
3. การศึกษาเรียนรู้จังหวัดจ าเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือที่มีศักยภาพได้แก่ แผนที่ ภาพถ่าย
ทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม ที่สามารถ
แสดงข้อมูลและสาระทางพ้ืนที่ของจังหวัดได้ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

16 มนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของชุมชน       
ในจังหวัด 
 

 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ หิน แร่ 
ภูมิประเทศ ดิน น้ า ภูมิอากาศ พืช สัตว์ ของ  
แต่ละจังหวัดท าให้การด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 
2. การรู้จักและเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพ จะเป็นฐานคิดส าคัญใน
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์
ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

3 9 

17 การเปลี่ยน 
แปลงและ 
การอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ        
ในจังหวัด 
 

ส 5.2 ป.4/2, 
ป.4/3 
 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จะ
ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งในด้านบวก และด้านลบ 
2. มนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัย และใช้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดเวลา รวมทั้งมนุษย์ยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ท าให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง และ
ท้ายที่สุดมนุษย์จะเป็นผู้รับผลจากการ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มนุษย์จึงต้องตระหนัก
และมีส่วนร่วมดูแลรักษาให้สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติคงสภาพอยู่ได้ยาวนานที่
เรียกว่า การอนุรักษ์ 

3 3 

รวมระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       รายวิชาพื้นฐาน 
ส 14102  ประวัติศาสตร์                                                                   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
            ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์
การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  
รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ การส ารวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การจ าแนก  การ
ตีความ  เพ่ือฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ  และภูมิ
ปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ  เพ่ือเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรม
ไทย  ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนัก
ถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง  ตกทอด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3 
ส 4.2  ป 4/2, ป 4/2 
ส 4.3  ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3 
 
รวมทั้งหมด    8  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัส ส 14102       รายวิชาประวัติศาสตร์                 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                               เวลา  40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน           
การเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลาและ
เหตุการณ์ 

ส 4.1 ป.4/1 ป.4/2 
ป.4/3 

1. การแบ่งยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติ 
ศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น              
2  ประเภทได้แก่หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้น
รอง  การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  
และสหัสวรรษเป็นสิ่งส าคัญในการใช้ท าความ
เข้าใจช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสาร 

14 15 

2 การตั้งถ่ิน
ฐานและ
พัฒนาการณ์
ของมนุษย์
ในดินแดน
ไทย 

ส 4. 2 ป.4/1 
ป.4/2 

1. ยุคหิน  ยุคโลหะ  เป็นยุคสมัยก่อนประวัติ 
ศาสตร์  ยุคสมัยประวัติศาสตร์เป็นยุค   ที่มี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  เป็นหลักอ้างอิง
เรื่องราวความเป็นมาของมนุษยชาติอย่างชัดเจน 
2.การศึกษาเก่ียวกับการตั้งถิ่นฐานและการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทย จะท าให้ทราบพัฒนาการของมนุษย์
ยุคประวัติศาสตร์และทราบความเป็นมาของชาติ
ไทยได้ดียิ่งขึ้น 

14 15 

3 ความเป็นมา
ของชาติไทย 
 

ส 4.3 ป.4/1 ป.4/2 
ป.4/3 
 

1. พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัยมีประวัติอัน
ยาวนานมี บุคคลส าคัญ ๆ หลายท่านที่ท า
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติหลายท่านอาทิ  พ่อ
ขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
พระมหาธรรมราชาที่ 1  นอกจากนั้นยังมีภูมิ
ปัญญาไทยที่มีคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า
แก่การอนุรักษ์ 
 

11 10 

รวมระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
            ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักในการพัฒนาชาติไทย หรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด อธิบายองค์ประกอบ
และความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมทาง
ศาสนา ศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนา การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิ
เด็ก โครงสร้าง  อ านาจ  หน้าที่ และความส าคัญ  ของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท หน้าที่และวิธีการเข้า
ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์  และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของชุมชน อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ หลักการส าคัญ
และประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการ
ด าเนินชีวิต และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์     
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
ส 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7   
ส 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ส 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 3.1  ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3    
ส 3.2  ป.5/1, ป.5/2  
ส 5.1  ป.5/1, ป.5/2  
ส 5.2  ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3   
รวมทั้งหมด    27   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 125                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รหัสวิชา ส  15101     รายวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                              เวลา 40   ชั่วโมง   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ศาสนาน าชีวิต ส1.1  ป5/1  
ส1.1  ป5/2   
ส1.1  ป5/3                          

พระพุทธศาสนา  เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม  เป็นหลักในการพัฒนาชาติ
ไทย  พุทธประวัติเป็นการศึกษาเรื่องราว
ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่
เหตุการณ์หลังประสูติจนถึงโปรดพุทธบิดา  
พุทธกิจ  พุทธสาวก  และชาดก  เพ่ือ
น าไปเป็นหลักและแบบอย่างในการด าเนิน
ชีวิต 

3 5.25 

2 การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของ
พระพุทธศาสนา 

ส1.1  ป5/4   
ส1.1  ป5/6                          

การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัย  แผ่เมตตา  และการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา  เป็น
การฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะ  เกิดสมาธิ  
และปัญญา (ดูในหน่วย 6 ของแผน) 

3 5.25 

3 หน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี 

ส2.1  ป5/1  
ส2.1  ป5/2 

พลเมืองดีจะต้องปฏิบัติตนตาสถานภาพ  
บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดี  เสนอวิธีการปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการละเมิด
สิทธิเด็ก เป็นพลเมืองด ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

5 8.75 

4 เศรษฐกิจพอเพียง ส3.1  ป5/1   
ส3.1  ป5/2 

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
ราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทย  เพ่ือให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้     มีจิตพอเพียง ต้านทุจริต 

5 8.75 

5 ภูมภิาคของเรา ส5.1  ป5/1 
   ป5/2 

แผนที่  เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เพ่ือ
หาต าแหน่ง  ระยะ  และทิศของสิ่งต่างๆ     
ในภูมิภาคของตนเอง 

4 7 

6 สิ่งแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและการ
ย้ายถิ่นฐาน 

ส5.2  ป5/1   
 

ภูมิลักษณ ์ เป็นลักษณะเด่นของภูมิภาค
ต่างๆ ที่ประกอบด้วยลักษณะทาง
ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม 

3 5.25 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7 หลักธรรมน าชีวิต ส1.1  ป5/5 
ส1.1  ป5/7  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พระ
รัตนตรัย  ไตรสิกขา  หลักธรรมโอวาท 3  
พุทธศาสนสุภาษิต  และหลักธรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม  เป็นหลัก
ค าสอนให้ทุกคนงดเว้นจากการท าความชั่ว  
ส่งเสริมการท าความดี  และพัฒนาจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ด้วยตนเองและบุคคลอ่ืน มี
ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 

4 7 

8 หน้าที่และ
มารยาทของชาว
พุทธ 

ส1.2  ป5/1  
ส1.1  ป5/2   
ส1.2  ป5/3 

หน้าที่ชาวพุทธ  ต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมที่
เรียบง่าย  ประหยัด  และมีประโยชน์
ถูกต้องตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา  
มารยาทของชาวพุทธเป็นการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือจรรโลงวัฒนธรรมที่
ดีงามของพระพุทธศาสนา 

3 5.25 

9 การปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทย 

ส2.1  ป5/3   
ส2.1  ป5/4 
ส2.2  ป5/1   
ส2.2  ป5/2   
ส2.2  ป5/3 

การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย  
ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  และ
การปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร  
และเมืองพัทยา 

3 5.25 

10 สหกรณ์และ
ธนาคาร 

ส3.1   ป5/3 
ส3.2  ป5/1  
ส3.2  ป5/2 

สหกรณ ์ เป็นหลักการของกลุ่มบุคคลที่
ต้องการท ากิจกรรมร่วมกันโดยความสมัคร
ใจ  มีหลักประชาธิปไตย  ศึกษาแก้ปัญหา
ร่วมกัน  และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินที่
ให้บริการรับฝากเงิน  ถอนเงินและให้การ
กู้ยืมเงิน รู้จักการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 7 

11 สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ส5.2  ป5/2 
         ป5/3  
 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความส าคัญ
ต่อการตั้งถิ่นฐาน  และการย้ายถิ่นฐาน
ของประชากร  และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต  
และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 

3 5.25 

รวมระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      รายวิชาพื้นฐาน 
ส 15102  ประวัติศาสตร์                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
             
           สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานหลากหลาย   ด้วยการตั้ งประเด็นค าถาม                
ทางประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น   ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น   รู้จัก
แหล่งข้อมูลหลักฐาน   ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น  สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง  
รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน
ข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูลได้  ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การ
ปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  ประเพณี    ภาษา  อาหาร  และการแต่งกาย   ศึกษา
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั้งตะวันตกและตะวันออก                
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัส ส 15102   รายวิชาประวัติศาสตร์                     กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                เวลา  40 ชั่วโมง         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน           

การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความเป็นมาของ
ท้องถิ่น 

ส4.1  ป5/1   
ส4.1  ป5/2   
ส4.1  ป5/3                         

การศึกษาประวัติศาสตร์  
สามารถศึกษาได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่ปรากฏ
ตามแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นนั้นๆ 
มาตรวจสอบและน าเสนอความ
เป็นมาของท้องถิ่นด้วยวิธีการ
ต่างๆ 

8 20 

2 อาณาจักรอยุธยา ส4.3  ป5/1   
ส4.3  ป5/2 
ส4.3  ป5/3 
ส4.3  ป5/4 

อยุธยาเป็นเมืองหลวงใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  มีความ
เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการเมือง  
การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และได้สืบทอดภูมิปัญญาให้แก่
ลูกหลานไทยได้สืบต่อจนถึง
ปัจจุบัน 

10 20 

3 การสร้างสรรค์       
อารยธรรม 

ส4.2   ป5/1   
ส4.2  ป5/2 

อารยธรรมตะวันออกและอารย
ธรรมตะวันตกมีอิทธิพลต่อ
สังคมไทย  ในด้านการนับถือ
ศาสนา  ด้านภาษา  ด้านอาหาร  
ด้านสถาปัตยกรรม  นาฎศิลป์  
และวรรณกรรม 

8 15 

4 อาณาจักรธนบุรี ส4.3 ป5/1   
ส4.3  ป5/3 
ส4.3  ป5/4 

อาณาจักรธนบุรี  สถาปนา
สืบเนื่องต่อจากอาณาจักรอยุธยา  
มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
เดียวที่ทรงครองราชย์  และมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน      
ภูมิปัญญาที่สืบต่อจากอาณาจักร
อยุธยา 

10 15 

รวมระหว่างปี 36 70 
ปลายปี 4 30 

รวมตลอดทั้งปี 100 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      รายวิชาพื้นฐาน 
ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
            สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลสืบค้น
ข้อมูลความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 ประวัติศาสดา  ข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้า
ร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  การบริหารจิตและเจริญปัญญาวันส าคัญทาง
ศาสนา   
           การกระท าที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย   สิทธิเด็กที่พึงได้รับ
การคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
สัญลักษณ์เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี  วัฒนธรรมในท้องถิ่นอ านาจอธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   
           การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม  การเพิ่มรายได้เงินออม จากการลงทุน สิทธิและ
การคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต  และการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ
บทบาทการใช้เงินและการบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
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   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 

รหัสวิชา ส  16101     รายวิชาสังคมศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                เวลา 40   ชั่วโมง                   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ศาสนาต่าง ๆ ส1.1  ป6/1  
        ป6/2   
 

ศาสนาทุกศาสนามีความส าคัญต่อผู้นับถือ 
การศึกษาประวัติของศาสดา 
และหลักธรรมค าสอนของศาสนาจะท าให้
เกิดความศรัทธาและสามารถน าไปประยุก 
ต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

3 3 

2 หลักธรรมน า
ความสุข 

ส1.1  ป6/4   
        ป6/7 
        ป6/8                  

พระรัตนตรัยมีความส าคัญซึ่งทุกคนพึง
แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขาและหลักธรรม   โอวาท 
3 ในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อผู้
ปฏิบัติด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

3 7 

3 เรียนรู้สิ่งที่ด ี
 

ส1.1  ป6/3              
        ป6/5 
        ป6/6 

พุทธศาสนิกชนทุกคนควรน าคุณธรรมอัน
เป็นแบบอย่างของพุทธสาวก ชาดก ศา
สนิกชนตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ และ
พัฒนาจิตตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา 

3 3 

4 ศาสนิกชนที่ดี
และศาสนพิธีน่ารู้ 
 

ส1.1  ป6/9   
ส1.2  ป6/1 
        ป6/2 
        ป6/3 
        ป6/4 

ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่างก็มี
ลักษณะส าคัญ ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธีอย่างมี
มรรยาท ชาวพุทธทุกคนต้องแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ เข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม
และกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาตามที่
ก าหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

2 5 

5 กิจกรรม
ประชาธิปไตย 

ส1.2  ป6/1 
        ป6/2 
        ป6/3 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริหารส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาชนไทยใน
ท้องถิ่นและประเทศ ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อความ
มั่นคง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 กฎหมายน่ารู้ 
 

ส2.1  ป6/1   
 

กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ การปฏิบัติ
ตนตามบทบัญญัติของกฎหมาย ย่อมท าให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

2 5 

7 วัฒนธรรมและ
การเปลี่ยนแปลง 

ส2.1  ป6/2 
        ป6/3  
        ป6/4 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคม วัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน  และมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงควรธ ารง
รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงออก
ถึงมรรยาทไทยได้อย่างเหมาะสม     

3 6 

8 ข้อมูลข่าวสารและ
เหตุการณ์ 

ส2.1  ป6/5  
 
 

การรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น จะต้องมี
หลักในการเลือกรับจึงจะเกิดประโยชน์ 

3 3 

9 ผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบและ
ผู้บริโภคท่ีรู้เท่า
ทัน 
 

ส3.1  ป6/1  
        ป6/2 
        ป6/3   
 

ผู้ผลิตย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการผลิต ผู้บริโภคต้องรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริโภค
อย่างรู้เท่าทัน ทั้งนี้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 

3 9 

10 ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ 

ส3.2   ป6/1 
         ป6/2  
 

หน่วยเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันทั้งใน
ระดับหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วย
รัฐบาล นอกจากนั้นผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาลยังมีความสัมพันธ์กัน 
ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 6 

11 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส5.1  ป6/1 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 
แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ มีความส าคัญ
ต่อการศึกษาและค้นคว้าลักษณะส าคัญ       
และสังคมของประเทศ     

3 4 

12 ลักษณะทาง
กายภาพของ
ประเทศไทย 
 

ส5.1  ป6/1 
        ป6/2 
 

ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การศึกษา
ลักษณะทางกายภาพและภูมิลักษณ์                               
ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย 
สามารถหาข้อมูลได้จากเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์     
 

3 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

13 ลักษณะทาง
กายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ 

ส5.1  ป6/2 
 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ท าให้เข้าใจการเกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิต และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างปลอดภัย 

3 3 

14 
 
 
 
 

มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ส5.2  ป6/1 
        ป6/2 
        ป6/3 
 
 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ย่อมท าให้เกิดผลต่อประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม อาชีพและวัฒนธรรม จึง 
ควรมีแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

3 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 

ระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      รายวิชาพื้นฐาน 
ส 16102  ประวัติศาสตร์                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง / ปี                                                                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย  ๆ และใช้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ได้แก ่        
การตั้ งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การส ารวจแหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง  การรวบรวมข้อมูล 
จากหลักฐานที่หลากหลาย  การจัดท าโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพ่ือฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์
ส าคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เชื่อมโยง 
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  เพ่ือให้
เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์   ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป ผลงานของบุคคลส าคัญ เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความ
พากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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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โครงสร้างรายวิชา 
 รหัส ส 16102    วิชาประวัติศาสตร์                        กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
 ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                     เวลา  40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน           

การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
 

ส4.1  ป6/1   
       ป6/2   
  

การศึกษาประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มี
ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

7 20 

2 ประเทศเพ่ือนบ้าน ส4.2  ป6/1   
 

ประเทศเพ่ือนบ้านมีความ
แตกต่างและความคล้ายคลึงกัน
ในด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสภาพสังคม 
รวมทั้งท าเลที่ตั้ง และอาณาเขต
ติดต่อ 

9 20 

3 ความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้
 

ส4.2   ป6/2   
 

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็มีความ
เป็นมาและมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
โดยมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน
หลายด้าน รวมทั้งความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4 15 

4 พัฒนาการของไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

ส4.3  ป6/1   
       ป6/2   
  

พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ เป็น
ช่วงเวลาที่ชาติไทยนั้นมีปัจจัย
หลายอย่างท่ีช่วยส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

10 20 

5 ผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ 

ส4.3  ป6/3  
 

การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและ
ผลงานของบุคคลส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ เพ่ือน าแบบอย่างไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และ
เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ 

5 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน           

การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 ภูมิปัญญาสมัย
รัตนโกสินทร์ 

ส4.3   ป6/4  
 

ศิลปกรรม วรรณกรรรม เป็นภูมิ
ปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่สืบ
ทอดมาจากอดีต ซึ่งถือเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย คนรุ่น
ปัจจุบันควรภาคภูมิใจในความ
รุ่งเรือง และช่วยกันสืบทอด 
 

5 15 

รวมระหว่างปี 40 70 
ปลายปี - 30 

รวมตลอดทั้งปี 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                               จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 
           ศึกษาและวิเคราะห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทย  ในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย  พุทธประวัติ พุทธสาวก   พุทธสาวิกา  ชาวพุทธ
ตัวอย่าง  ชาดก  พระรัตนตรัย  หลักธรรมค าสอน  พุทธศาสนสุภาษิต  การบริหารจิตและเจริญภาวนา  หน้าที่
ชาวพุทธ  มารยาทชาวพุทธ  ศาสนพิธี  และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งศาสนาที่ตนนับถือ พุทธ
ประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ 
           ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์   ลักษณะทางกายภาพและสังคมประเทศไทยและทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  เส้นแบ่งเขตเวลาของประเทศไทยกับทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย โอเชียเนีย                
ความแตกต่างของเวลา  ภัยธรรมชาติ  และการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
โอเชียเนีย  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
อิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   ท าเลที่ตั้ง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัจจัยทางกายภาพ        
และสังคมที่มีต่อการเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี  สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  
 เพ่ือให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์  การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รู้จักตน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็น
ไทย รักชาติ รักท้องถิ่น และยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลัก  ในการด าเนิน
ชีวิต ยึดมั่นในการท าความด ีและด ารงชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5  
ส 5.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส 5.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3,  ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด     12  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา  ส 21101 วิชาสังคมศึกษา                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1           ภาคเรียนที่   1     
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม          เวลา   60     ชั่วโมง     จ านวน   1.5   หน่วยกิต     
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พระพุทธ ส 1.1 ม.1/1 
ส 1.1 ม.1/2 
ส 1.1 ม.1/3 
ส 1.1 ม.1/4 
ส 1.1 ม.1/9 
ส 1.1 ม.
1/10 
ส 1.1 ม.
1/11 
ส 1.1 ม.1/5 

- การสังคายนา 
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ 
  ไทย 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ 
   สังคมไทยในฐานะเป็น 
    - ศาสนาประจ าชาติ 
- สถาบันหลักของสังคมไทย 
- สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและ 
       ครอบคลุมสังคมไทย 
    - การพัฒนาตนและครอบครัว 
- สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
- ประสูติ 
- เทวทูต 4 
- การแสวงหาความรู้  
-การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
    - พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
- พระมหากัสสปะ 
- พระอุบาลี 
- อนาถบิณฑิกะ 
- นางวิสาขา 
- ชาดก 
- อัมพชาดก 
- ติตติรชาดก 
- ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ 
- มีการประพฤติปฏิบัติตนและวิธีการ 
 ด าเนินชีวิตแตกต่างกันตามหลักความ 
 เชื่อและค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

10 20 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
(ตัวช้ีวดั) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

   - ประวัติและความส าคัญของวันธรรม
สวนะ  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   
วันเทโวโรหณะ  ระเบียบพิธี  พิธีเวียน
เทียน  การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา   
วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสา- 
ฬหบูชา  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 

  

2 พระธรรม ส 1.1 ม.1/5 
ส 1.1 ม.1/6 
ส 1.1 ม.1/7 
ส 1.1 ม.1/8 

- พระรัตนตรัย 
- พุทธคุณ 9 
- อริยสัจ 4 
- ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) 
- ขันธ์ 5 
     - ธาตุ 5 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
- หลักกรรม 
     - ความหมายและคุณค่า 
- อบายมุข 6 
- นิโรธ (ธรรมที่ควรลุ) 
- สุข 2 (กายิก , เจตสิก) 
- คิหิสุข 
- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
- ไตรสิกขา 
- กรรมฐาน 2         - ปธาน 4 
- โกศล 3                    - มงคล 38 
- ไม่คบคนพาล           - คบบัณฑิต 
- บูชาผู้ควรบูชา         
 - พุทธศาสนสุภาษิต 
- ย  เว เสวติ ตาทิโส 
       คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 
-อตฺตนา โจทยตฺตาน   

   จงเตือนตน  ด้วยตน 
- นิสมฺม กรณ  เสยฺโย 
        ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา 
        เรือนที่ครองไม่ดี  น าทุกข์มาให้ 

10 20 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   - โยนิโสมนสิการ 
- วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
- วิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออก 
- สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
- วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ 
    บริหารจิตและเจริญปัญญา  การฝึก 
    บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก 
     สติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ 
    - น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  

3 พระสงฆ์ ส 1.1 ม.
1/10 
ส 1.1 ม.
1/11 
ส 1.2 ม.1/1 
ส 1.2 ม.1/2 
ส 1.2 ม.1/3 
ส 1.2 ม.1/4 

- การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชน 
   อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ 
- ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่    
   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสน 
   สัมพันธ์หรือมีผลงานด้านศาสนสัมพันธ์ 
-การบ าเพ็ญประโยชน์และบ ารุงรักษาวัด 
-วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
-บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่ 
   พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม   
   ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็น 
   แบบอย่าง 
- การเข้าพบพระภิกษุ 
- การแสดงความเคารพ  การประนมมือ 
   การไหว้  การกราบ  การเคารพพระ 
   รัตนตรัย  การฟังเจริญพระพุทธมนต์   
   การฟังสวดพระอภิธรรม  การฟังพระ 
   ธรรมเทศนา 
-ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตาม 
   หลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 
   นับถือ 
- การจัดโต๊ะหมู่บูชา  แบบหมู่ 4 หมู่ 5 
  หมู่ 7  หมู่9 
- การจุดธูปเทียน  การจัดเครื่องประกอบ 
   โต๊ะหมู่บูชา 
 

10 15 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 พลเมืองดี
ตามวิถี
ประชา 
ธิปไตย 

ส 2.1 ม.1/2 
ส 2.1 ม.1/4 
ส 2.2 ม.1/3 

- บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ 
   สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต 
   สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม  
   ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและ 
   รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม  
   อนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ รักษา 
   สาธารณประโยชน ์
- วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ 
   ตนเองและผู้อ่ืน 
 

10 15 

5 กฎหมาย
ใกล้ตัว 

ส 2.1 ม.1/1 
ส 2.2 ม.1/1 
ส 2.2 ม.1/2 
 

- กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
- กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
- กฎหมายลิขสิทธิ์ 
- ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม 
   กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
-หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและ 
   สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราช 
   อาราจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 
- การแบ่งอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจ 
   อธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ   
   บริหาร ตุลาการ ตามท่ีระบุใน 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ 
ปัจจุบัน 

10 15 

6 วิถีไทย ส 2.1 ม.1/3 
 

- ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 
   ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม 
   ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
   เฉยีงใต ้
- วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่ความ 
   เข้าใจผิดต่อกัน 

 10 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21102 ประวัติศาสตร์                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

   
            ศึกษา ความส าคัญและการแบ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์ไทย  การใช้ศักราชที่ปรากฏในเอกสาร  
รวมทั้งความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  ความหมาย และความส าคัญ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  และวิธีการทางประวัติศาสตร์  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาการด้าน
ต่างๆของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีต่ออารยะธรรมในดินแดนไทย   ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ  โดยใช้ขบวนการสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์  สังเคราะห ์

เพ่ือให้ เกิดความรู้และความเข้าใจและน าวิธีการทางประวัติ ศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองและเห็นคุณค่า  เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ส 4.1  ม.1/1, ม. 1/2, ม.1/3  
ส 4.2  ม.1/1, ม. 1/2 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา  ส 21102  วิชาประวัติศาสตร์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1           ภาคเรียนที่   1     
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม          เวลา   20     ชั่วโมง     จ านวน   0.5   หน่วยกิต     
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 ประวัติศาสตร์ 
กาลเวลา และ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
  
 
 
 
 
 

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

การแบ่งช่วงเวลา และการนับศักราชเป็น
ตัวเชื่อมโยงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มี
ความต่อเนื่อง ความรู้ที่ได้จาก
ประวัติศาสตร์จะเป็นความรู้ที่แท้จริงได้
ต้องผ่านกระบวนการไตร่ตรองอย่างเป็น
ระบบเป็นเหตุเป็นผล โดยอาศัยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
 

8 20 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
2 พัฒนาการของรัฐ 

ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
 
 
 
 
 
 

ส 4.2  ม.1/1 
ส 4.2  ม.1/2  

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมนุษย์
เข้ามาตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และได้มีการ
พัฒนาตนเองเรื่อยมา จนเข้าสู่สมัย
ประวัติศาสตร์ที่เป็นรัฐ โดยอาศัยปัจจัย
ส าคัญด้านต่างๆ ประกอบกัน ซึ่งได้ส่งผล
ให้ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลายเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
และเป็นแหล่งอารยธรรมส าคัญที่สืบทอด
เป็นมรดกโลกถึงชนรุ่นหลัง 
 

12 40 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                                 จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
            ศึกษาและวิเคราะห์การฝึกทักษะการเรียนรู้และด าเนินชีวิตโดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา  สวดมนต์  แผ่เมตตาบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยปัญญา  ความส าคัญ ของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พุทธประวัติ พุทธสาวกพุทธสาวิกา  
ชาวพุทธตัวอย่าง  ชาดก  พระรัตนตรัย  หลักธรรมค าสอน  พุทธศาสนสุภาษิต  หน้าที่ชาวพุทธ  มารยาทชาว
พุทธ  ศาสนพิธี  และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
  ศึกษา  วิเคราะห์  บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน หลักการ  เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป  บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ และ
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน  ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ   
   ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง  การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการ 
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม  
              เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า   รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม.1/6,    ม.1/7,   ม.1/8,     ม.1/9,    ม.1/10,    ม.1/11 
ส 1.2   ม.1/1,    ม.1/2,   ม.1/3,     ม.1/4,    ม.1/5 
ส 2.1   ม.1/1,    ม.1/2,   ม.1/3,     ม.1/4 
ส 2.2   ม.1/1,    ม.1/2,   ม.1/3   
ส 3.1 ม.1/1,  ม.1/2,   ม.1/3 
ส 3.2 ม.1/1,  ม.1/2,   ม.1/3,    ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด   25   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา  ส 21103 วิชาสังคมศึกษา                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1           ภาคเรียนที่   2     
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม          เวลา   60     ชั่วโมง     จ านวน   1.5   หน่วยกิต     
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

ส 3.1 ม.1/1 
ส 3.1 ม.1/3 
 
 

- ความหมายและความส าคัญของ    
   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
- ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัด  
   กับความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาด 
   แคลน การเลือกและค่าเสียโอกาส 
- ความหมายและความเป็นมาของปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความเป็นมาของเศรษฐกกิจพอเพียง 
   และหลักการทรงงานของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการ 
   ตามพระราชด าริ 
- หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียงในการด ารงชีวิต 
- ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

10 15 

8 การผลิตและ
การบริโภค 

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

- ความหมายและความส าคัญของการ 
   บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
- หลักการในการบริโภคท่ีดี 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 
   บริโภค 
- ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภค
ของคนในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและ
ผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว 
ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์ 
   และอุปทาน 
- ความหมายและความส าคัญของ 
   ทรัพย์สินทางปัญญา 

10 20 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   -  กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง 
   ทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป 
- ตัวอย่างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
   แต่ละประเภท 

  

9 การแลก 
เปลี่ยน 
การออมและ
การลงทุน 

ส 3.2 ม.1/1 
 

- ความหมาย ประเภทและความส าคัญ 
   ของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบ 
   เศรษฐกิจ 
-บทบาทหน้าทีแ่ละความส าคัญของ 
   ธนาคารกลาง 
- การหารายได ้รายจ่าย การออม การ 
   ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
   ผู้ผลิต ผู้บรโิภคและสถาบันการเงิน 

10 15 

10 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์
เบื้องต้น 

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

-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่  
   แผนภูม ิฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง 
   กายภาพและสังคมของประเทศไทยและ 
   ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
- เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีป 
   ต่างๆ 
- ความแตกต่างของเวลามาตรฐานกับเวลา 
   ท้องถิ่น 

12 20 

11 ภูมิศาสตร์
เอเชีย
ออสเตรเลีย
และโอเชีย-
เนีย 

ส 5.2 ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/4 
 
 

-ท าเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
   สังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและ 
   โอเชียเนีย เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม 
- ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ 
การเลื่อนไหลของความคิดเทคโนโลยี  
สินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

10 15 

12 การเปลี่ยน 
แปลงทาง
ธรรมชาติ 

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

- ภัยธรรมชาติและการระวังที่เกิดข้ึนใน 
   ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
    และโอเชียเนีย 
- การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ  
   สังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย  
   ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
- การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
- แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนใน 

  



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 146                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   ชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตส านึก   
รู้คุณค่าของทรัพยากร 
-แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย 
- ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีป 
   เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่มี 
   ผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

8 15 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21104 ประวัติศาสตร์                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
            ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย วิเคราะห์พัฒนาการ อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออก ที่มีผลต่อคนไทยในยุคก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสมัย
สุโขทัย และสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษาผลงานของบุคคลส าคัญ ที่มีผลกระทบต่อประวัติศาสตร์  โดยใช้
กระบวนการคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 
           เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุ รักประเทศชาติ รักท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ รู้เท่าทันสถานการณ์ ภูมิใจในความเป็นไทย ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ รู้จักตนเอง 
ศรัทธาและเทิดทูนในบุคคลส าคัญของไทย 
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 ส 4.3  ม.1/1,  ม. 1/2, ม.1/3 
 

รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 21104      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

3 ความเป็นมาและ
การตั้งหลักแหล่ง
ในดินแดนประเทศ
ไทย 
  
 
 
 
 
 
 

ส 4.3  ม.1/1 
 

 จากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมต่อการตั้งหลักแหล่งและค้าขาย 
อีกท้ังยังอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติของดินแดนประเทศ
ไทย ส่งเสริมให้มนุษย์หลายเผ่าพันธ์เข้ามา
ตั้งหลักแหล่ง เกิดการผสมผสานด้านเชื้อ
ชาติ วัฒนธรรม สืบเนื่องต่อมาถึงรัฐไทย 
โดยแบ่งออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์
และสมัยประวัติศาสตร์ อารยธรรมโบราณ
ในดินแดนประเทศไทยก่อนตั้งรัฐไทย มี
อิทธิพลต่อความเจริฐและพัฒนาการของ
อารยธรรมไทย 

10 30 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
4 อาณาจักรสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 

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

ชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาขึ้นเป็น
รัฐไทยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
และเม่ืออาณาจักรสุโขทัยได้สถาปนาขึ้น
ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ราชวงศ์
พระร่วงก็ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้
เกิดข้ึนแก่ดินแดนในประเทศไทยโดย
อาศัยปัจจัยต่างๆ เป็นตัวประกอบที่ส าคัญ 
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักสุโขทัยใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและสืบทอด
เรื่อยมาจนกลายเป็นรากฐานอารยธรรม
ไทยในปัจจุบัน  
 

10 30 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                                 จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
            อธิบายการเผยแพร่พุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน วิเคราะห์ความส าคัญ     
ของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 
พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก       
เรื่องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่าง  
   ศึกษาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ของทวีปยุโรปและแอฟริกา รวมทั้งการอนุรักษ์ ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทย โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล ทักษะการใช้อุปกรณ์ทางดา้นภูมิศาสตร์  
           เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ในการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ของทวีปยุโรปและแอฟริกา รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  อย่างยั่งยืน 
 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,    ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6  
ส 1.2  ม.2/1,  ม.2/2,    ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 
ส 5.1  ม.2/1,  ม.2/2,     
ส 5.2  ม.2/1,  ม.2/2,    ม.2/3 , ม. 2/4 
 
รวมทั้งหมด    17   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา  ส 22101 วิชาสังคมศึกษา                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2           ภาคเรียนที่   1     
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม          เวลา   60     ชั่วโมง     จ านวน   1.5   หน่วยกิต     
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.2/1 -การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้า 
   สู่ประเทศเพ่ือนบ้านและการนับ 
   ถือพระพุทธศาสนาของประเทศ 
   เพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
   ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 
   กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
   ต่อสังคมไทยในฐานะเป็น 
  - รากฐานของวัฒนธรรม 
- เอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
   กับการพัฒนาชุมชนและการจัด 
   ระเบียบสังคม 

6 10 

2 พุทธประวัติ 
พระสาวกและ
ชาดก 

ส 1.1 ม.2/5 
ส 1.1 ม.2/6 

- สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
- การผจญมาร 
- การตรัสรู้ 
- การสั่งสอน 
- พระสารีบุตร 
- พระโมคคัลลานะ 
- นางขุชชุตตรา 
- พระเจ้าพิมพิสาร 
- มิตตวินทุกชาดก 
- ราโชวาทชาดก 

6 10 

3 พระไตรปิฎก
และหลักธรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนา 

ส 1.1 ม.2/7 
ส 1.1 ม.2/8 
ส 1.1 ม.
2/11 

- โครงสร้างและสาระสังเขปของ 
   พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก 
   และพระอภิธรรม 
 

6 10 
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หน่วย
การ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   -พระรัตนตรัย      - ธรรมคุณ 6 
- อริยสัจ 4          - ทุกข์ 
- ขันธ์ 5             - อายตนะ 
- สมุทัย 
- หลักกรรม 
- สมบัติ 4 
- วิบัติ 4 
- อกุศลกรรมบถ 10 
- อบายมุข 6 
-นิโรธ 
- สุข 2 
- มรรค 
- บุพพนิมิต 
- มัชฌิมาปฎิปทา 
- ดรุณฃธรรม 6 
- กุลจิรัฎฐฺติธรรม 4 
- กุสลกรรมบถ 
- สติปัฎฐาน 4 
- มงคล 38 
- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความชั่ว 
- เว้นจากการดื่มน้ าเมา 
- พุทธศาสนสุภาษิต 
- กมฺมุนา วัตฺตติ โลโก  
     สัตวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
- กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี 
     จ ปาปก   ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
- สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย  
     การสั่งสมบุญน าสุขมาให้ 
  - ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก  
    ปฏิวนฺทน   ผู้บูชาเขาย่อมได้รับ 
    การบูชาตอบ ผู้ไหว้เขาย่อม 
    ได้รับการไหว้ตอบ 
- การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 การบริหารจิต
และการเจริญ
ปัญญา 

ส 1.1 ม.2/9 
ส 1.1 ม.
2/10 
 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ 
   โยนิโสมนสิการ 2 วิธีคือ วิธคีิด 
    แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและ 
    วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
- สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ 
ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
-วิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ใช้ชีวิตประจ าวัน 

6 10 

5 หน้าที่ชาวพุทธ 
และมารยาท
ชาวพุทธ 

ส 1.2 ม.2/1 
ส 1.2 ม.2/2 

- การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศเบื้อง 
   หน้าในทิศ 6 
- การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
- มรรยาทของผู้เป็นแขก 
- ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธีปฏิบัติต่อ 
  พระภิกษุ การยืน การให้ที่นั่ง 
  การเดินสวน การสนทนา การรับ 
  สิ่งของ 
- การแต่งกายไปงานมงคล  
  งานอวมงคล 

6 10 

6 ศาสนพิธีและวัน
ส าคัญทางพระพุ
ทะศาสนา 

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

- การท าบุญตักบาตร 
- การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควร 
   ถวายและสิ่งของต้องห้ามส าหรับ 
   พระภิกษุ 
-การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
- การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
- การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่อง 
   ไทยทาน 
- การกรวดน้ า 
- การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 
- หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่อง 
   ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
   วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา 

6 10 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 153                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
- ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติ 
   ของศาสนาอ่ืน 

  

7 กฎหมายในตัว ส 2.1 ม.2/1 
ส 2.2 ม.2/1 
 

-กฎหมายเกี่ยวข้องกับตนเอง 
   ครอบครัว เช่น 
- กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถ 
    ของผู้เยาว์ 
- กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว 
    และมรดก เช่น การหมั้น การ 
   สมรส การรับรองบุตร การรับ 
   บุตรบุญธรรมและมรดก 
-กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและ 
   ประเทศ 
- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรแสดง 
   รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- กฎหมายแรงงาน 
- กระบวนการในการตรากฎหมาย 
- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ในการตรากฎหมาย 

6 10 

8 พลเมืองดีและ
สิทธิมนุษยชน 

ส 2.1 ม.2/2 - สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ 
   หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี 
   ประชาธิปไตย 
- แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็น 
   พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

6 10 

9 วิถีไทย ส 2.1 ม.2/3 
ส 2.1 ม.2/4 

-บทบาทความส าคัญและความ 
  สัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  
  เช่น สถาบันครอบครัว สถาบัน 
  การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน 
  เศรษฐกิจ สถาบันทางการเมือง 
  การปกครอง 

6 10 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

10 การเมือง 
การปกครอง 

ส 2.2 ม.2/2 -เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
  ส าคัญของระบอบการปกครอง 
  ของไทย 
- หลักการเลือกข้อมูลข่าวสาร 

6 
 
 
 

10 
 
 
 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 22102 ประวัติศาสตร์                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
          ศึกษาวิเคราะห์วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลจากเอกสารและ
ตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  พัฒนาการ            
ทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของไทยสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี   ภูมิภาคเอเชีย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย และต่างชาติต่างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย 
แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การคิดวิเคราะห์และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข้อมูล
จากเอกสารและการตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี   
พัฒนากากรทางสังคม เศรษฐกิจของไทยสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี  ภูมิภาคเอเชีย  วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี  ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย และต่างชาติต่างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ส 4.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม. 2/3 
ส 4.2  ม.2/1,  ม.2/2 
 
รวมทั้งหมด  5   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 22102      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
  
 
 
 
 
 

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

หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่ง 
ข้อมูลส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
เพราะเป็นสิ่งที่แสดงร่องรอย เรื่องราว และ
ความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์อาจ
ถูกสร้างด้วยอคติ ทัศนคติ หรือเหตุผลต่างๆ 
ของผู้สร้างหลักฐาน ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จึง
ต้องพิจารณาและใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างรอบคอบ โดยการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานก่อนน า
หลักฐานนั้นๆมาตีความ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงและความจริงทางประวัติศาสตร์ที่
ถูกต้องมากท่ีสุด 

8 20 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
2 พัฒนาการของ

ภูมิภาคเอเชีย 
 
 
 
 
 

ส 4.2  ม.2/1 
ส 4.2  ม.2/2  

ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
ท าให้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรมและความเชื่อซึ่งก่อก าเนิดลักษณะ
ทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และศาสนาที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาค โดย
ภูมิภาคเหล่านี้ต่างมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีการสร้างสรรค์
อารยธรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกาพัฒนาการ
ของมนุษยชาติมาจนถึงปัจจุบัน  

12 40 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                                 จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
             อธิบายการ โครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนา   ที่ตนนับถือ
ธรรมคุณและข้อธรรมในกรอบของอริสัจ 4 หรือหลักธรรมที่ก าหนดหรือเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ไข
ปัญหาชุมชนและสังคม  การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิตโดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  คือวิธีคิด
แบบปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา  สวดมนต์   แผ่
เมตตาบริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยปัญญาอานาปานสติ... 
            ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย  ความส าคัญของการลงทุน การออม หลักการผลิตสินค้าและบริการ 
การตลาด  หลักการเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆ ความหมาย ความส าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หลักการและผลกระทบของ
การพ่ึงพาอาศัยกัน ที่เกิดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  รวมทั้งกระจายทรัพยากรในโลกที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
           ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน  ประเทศชาติ เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท  
สิทธิ เสรีภาพ  หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  สถาบันทางสังคม  ความคล้ายคลึงและแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม  และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ขบวนการในการตรากฎหมาย  และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และการวิเคราะห์ข้อมูล  สารสนเทศการเมืองการ
ปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ ในสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1    ม.2/7,  ม.2/8  ม.2/9,  ม.2/10,  ม.2/11 
ส 2.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 
ส 2.2    ม.2/1,  ม.2/2 
ส 3.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 
ส 3.2    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 
 
รวมทั้งหมด   21   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 22103      รายวิชา สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2  เวลา 60 ชั่วโมง         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชัว่โมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พฤติกรรมการ
บริโภคและการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

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

- ความหมายและความส าคัญของ 
  การลงทุนและการออมต่อระบบ 
  เศรษฐกิจ 
- การบริหารจัดการเงินออมและ 
  การลงทุนภาคครัวเรือน 
- ปัจจัยของการลงทุนและการออม 
  คืออัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัย 
  อ่ืนๆ เช่น ค่าของเงิน เทคโนโลย ี
  การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 
- ปัญหาของการลงทุนและการออม 
  ในสังคมไทย 
- ความหมาย ความส าคัญและหลัก 
  การผลิตสินค้าและบริการอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
- ส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
  ว่ามีการผลิตอะไรบ้าง ใช้วิธีการ 
  ผลิตอย่างไร มีปัญหาด้านใดบ้าง 
- มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่ 
  มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
  ในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม 
  และสิ่งแวดล้อม 
- การรักษาและคุ้มครองสิทธิ 
  ประโยชน์ของผู้บริโภค 
- กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
- กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
- การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิ 
  และผลประโยชน์ตามกฎหมาย 
  ในฐานะผู้บริโภค 
- การปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 

15 20 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส 3.1 ม.2/3 - หลักการและเป้าหมายปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการ 
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
- ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

8 20 

3 ระบบเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค
เอเชีย 

ส 3.2 ม.2/1 
ส 3.2 ม.2/2 
ส 3.2 ม.2/3 
ส 3.2 ม.2/4 

- ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  
- หลักการและผลกระทบการพ่ึงพา 
  อาศัยกัน และการแข่งกันกันทาง 
  เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
- การกระจายของทรัพยากรในโลก 
  ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง 
  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น 
  น้ ามัน ป่าไม ้ทองค า ถ่านหิน แร่  
- การแข่งขันทางการค้าในประเทศ 
  และต่างประเทศ 

12 20 

4 เทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 ม.2/1 
ส 5.1 ม.2/2 

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง 
ลักษณะทางกายภาพและสังคม 
  ของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
- ลักษณะทางกายภาพและสังคม 
  ของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

10 20 

5 ภูมิศาสตร์ทวีป
ยุโรปและ
แอฟริกา 

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

- การเปลี่ยนแปลงประชากร 
  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  ของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ 
  แอฟริกาปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
-ปัญหาที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ 
  แอฟริกา 
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
  ของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
  และแอฟริกาต่อประเทศไทย 

15 20 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 22104 ประวัติศาสตร์                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
            ศึกษาวิเคราะห์วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลจากเอกสาร   
และตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี พัฒนาการทาง
การเมืองสังคมและเศรษฐกิจของไทยสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี   ภูมิภาคเอเชีย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย และต่างชาติต่างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การคิดวิเคราะห์และการอภิปราย 

             เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทาประวัติศาสตร์ ข้อมูล
จากเอกสารและการตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี   
พัฒนากากรทางสังคม เศรษฐกิจของไทยสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี  ภูมิภาคเอเชีย  วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี  ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย และต่างชาติต่างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่งอารยธรรม
โบราณ ในภูมิภาคเอเชีย 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ส 4.2  ม.2/1,  ม.2/2 
ส 4.3  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด   5   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 22104      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

3 พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา 
  
 
 
 
 
 
 

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

อาณาจักรอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทยที่ 
มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี มี 
ลักษณะสังคมที่มีความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม เนื่องจากพระมหากษัตริย์ของ 
อยุธยาเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาท า
การค้าและพ านักอาศัยในอาณาจักร ชาว 
ต่างชาติเหล่านี้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในระบบ 
เศรษฐกิจ บางยุคสมัยชาวต่างชาติได้เข้าไปมี 
บทบาทในราชส านัก และมีอิทธิพลต่อสังคม 
อยุธยามากมาย หลักฐานที่แสดงถึงการ 
หลอมรวมทางวัฒนธรรมในอาณาจักรอยุธยา 
ยังคงปรากฎเป็นมรดกท่ีได้รับการส่งต่อมา 
จนถึงปัจจุบัน 

14 40 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
4 พัฒนาการของ

อาณาจักรธนบุรี 
 
 
 
 
 
 

ส 4.3  ม.2/1 
ส 4.3  ม.2/3 

อาณาจักรธนบุรีก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์ 
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 ได้รับการสถาปนา
ขึ้นเป็นราชธานีโดยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช พระองค์เป็นผู้รวบรวมบ้านเมืองที่
แตกแยกให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง โดย
ตลอดระยะเวลา15ปี ในการด ารงต าแหน่ง
พระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ยังคงมีการท าศึกสงครามอยู่เสมอ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพของ
อาณาจักรในฐานะรัฐอิสระ สภาพสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมในสมัยธนบุรีจึงไม่เปลี่ยน 
แปลงจากสมัยอยุธยามากนัก 

6 20 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                                 จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และสาวก การเผยแพร่พระพุทธศาสนา      
เข้าสู่ประเทศต่างๆ พุทธประวัติ  หลักธรรม ที่ส าคัญ ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ  
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง วิถีไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การท า
ความดีของสาวก  ชาดก  บุคคลส าคัญและผลงานที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติ  โดยใช้กระบวนการฝึก
ทักษะกลุ่ม และการมีส่วนร่วม 
 ใช้เครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ  และ ทวีปอเมริกาใต้  โดยใช้
กระบวนการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่และเทคโนโลยีการผลิตแผนที่ ลักษณะทางกายภาพ   
สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์การก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
อันเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ 

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5, ม.3/6             
ส 1.2  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,     
ส 5.1  ม.3/1,  ม.3/2  
ส 5.2  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4      
  
รวม  17  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 23101      รายวิชา สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1      เวลา 60 ชั่วโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พุทธประวัติ ส 1.1 ม.3/4 -ศึกษาพุทธประวัติจากพระ 
  พุทธรูปปางต่างๆ เช่น 
  -ปางมาวิชัย 
  -ปางปฐมเทศนา 
  -ปางลีลา 
  -ปรางประจ าวันเกิด 
- สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
  -ปฐมเทศนาโอวาทปาฏิโมกข์ 

3 7 

2 พุทธสาวกและ
ชาดก 

ส 1.1 ม.3/5 -พระอัญญาโกณฑัญญะ 
- พระมหาปชาบดีเถรี 
- พระเขมาเถรี 
- พระเจ้าปเสนทิโกศล 
- นันทิวิสาลชาดก 
- สุวัณณหังชาดก 

3 8 

3 หลักธรรม
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

ส 1.1 ม.3/6 -พระรัตนตรัย 
  -สังฆคุณ 9 
  -อริยสัจ 4 
  -ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) 
  -ขันธ์ 5 
  -ไตรลักษณ์ 
  -สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
  -หลักกรรม 
  -วัฏฏะ 3     -ปปัญจธรรม 3 
  (ตัณหา  มานะ  ทิฎฐิ) 
-นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)   
    -อัตถะ 3 
  -มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
    -มรรคมรองค์ 8 
    -ปัญญา 3-สัปปุริส 

6 8 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

       -ธรรม 7  -วัตถ ุ10 
    -อุบาสก 
- มงคล 38 
- มีศิลปวิทยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 
- พุทธศาสนสุภาษิต 
  -อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย 
   ชนะตนนั่นแล  ดีกว่า 
  -ธมฺมจารี สุข  เสติ 
   ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข 
  -ปมาโท มจฺจุโน ปท      
   ความประมาท  เป็นทางแห่ง 
   ความตาย 
  -สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  
   ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 
- เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : 
  พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพาน 

  

4 การพัฒนาจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ส 1.1 ม.3/8 - พัฒนาการเรียรรู้ด้วยวิธีคิด 
แบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธีคือ  
วิธีแบบ อริยสัจ และวิธีคิด 
แบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

3 7 

5 กฎหมายที่ 
ควรรู้ 

ส 2.1 ม.3/1 -ลักษณะการกระท าความผิด 
  ทางอาญาและโทษ 
- ลักษณะการกระท าความผิด 
  ทางแพ่งและโทษ 
-ตัวอย่างการกระท าความผิด 
  ทางอาญา เช่น ความผิด 
  เกี่ยวกับทรัย์ 
-ตัวอย่างการท าความผิดทาง 
  แพ่ง เช่น การท าผิดสัญญาการ 
  ท าละเมิด 

9 10 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 สิทธิมนุษยชน ส 2.1 ม.3/2 -ความหมายและความส าคัญ 
  ของสิทธิมนุษยชน 
-การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิ 
  มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
  ราชอาณาจักรไทยตามวาระและ
โอกาสที่เหมาะสม 

6 10 

7 กลไกราคา ส 3.1 ม.3/1 -ความหมายและประเภทของ 
  ตลาด 
- ความหมายและตัวอย่างของ 
  อุปสงค์และอุปทาน 
- ความหมายและความส าคัญ 
  ของกลไกราคาและการก าหนด 
- ราคาในระบบเศรษฐกิจ 
- หลักการปรับและเปลี่ยนแปลง 
- ราคาสินค้าและบริการ 

8 10 

8 เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส 3.1 ม.3/2 -ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหา 
  ท้องถิ่นท้ังทางด้านสังคม  
  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
-วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่น 
  โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
-แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
  ท้องถิ่นตามปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
-แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กับการพัฒนาในระดับต่างๆ 
-หลักการส าคัญของระบบ 
  สหกรณ ์
-ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 
  เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการ 
  และระบบของสหกรณ์เพ่ือ 
  ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
  เศรษฐกิจชุมชน 

7 10 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

9 บูรณาการ ส 3.1 ม.3/7 
ส 3.2 ม.3/2 
ส 3.2 ม.3/5 
ส 2.1 ม.3/4 
ส 3.1 ม.3/2 

- การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
- การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ 
  เบื้องขวา ในทิศ 6 ของพระ 
  พุทธศาสนา 
- ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธ 
  ศาสนาในประเทศไทย 
-วันวิสาขบูชา(วันส าคัญสากล) 
 - วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ  
- หลักปฏิบัติตน : การฟังพระ 
ธรรมเทศนา การแต่งกายใน 
  การประกอบศาสนพิธีที่วัด 
การงดเว้นอบายมุข การ 
ประพฤติปฏิบัติในวันธรรม 
สวนะและเทศกาลส าคัญ 
-ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
  เช่น การเมืองการปกครอง 
  เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ 
- สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น 
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา 
  ยาเสพติด ปัญหาการทุจริต 
  ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 
- แนวทางความร่วมมือในการ 
  ลดความขัดแย้งและการสร้าง 
  ความสมานฉันท์ 
- ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหา 
  ท้องถิ่นท้ังทางด้านสังคม  
  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
- วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่น  
  โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
  ท้องถิน่ตามปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

15 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 23102 ประวัติศาสตร์                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ และน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา

เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ การปฎิรูปการปกครองในสมัย
รัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย พ.ศ.2475 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่มีผลต่อมนุษยชาติ ใน
ยุคปัจจุบัน   สาเหตุและผลของการเกิดสงครามโลกครั้งที่  1และ 2  ตลอดจนปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลกตะวันตกถึงสมัยกลาง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
ศตวรรษที่  20   และความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง  โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การคิด
วิเคราะห์ และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ได้อย่างมีเหตุผลตามแนวคิดที่
หลากหลาย สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ตลอดจนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการใช้หลักฐานและการตีความที่แตกต่างจากอดีตที่มีผลต่ อการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  
          
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ม.3/1,  ม. 3/2  
ส 4.2  ม.3/1,  ม. 3/2 
 
รวมทั้งหมด    4   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

 
รหัสวิชา ส 23102      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่ัวโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์กับ
การศึกษา
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
  

ส 4.1  ม.3/1 
ส 4.1  ม.3/2 
 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นกระบวน 
การในการแสวงหาข้อเท็จจริงของสังคม 
มนุษย์ในอดีต ซึ่งต้องอาศัยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

4 20 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
2 พัฒนาการของภูมิ 

ภาคต่างๆ ของโลก 
 

ส 4.2  ม.3/1 
ส 4.2  ม3/2  

ดินแดนในภูมิภาคต่างๆของโลกต่างมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 
ท าให้เกิดการพัฒนาความเจริญทางด้าน
ต่างๆทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
การศึกษาพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกก่อให้เกิดความเข้าใจในความเป็นมาของ
ประชาชนในแต่ละทวีป ตั้งแต่ 
อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจาก 
นี้การพัฒนาของสังคมได้น าไปสู่ความขัดแย้ง
จนก่อให้เกิดสงคราม แต่ความจ าเป็นที่
มนุษย์ต้องอาศัยอยู่ในโลกร่วมกัน 
จึงก่อให้เกิดความร่วมมือและความพยายาม
ในการขจัดปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
 

16 40 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                                 จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์ หลักธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ท างานและมีครอบครัว การบริหารจิต เจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนสุภาษิต พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง  
          ศึกษาระบบการเมืองการปกครองแบบต่างๆที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข โดยเน้นในด้านสิทธิมนุษยชนและวิถีประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง และครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ วิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดจากความขัดแย้ง ตลอดจนในการลดความ
ขัดแย้งในการสมานฉันท์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ วัฒนธรรมที่เหมาะสม
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและในสังคมโลก 
          ศึกษาเทคโนโลยีที่มีผลต่อการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการวิชาการ กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความส าคัญของการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ   โดยใช้
กระบวนการฝึกทักษะการด าเนินชีวิตของสังคม 
           เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญในการผลิต บริโภคสินค้าและบริการ  มีคุณธรรม   
เลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือผลิตผลที่มีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกื้อกูลกันระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
สามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในระดับบุคคลในสังคม 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1    ม.3/7,  ม.3/8 , ม.3/9,  ม.3/10 
ส 1.2    ม.3/6,  ม.3/7 
ส 2.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5 
ส 2.2    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
ส 3.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 
ส 3.2  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4, ม.3/5,  ม.3/6 
รวมทั้งหมด   24  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 23103      รายวิชา สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2      เวลา 60 ชั่วโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเผยแผ่
พุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.3/1 -การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกและการนับถือพระพุทธศาสนา 
ของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน 
-ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมสงบสุขให้แก่โลก 

3 5 

2 ศาสนาพิธี ส 1.1 ม.3/9 
ส 1.1  
ม.3/10 

-สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
-น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3 5 

3 วิถีชีวิตแบบ
ไทย 

ส 2.1 ม.3/3 -ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 
-การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทยที่เหมาะสม 
-การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

6 10 

4 ระบอบการ
ปกครอง 

ส 2.2 ม.3/1 
ส 2.2 ม.3/2 

-ระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น 
  การปกครองแบบเผด็จการ  
  การปกครองแบบประชาธิปไตย 
-เกณฑ์การตัดสินใจ 
- ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืน  ๆที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

6 10 

5 รัฐธรรมนูญกับ
ตัวแทนปวงชน 

ส 2.2 ม.3/3 -บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง การมี
ส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้ 
อ านาจรัฐ 

6 10 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   - อ านาจหน้าที่ของรัฐบาล 
- บทบาทส าคัญของรัฐบาลใน 
  การบริหารราชการแผ่นดิน 
- ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

  

6 เศรษฐศาสตร์
กับการ
ด ารงชีวิต 

ส 3.2 ม.3/3 
ส 3.2 ม.3/4 
ส 3.2 ม.3/5 
ส 3.2 ม.3/6 

-บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
-ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
-กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ 
-ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงิน เฟ้อ  
เงินฝืด ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ภาวะเงิน เฟ้อ  เงินฝืด 
-สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
- ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
-แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
-การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

6 10 

7 ภูมิศาสตร์ทวีป
อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

ส 5.1 ม.3/1 
ส 5.1 ม.3/2 

-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา 
เหนือและอเมริกาใต้ 
- ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

8 10 

8 การเกิด
สภาพแวดล้อม
ใหม่ 

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

- การเปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
- ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนใน
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

7 10 

9 บูรณาการ ส 3.1 ม.3/3 
ส 3.1 ม.
3/10 
ส 3.2 ม.3/6 
ส 3.2 ม.3/7 
ส 2.1 ม.3/5 
ส 2.2 ม.3/4 

-สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
-วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อ่ืนๆ 
-การแสดงเป็นพุทธมามกะ 
   -ขั้นเตรียมการ 

15 30 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 3.2 ม.3/5 
ส 3.2 ม.3/6 
ส 5.2 ม.3/4 

   -ขั้นพิธีการ 
- การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนาน าไปปฏิบัติเผยแผ่ตามโอกาส 
-การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาว
พุทธ 
-การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษา
วัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 
-ปัจจัยที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติ
ธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี 
สร้างทักษะทางอารมณ ์รู้จักบริโภคด้วย
ปัญญาเลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุ 
ต่างๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่ง  ต่างๆ ให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ 
- ประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 
- แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
-ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ท่ีส่งผล
ต่อประเทศไทย 

  

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 23104 ประวัติศาสตร์                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
           ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการ ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านการเมือง
การปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  พัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง
ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยและบทบาทของไทยในยุคประชาธิปไตย  โดย
ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการท างานแบบสืบค้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และกระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
          เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ภูมิใจในความเป็นไทย 
ตระหนักถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตน ามาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ส 4.2  ม.3/1, ม.3/2 
ส 4.3  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
 
รวมทั้งหมด   6   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 23104      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ช่ัวโมง             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

3 พัฒนาการของชาติ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
  
 
 
 

ส 4.3  ม.3/1 
ส 4.3  ม.3/2 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรีทรงสถาปนากรุงรัตน 
โกสินทร์เป็นราชธานี  การที่ประเทศไทยมี
ความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้เพราะ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์
ราชวงศ์จักรี 

6 20 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
4 บทบาทของชาติ

ไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 

ส 4.3  ม.3/4 
 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
ประเทศไทยปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ 
บริหารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
การเมืองการปกครอง การบริหารประเทศ
ของไทย เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความ 
สัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยร่วมมือกับนานา
ประเทศ ส่งผลให้ไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับ
ในเวทีสังคมโลกมากข้ึน 

9 20 

5 ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 

ส 4.3  ม.3/3 
 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษไทยคิดค้น
ขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ไข
ปัญหาเพื่อความผาสุกในช่วงก้าวเข้าสู่ยุค
ปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความรู้
ความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและถ่ายทอด
จนเป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบัน 

5 20 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  1.0   หน่วยกิต 
 
             ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญา     
ที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา ข้อคิดและ
แบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก  
  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 
4 พุทธศาสนสุภาษิต การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธี หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญ
ในพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม การสวดมนต์
แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ
และโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักค าสอนพื้นฐาน 
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
ส 1.1 ม.4-6/1,  ม.4-6/2,   ม.4-6/4,  ม.4-6/5,  ม.4-6/12,  ม.4-6/13,  ม. 4-6/14,  ม. 4-6/15 

ม.4-6/17, ม.4-6/19,  ม.4-6/20 
ส 1.2 ม.4-6/1,   ม.4-6/2,    ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5 
 

รวมทั้งหมด   16   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 31101      รายวิชา สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1        เวลา 40 ช่ัวโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับศาสนา 

ส 1.1 ม.4/1 -ความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับศาสนา 
- ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

3 7 

2 ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
พุทธประวัติ 

 - พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 
- พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา
และปัญญาทีถู่กต้อง 
- การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 
- พุทธประวัติด้านการบริหารและธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา 

3 7 

3 หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.
4/13 
ส 1.1 ม.
4/21 

- พระรัตนตรัย 
    - วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
- อริยสัจ 4 
- ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) 
    - ขันธ์ 5 
         - นามรูป 
         - โลกธรรม 8 
         - จิต , เจตสิก 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
    - หลักกรรม 
         - นิยาม 5 
         - วิตก 3 
- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
    - ปัญญาวุฒิธรรม 4 
    - พระสัทธรรม 3 
    - พละ 5 

3 7 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 

 

     - อุบาสกธรรม 5 
- มงคล 38 
    - สงเคราะห์บุตร 
    - สงเคราะห์ภรรยา 
    - สันโดษ 

  

4 ประวัติพุทธสาวก 
พุทธสาวิกาและ
ชาดก 

ส 1.1 ม.4/4 -พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
    - พระอัสสชิ 
    - พระกีสาโคตมีเถรี 
    - พระนางมัลลิกา 
    - หมอชีวก โกมารภัจ 
- ชาดก 
    - เวสสันดรชาดก 

3 5 

5 หน้าที่ชาวพุทธ 
มรรยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุและชาว
พุทธ 

ส 1.1 ม.
4/14 
ส 1.2 ม.4/1 
ส 1.2 ม.4/2 
ส 1.2 ม.4/3 

- ชาวพุทธตัวอย่าง 
    - พระนาคเสน –พระยามิลินท์ 
    - สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) 
    - พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
    - สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
    - ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ 
    - การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น 
การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเป็น
นักบวชที่ด ี
    - คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
    - การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย 
วาจา และใจ ที่ประกอบด้วยเมตตา 
    - การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆ 

3      5 

6 พระไตรปิฎก พุทธ
ศาสนสภุาษิตและ
ค าศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.
4/13 
ส 1.1 ม.
4/15 

-พระไตรปิฎก 
    - ความส าคัญและคุณค่าของ
พระไตรปิฎก 
- พุทธศาสนสิภาษิต 
    - จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห   จิตที่ฝึกดีแล้วน า
สุขมาให้ 
    - นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา สฺสยนฺติ  บัณฑิต
ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ 
    - นตฺถ ิโลเก อนินฺทิโต  คนที่ใม่ถูกนินทา 

3 8 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 
 

 ไม่มีในโลก 
    - โกธ  ฆตฺวา สุข  เสติ  ฆ่าความโกรธได้  

ย่อมเป็นสุข 
  

7 ศาสนพิธีและวนัส าคัญ
ทางพระพุทธ ศาสนา 

ส 1.2 ม.4/2 
ส 1.2 ม.4/3 
ส 1.2 ม.4/4 

- ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา 
- ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น พิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน 
ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธี
ทอดกฐิน พิธีปวารณา เป็นต้น 
- ศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนาเข้าไป
เกี่ยวเนื่อง เช่น การท าบุญเลี้ยงพระใน
โอกาสต่างๆ 
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
    - ขั้นเตรียมการ 
    - ขั้นพิธีการ 
- หลักธรรม/คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวัน
ส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 

4 8 

8 การบริหารจิตและ
การเจริญปัญญา 

ส 1.1 ม.
4/19 

- สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา   
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญตามหลัก
สติปัฏฐาน 
- น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชวิตและ
สังคม 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะ) 
ส่วนประกอบ แบบสามัญลักษณะ  แบบ
เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน และแบบวิภัช 
ชวาท) 

   3 8 

9 พระพุทธ ศาสนา
กับการแก้ 
ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม 

ส 1.1 ม.
4/22 

- สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม    3 8 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

10 กฎหมายที่
ประชาชนควรรู้ 

ส 2.1 ม.4/1 - กฎหมายแพ่งที่เก่ียวกับนิติกรรมสัญญา 
เช่น ซ้ือ  ขาย  ขายฝาก เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  
กู้ยืมเงิน จ านวน จ านอง 

3 8 

11 โครงสร้างทาง
สังคมและการจัด
ระเบียบทางสังคม 

ส 2.1 ม.4/2 -โครางสร้างทางสังคม 
  - การจัดระเบียบทางสังคม 
  - สถาบันทางสังคม 
 - การขัดเกลาทางสังคม 

3 8 

12 สิทธิมนุษยชน ส 2.1 ม 4/4 -ความหมาย ความส าคัญแนวคิดและ
หลักการของแนวคิดหลักการของ 
- สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 
- บทบัญญัติของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักร 
ไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

3 8 

13 วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

ส 2.1 ม 4/5 - ความหมายและความส าคัญของ
วัฒนธรรม 
- ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรม
ไทยที่ส าคัญ 

3 8 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส  31102  ประวัติศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  0.5   หน่วยกิต 
 
            ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ  ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่างการใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของสังคม ที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือมีผลกระทบ   ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาและพ้ืนที่ที่
แตกต่างกัน   แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อ
สังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆสาเหตุและผลของ
การปฏิรูป   การปกครองบ้านเมือง  การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองต่างๆ 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรีไทย การพัฒนาประชาธิปไตย           
ในสังคมไทย   ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทยในด้านต่าง ๆ                       
             ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ความคิดความเชื่อ และความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย  วิถีชีวิตของคนไทย
สมัยต่างๆ การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 
            ความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในการปกป้องเอกราชและ
วัฒนธรรมของชาติ ตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
เข้าใจเอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีความรักและภาคภูมิใจ 
และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ม.4-6/1,    ม.4-6/2 
ส 4.2  ม.4-6/1,    ม.4-6/2 ,    ม.4-6/3  ,   ม.4-6/4  
ส 4.3  ม.4-6/1,    ม.4-6/2,     ม.4-6/3,     ม.4-6/4 , ม.4 - ม.6/5 

 
รวมทั้งหมด     11   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 31102      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1        เวลา 20 ช่ัวโมง             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.4/1 -เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์สากล 
- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)  
- ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

5 25 

2 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.4/2 - ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
น าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 
- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศสาตร์ 

5 20 

3 การแพร่ 
กระจายทาง
วัฒนธรรม 

ส 4.2 ม.4/1 - อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก ่อารย
ธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนส์ ฮวงโห สินธุ 
และอารยธรรมกรีก-โบราณ 
- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกัน
และกัน 
- วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น 
- ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติ
ในโลก 
- สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 
21 เช่น  
    - เหตุการณ ์11 กันยายน 2001 (Nine 
Eleven) 
    - การขาดแคลนทรัพยากร 

5 25 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   - การก่อการร้าย 
    - ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ 

  

4 การเปลี่ยน 
แปลงทาง
วัฒนธรรม 

ส 4.2 ม.4/2 - เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่น ระบอบ
ฟิวดัล การฟ้ืนฟูศิลปวิทยา การสงครามครูเสด 
การส ารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การ
ปฏิวัติ 

5 30 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  1.0   หน่วยกิต 
 
            ศึกษาสังคมไทย ปัญหา การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของสังคม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน และการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่
ของตนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ศึกษาวิเคราะห์ถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาของสังคมอ่ืน เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และเลือกรับภูมิปัญญาจากสังคมอ่ืนมาใช้อย่างเหมาะสมและมี
วิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรม ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเรื่องรัฐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง และระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎหมายกับชีวิตประจ าวัน หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมาย วิเคราะห์หลักการที่ส าคัญในมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สิทธิ 
เสรีภาพและหน้าที่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมของประเทศและสังคมโลก  
          เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ตามศักยภาพและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็น
กัลยาณมิตร เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผลและกล้าแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน       
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 2.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5 
ส 2.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3,  ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด   9   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 31103      รายวิชา สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2        เวลา 40 ช่ัวโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกติ 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เศรษฐศาสตร์
และ
ความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ 

ส 3.1 ม.4/1 
ส 3.2 ม.4/1 
 

-ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดี
และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
- ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ
ข้อเสียของตลาดประเภทต่างๆ 
- การก าหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน
การก าหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีใน
สังคมไทย 
- บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในด้าน  
    - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
    - การสร้างการเจริญเติบโตทาง 
      เศรษฐกิจ 
    - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
    - การแทรกแซงราคาและการควบคุม 
      ราคา 

8 20 

2 เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส 3.1 ม.4/2 - การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว 
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 

8 20 

3 สหกรณ์ ส 3.1 ม.4/3 -วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
- ความหมายความส าคัญและหลักการของ
ระบบสหกรณ์ 
- ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย 

8 20 

4 แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 ม.5/1 -เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ให้ข้อมูลและ
ข่าวสารภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและภูมิสังคม
ของไทยและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 

 8 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 ลักษณะทาง
กายภาพของ
เปลือกโลก 

ส 5.1 ม.5/2 -การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพใน
ส่วนต่างๆ ของโลก 

8 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส  31104  ประวัติศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  0.5   หน่วยกิต 

 
           ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง การ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่างการใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสาร ทาง
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบใน
การสืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจ เข้าใจประโยชน์และคุณค่าของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มี
ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย จัดท าผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์  
            ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผล    ต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ความคิดความเชื่อ        
และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย      
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่างๆ การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 

ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัย การน าเสนอผลงานประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจ
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย เ ข้าใจ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยทางด้านต่างๆ  ที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เห็น
แบบอย่างในการพัฒนาตน เห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในการ
ปกป้องเอกราชและวัฒนธรรมของชาติ  

ตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เข้าใจ
เอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรักแลภาคภูมิใจ              
และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป  
 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ม.4 -6/1,  ม.4 -6/2 
ส 4.2  ม.4-6/1,   ม. 4-6/2,   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4  
ส 4.3  ม.4-6/1,   ม.4 -6/2,   ม.4 -6/3,  ม.4 -6/4 , ม.4 -6/5 
 
รวมทั้งหมด  11   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 31104      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2       เวลา 20 ชั่วโมง             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 องค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส 4.1 ม.4/2 
ส 4.3 ม.4/1 

-ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย 
 น าเสนอตัวอย่างทีละข้ันอย่างชัดเจน 
- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง 
  ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง 
  ประวัติศาสตร์ 
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง 
  ประวัติศาสตร์ 
- ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและ
อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูป ฯลฯ 

5 25 

2 พระมหากษัตริย์ 
กับสังคมไทย 

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

-บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย 

5 20 

3 ภูมิปัญญาไทยกับ
การอนุรักษ์ 

ส 4.3 ม.4/4 
ส 4.3 ม.4/5 

- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย 
- ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย 
-ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
 
 

5 25 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 บุคคลส าคัญ ส 4.3 ม.4/4 
ส 4.3 ม.4/5 

-บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย 
- ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย 
- ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

5 30 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1                                
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  1.0   หน่วยกิต 
 
            ศึกษาองค์ประกอบทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทรัพยากร ประชากร การประกอบอาชีพ และสามารถด ารง
ชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รู้จักวิธีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เลือกใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมแก่ตนเองและส่งผลถึงการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

โดยเรียนรู้โดยกระบวนการคิดน าไปสู่กระบวนการสืบค้นหลังจ าศึกษาภาคทฤษฏีจากในห้องเรียน        
มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ จากแหล่งข้อมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์ และเขียนเป็นรายงาน
การค้นคว้า และน าเข้าสู่กระบวนการท างานกลุ่ม พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้รับมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน       
ท าให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ เพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือน าวิชา
ความรู้และข้อมูลนั้นๆมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้    รู้จักทางเลือกที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ท าให้นักเรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 5.1  ม.4-6/2,  ม.4-6/4 
ส 5.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5 
 
รวมทั้งหมด    6    ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

 
รหัสวิชา ส 32101     รายวิชา สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1       เวลา 40 ชั่วโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 วิมุต ิ ส 1.1 ม.5/2 -พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด 

3 7 

2 พุทธประวัติ
ศาสดา 

ส 1.1 ม.5/3 - พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา 

3  7 

3 มรรคมีองค์ 8 ส 1.1 ม.5/4 - พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดเป็นสายกลาง 

3 7 

4 ประชาธิป 
ไตยในพระพุทธ 
ศาสนา 

ส 1.1 ม.5/6 - ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 3 7 

5 พระพุทธ    
ศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ 

ส 1.1 ม.5/7 - หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 

3 7 

6 การฝึก 
อบรมตน 

ส 1.1 ม.5/8 - พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน 
การพ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพ 

3 7 

7 ศาสนิกชนที่ดี ส 1.2 ม.5/1 - ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ 3 7 
8 ศาสนพิธี ส 1.2 ม.5/2 - วันวิสาขบูชา 

- วันอาสาฬหบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันอัฏฐมีบูชา 

3 7 

9 หลักธรรมคติ
ธรรม 

ส 1.2 ม.5/4 -หลักธรรม/คติธรรมที่เก่ียวเนื่องวันส าคัญ
ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับ
ถือ 

3 8 

10 พลเมืองดีของ
ประเทศ 
ชาติและสังคม 

ส 2.1 ม.5/3 -คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก 

2 7 

11 สิทธิมนุษยชน ส 2.1 ม.5/4 -สาระส าคัญของปฏิญญาสากล 
- ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 

2 7 
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หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

12 การเมืองใน
ประเทศ 

ส 2.2 ม.5/1 -ปัญหาการเมืองส าคัญที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ 

3 7 

13 ความสัมพันธ์ 
ระหว่าง
ประเทศ 

ส 2.2 ม.5/2 -การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ 

3 8 

14 อ านาจรัฐ ส 2.2 ม.5/4 -การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

3 7 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 192                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส  32102  ประวัติศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ 

มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการ  ทางประวัติศาสตร์           
ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริส – ยูเฟรทีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรม     
กรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก   ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง      
ของโลก เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคม
ของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา  และเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้ง
ของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์ส าคัญ   ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2 
ส 4.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3 ,  ม.4-6/4 
  
รวมทั้งหมด   6  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 32102      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1       เวลา 20 ชั่วโมง             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ช่วงเวลาและ
ยุคสมัย 

ส 4.1 ม.5/1 -เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล 
- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 
- ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

8 40 

2 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.5/2 -ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
น าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 
- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

4 30 

3 อิทธิพลของ
อารยธรรม 

ส 4.1 ม.
5/13 

-อารยธรรมของโลกยุคโบราณได้แก่ อารย
ธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห 
สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน 
- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อ
กันและกัน 

8 30 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2                                
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  1.0   หน่วยกิต 

 
            ศึกษาและอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐ   
ในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง              
ในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน ศึกษาความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย   ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ บอกแนวทางใน
การแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายการเงิน การคลัง ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้
กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ  ที่น าไปสู่การ
พ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  
รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 3.1 ม.4-6/1,  ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3  , ม.4-6/4 
ส 3.2 ม.4-6/1,  ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3 
 
รวมทั้งหมด     7       ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

 
รหัสวิชา ส 32103     รายวิชา สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2       เวลา 40 ชั่วโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบเศรษฐกิจ ส 3.1 ม.5/1 -ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดี
และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 

2 10 

2 ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส 3.1 ม.5/2 -การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินของตนเองและครอบครัว 
- การพัฒนาประเทศที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 

4 10 

3 ระบบสหกรณ์ ส 3.1 ม.5/3 -ความหมาย ความส าคัญและหลักการของ
ระบบสหกรณ์ 
- ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย 

3 10 

4 การเงินการคลัง ส 3.2 ม.5/1 - บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในด้าน 
   - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   - การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
   - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
   - การแทรกราคาและการควบคุมราคา 

6 10 

5 ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
 

ส 3.2 ม.5/3 - บทบาทขององค์กรความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , ADB , 
OPCA , FTA , APEC 

5 10 

6 การเปลี่ยน 
แปลงของพ้ืนที่ 

ส 5.1 ม.5/3 -การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 
และทวีปต่างๆ เช่น การเคลื่อนตัวของแผ่น
เปลือกโลก 

5 20 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 การกระท าของ
มนุษย์หรือ
ธรรมชาติ 

ส 5.1 ม.5/3 -การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น 
ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง สภาพอากาศ
แปรปปรวน 

5 10 

8 ทรัพยากรทาง
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมโลก 

ส 5.2 ม.5/1 -การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพใน
ส่วนต่างๆ ของโลก 
- การเกิดภูมิสังคมใหม่ๆ ในโลก 
- วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

5 10 

9 กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ม.5/2 - มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
บทบาทขององค์การและการประสานความ
ร่วมมือทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

5 10 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส  32104  ประวัติศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  0.5   หน่วยกิต 

 
           ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์              
ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริส – ยูเฟรทีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรม         
กรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศ
ในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติ    
ในโลก สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์        
ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ม.4-6/1,   ม.4-6/2 
ส 4.2 ม.4-6/1,   ม.4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม. 4-6/4  
 
รวมทั้งหมด   6  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 32104      รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2      เวลา 20 ชั่วโมง             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเปลี่ยน 
แปลงของสังคมโลก 

ส 4.2 ม.5/2 -เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เช่น ระบอบ
ฟิวดัล การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการสงคราม 
ครูเสด การส ารวจทางทะเล การปฏิรูป
ศาสนา การปฏิวัติ 

14 40 

2 การขยายอิทธิพล
ของยุโรป 

ส 4.2 ม.5/3 -วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น 
- ความร่วมมือและความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก 

12 30 

3 สถานการณ์โลก
ศตวรรษท่ี 21 

ส 4.2 ม.5/4 -สถานการณ์ส าคัญของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น  
   - เหตุการณ ์11 กันยายน 2001  
     (Nine Eleven) 
  - การขาดแคลนทรัพยากร 
   - การก่อการร้าย 
   - ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ 

14 30 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                                
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  1.0   หน่วยกิต 

 
            ศึกษาพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหาตามแนวพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือวิเคราะห์หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ฝึกตนไม่ให้ประมาท ปฏิบัติตามแนวคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตของพุทธสาวก                    
พุทธสาวิกา  ชาดก  พุทธศาสนิกชนตัวอย่างและ เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการศึกษา        
ที่สมบูรณ์  มุ่งเน้นประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคลในสังคมไทย  และสังคมโลกตลอดจนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ศึกษากฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและสังคม
โลก  ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ  เสนอแนวทางพัฒนาทางการเมืองการปกครองเพ่ือน าไปสู่
ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ  วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้อง
ธ ารงไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  ผลดี  ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
ที่มีผลต่อสังคมไทย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ   วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ผลดี  ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม.4-6/9,   ม.4-6/10,      ม.4-6/11,   ม.4-6/12,   ม.4-6/13,   ม.4-6/14,    ม.4-6/15 
ส 2.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/4 
ส 2.2  ม.4-6/2,   ม.4-6/3 
ส 3.1  ม.4-6/2,   ม.4-6/4        ม.4-6/3 
ส 3.2  ม.4-6/2 
 
รวมทั้งหมด     15     ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 33101     รายวิชา สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1      เวลา 40 ชั่วโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พุทธประวัติ ส 1.1  ม.6/2 
ส 1.1  ม.6/5 
ส 1.1  ม.6/9 
ส 1.1 ม.
6/10 

-พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อตั้ง 
- พระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการ 
  เผยแผ่ 
- พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 
- พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา 
  และปัญญาท่ีถูกต้อง 
- พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง 
  การศึกษา 
- พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 
- พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
- พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก 

10 25 

2 พุทธศาสนากับ
การด าเนิน
ชีวิต 

ส 1.1  
ม.6/11 
ส 1.1  
ม.6/12 
ส 1.1  
ม.6/17 
ส 1.1  
ม.6/18 
ส 1.1  
ม.6/19 

-พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ  
 พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ 
  การศึกษาที่สมบูรณ์ 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ 
  การเมือง 
- คุณค่าและความส าคัญของค่านิยมและ 
  จริยธรรม 
-การขจัดความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนการ 10 วิธี (เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ แบบสามัญลักษณะ) 
 

10 20 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 วัฒนธรรมไทย ส 2.1 ม.6/5 - ความหมายและความส าคัญของ 
  วัฒนธรรม 
- ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรม 
  ไทยทีส่ าคัญ 
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ 
  วัฒนธรรมไทย 
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ 
  วัฒนธรรมสากล 
- แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่           
  ดีงาม 
- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

10 25 

4 เศรษฐศาสตร์ ส 3.1 ม.6/4 
ส 3.2 ม.6/2 

- ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
- แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสของชุมชน 
- ตัวอย่างของการรวมกลุ่มท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
- วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัฒน์ของไทย 
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 
- การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
-บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวที
การเงินโลกท่ีมีผลกับประเทศไทย 
 

10 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                         รายวิชาพื้นฐาน 
ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                                
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห)์                                              จ านวน  1.0   หน่วยกิต 
 
          ศึกษาข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับการกระท าความดี   ความชั่ว  และวิเคราะห์สถานการณ์        
ที่ต้องเผชิญและตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักจริยธรรม   ก าหนด
เป้าหมาย  บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
ค่านิยม  จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนในศาสนาต่าง  ๆ  
วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนา  ชักชวน  ส่งเสริม  สนับสนุน      ให้
บุคคลอ่ืนเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม  ความร่วมมือของทุกศาสนา
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  เป็นศาสนิกชนที่ดี  ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี  และพิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ 
         ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือ                      
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศและทวีปต่าง ๆประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ  ในโลกว่าเป็นผลมาจากการ
กระท าของมนุษย์และธรรมชาติ 
         วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทยและ
ของโลก  การแก้ไขปัญหา  และการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ตระหนักใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และร่วมหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรและสิ่งของประเทศ  ของโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/16,   ม.4-6/18,     ม.4-6/19,   ม.4-6/20,  ม.4-6/21,   ม.4-6/22 
ส 1.2  ม.4-6/1,   ม.4-6/2,     ม.4-6/4,       ม.4-6/5 
ส 5.1  ม.4-6/1,    ม.4-6/2,     ม.4-6/3,       ม.4-6/4 
ส 5.2  ม.4-6/1,   ม.4-6/5, 
 
รวมทั้งหมด     17     ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส 33102      รายวิชา สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2      เวลา 40 ชั่วโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ชาวพุทธตัวอย่าง ส 1.1 ม.
6/14 
ส 1.1  
ม.6/15 
ส 1.1  
ม.6/16 

-พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
    -พระอัสสชิ 
    -พระกีสาโคตมีเถรี 
    -พระนางมัลลิกา 
    -หมอชีวก โกมารภัจ 
    -พระอนุรุทธะ 
    -พระองคุลิมาล 
    -พระธัมมทินนาเถรี 
    -จิตตคหบดี 
    -พระอานนท์ 
    -พระปฏาจาราเถรี 
    -จูฬสุภัททา 
    -สุมนมาลาการ 
- ชาดก 
    -เวสสันดรชาดก         
    -มโหสธชาดก 
    -มหาชนกชาดก 
- ชาวพุทธตัวอย่าง 
    -พระนาคเสน 
    -พระยามิลินท์ 
    -สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) 
    -พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
    -สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
    -สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
    -พระธรรมโกศาจารย์  
     (พุทธทาสภิกขุ) 

10 25 

 
 

79 
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หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
(ตัวช้ีวัด) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จ านวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 ศาสนพิธี ส 1.1 ม.
6/20 

-สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน 
- น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไป
ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวิต
และสังคม 

10 20 

3 คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ม.6/3 
ส 5.2 ม.6/4 

-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
- การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นทั้งในประเทศและโลก 

10 25 

4 การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ม.6/5 -การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดท าสื่อและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ตาม
หลักการและนโยบายของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น  
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   
การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพ
จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการ
ดังนี้   
 1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2.  จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้
เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ  

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้  เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 206                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
1.  อัตราส่วนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
 คะแนนระหว่างปกีารศึกษา : สอบปลายปีการศึกษา  = 70 : 30 
  

รายการวัด คะแนน 

 ระหว่างภาค 
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
1. คะแนนระหว่างปีการศึกษา 
1.1 วัดโดยใช้แบบทดสอบ  
1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู้)  

1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
           - การท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
           - กิจกรรมโครงงาน 
           - การศึกษาค้นคว้าทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           - การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.2.2 แฟ้มสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.2.3 ชิ้นงานทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.2.4 ทักษะกระบวนการทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  

  และวัฒนธรรม 
- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีจิตสาธารณะ 

2. คะแนนสอบกลางปีการศึกษา 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 คะแนนสอบปลายปีการศึกษา 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
 
 

 
 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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2.  อัตราส่วนคะแนน (ระดับมัธยมศึกษา) 
 คะแนนระหว่างภาคเรียน : สอบปลายภาคเรียน  = 70 : 30 
 

รายการวัด คะแนน 

 ระหว่างภาค 
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
3. คะแนนระหว่างปีการศึกษา 
3.1 วัดโดยใช้แบบทดสอบ  
3.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู้)  

3.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
           - การท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
           - กิจกรรมโครงงาน 
           - การศึกษาค้นคว้าทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           - การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.2.2 แฟ้มสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2.3 ชิ้นงานทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2.4 ทักษะกระบวนการทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
3.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  

  และวัฒนธรรม 
- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีจิตสาธารณะ 

4. คะแนนสอบกลางปีการศึกษา 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 คะแนนสอบปลายปีการศึกษา 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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3.   เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ   

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละแบบทดสอบ ดังนี้ 
1.1 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ 

   ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.2 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของค าตอบ   

   ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.3 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบจับคู่ พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู่   

   จับคู่ถูกให้ 1 คะแนน จับคู่ผิดให้ 0 คะแนน 
1.4 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ   

 เปรียบเทียบถูกให้ 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให้ 0 คะแนน 
1.5 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเติมค า พิจารณาจากความถูกผิดของค าตอบ   

   ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.6 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากค าตอบในภาพรวมทั้งหมด  

 โดยก าหนดระดับคะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ 
3 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน 
2 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่อย่างชัดเจน 
1 ตอบได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ 
0 ตอบได้ถูกต้อง และไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ 

 

1.7 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบต่อเนื่อง 
  1.7.1  เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบต่อเนื่องที่ก าหนดสถานการณ์  
 พิจารณาจากความถูกผิดของค าตอบ ตอบถูกให้  1  คะแนน  ตอบผิดให้  0   คะแนน 

1.7.2 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบต่อเนื่องสองขั้นตอน  
  โดยก าหนดระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 เลือกค าตอบและบอกเหตุผลประกอบถูกต้อง 
1 เลือกค าตอบถูกต้อง แต่บอกเหตุผลประกอบไม่ถูกต้อง หรือ เลือกค าตอบไม่ถูกต้อง  

แต่บอกเหตุผลประกอบได้สอดคล้องกับค าตอบที่เลือก 
0 เลือกค าตอบและบอกเหตุผลประกอบไม่ถูกต้อง 
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  1.8   เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีท า โดยก าหนดระดับคะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ค าตอบถูกต้องและแสดงวิธีท าที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอย่างเป็นระบบ  

และการคิดวิเคราะห์ 
3 ค าตอบถูกต้องและแสดงวิธีท าถูกต้องสมบูรณ์ 
2 ค าตอบถูกต้อง แต่แสดงวิธีท าถูกต้อง 
1 ค าตอบถูกต้อง มีการแสดงแสดงวิธีท า แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
0 ค าตอบไม่ถูกต้อง และแสดงวิธีท าไม่ถูกต้อง 

 

2. การวัดและประเมินผลด้านทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1   ภาระงานที่มอบหมาย ดังนี้  

  -  ใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ  
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลของการท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ เป็น 4 ระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วนและเสร็จตามก าหนดเวลา  
- ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง 
- แสดงล าดับขั้นตอนของการท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
 (ดี) 

- ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วนและเสร็จตามก าหนดเวลา  
- ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง 
- สลับขั้นตอนของการท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ หรือไม่ระบุขั้นตอนของการ

ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
2 

(พอใช้) 
- ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วน แต่เสร็จหลังก าหนดเวลาเล็กน้อย  
- ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะข้อไม่ถูกต้อง 
- สลับขั้นตอนของการท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ หรือไม่ระบุขั้นตอนของการ

ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
1 

(ต้องปรับปรุง) 
- ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่ครบถ้วน หรือไม่เสร็จตามก าหนดเวลาเล็ก 
- ท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่ถูกต้อง 
- แสดงล าดับขั้นตอนของการท าใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่สัมพันธ์กับโจทย์ 

หรือไม่แสดงล าดับขั้นตอน 
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 -  การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1)  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ด้านทฤษฎี เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและท างานเป็นระบบ 
- แสดงข้อมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน 
- ลงข้อสรุปที่ถูกต้องชัดเจน 
- น าเสนอผลงานอย่างเหมาะสม 

3 
 (ดี) 

- การวางแผนชัดเจน 
- แสดงข้อมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน 
- ลงข้อสรุปที่ถูกต้องชัดเจน 
- น าเสนอผลงานได้ยังไม่ชัดเจน 

2 
(พอใช้) 

- การวางแผนไม่ชัดเจน 
- แสดงข้อมูลบางส่วนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาได้ไม่ชัดเจน 
- ลงข้อสรุปบางส่วนผิดพลาด 
- น าเสนอผลงานได้ไม่ชัดเจน 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

- การวางแผนไม่ชัดเจน 
- แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาได้ไม่ชัดเจน 
- ลงข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง 
- น าเสนอผลงานได้ไม่ถูกต้อง 
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  2)  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่มีผลงานเป็นสิ่งประดิษฐ์ เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแปลกใหม่ 
- แก้ปัญหาและตอบสนองตามความต้องการ 
- วางแผนการสร้างโดยใช้เทคนิคระดับสูงและมีคุณภาพ พร้อมทั้งแสดงรายละเลียด

ของชิ้นงานในแต่ละส่วนชัดเจนสมบูรณ์ 
- เลือกและใช้เครื่องมือวัดพร้อมระบุหน่วยวัดได้เหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจและมีประสิทธิภาพในการท างารนสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย 

ประหยัด แข็งแรงและน่าเชื่อถือ 
- ใช้งานได้ตามความคาดหวัง 
- สร้างและเก็บรักษาง่าย 
- คู่มือแนะน าการใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแปลกใหม่ 
- แก้ปัญหาและตอบสนองตามความต้องการ 
- วางแผนการสร้างและแสดงรายละเลียดของแต่ละส่วนชัดเจน 
- เลือกและใช้เครื่องมือวัดพร้อมระบุหน่วยวัดได้เหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ 
- ใช้งานได้ตามความคาดหวัง 
- สร้างและเก็บรักษาง่าย 

2 
(พอใช้) 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- แก้ไขปัญหาและตอบสนองตามความต้องการ 
- วางแผนการสร้างและแสดงรายละเลียดของแต่ละส่วนได้ชัดเจนสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ 
- เลือกและใช้เครื่องมือวัดพร้อมระบุหน่วยวัดได้เหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ 
- ใช้งานได้ตามความคาดหวัง 
- สร้างและเก็บรักษาง่าย 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

- ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ไม่ตอบสนองต่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ 
- วางแผนการสร้างได้ชัดเจนเพียงบางส่วน 
- เลือกและใช้เครื่องมือวัดพร้อมระบุหน่วยวัดได้ไม่เหมาะสม 
- ชิ้นงานขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ตามความคาดหวัง 
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 -  การประเมินผลการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมอบหมายภาระงานเป็นกลุ่ม ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
1. การวางแผน 3(ดี) 

 
2 (พอใช้) 

 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-   วางแผนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้สมาชิก
ไม่ชัดเจน 

-   วางแผน แต่มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้สมาชิก
ไม่ชัดเจน 

-   ไม่มีการวางแผน 
2. ความร่วมมือในกลุ่ม 3 (ดี) 

2 (พอใช้) 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-   ทุกคนท างานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
-   สมาชิกส่วนมากท างานตามหน้าที่ 
-   สมาชิกไม่ท างานตามหน้าที่ 

3.  ทักษะการปฏิบัติการ 
    3.1  การสังเกต 
    3.2  การสร้างข้อความ 
          คาดการณ์ 
    3.3  การส ารวจ 
          ตรวจสอบ 
    3.4  การแปลความและ  
          ประเมินผล 
    3.5  การลงข้อสรุป 

3 (ดี) 
2 (พอใช้) 

1 (ต้องปรับปรุง) 

-   ปฏิบัติได้ครบทุกอย่างถูกต้องเหมาะสม 
-   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อแต่ยังมีข้อผิดพลาดเป็นบางส่วน 
-   ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อด้วยตนเองและมีความ  
    ผิดพลาดในการลงข้อสรุป 

4.  การเขียนรายงาน 3 (ดี) 
 

2 (พอใช้) 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานด้วยรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมและน าเสนอ
ได้สมบูรณ์ 

-  เขียนรายงานได้ไม่สมบูรณ์ 
-  รายงานมีข้อผิดพลาด หรือไม่เขียนรายงาน 

5.  เวลา 3 (ดี) 
2 (พอใช้) 

1 (ต้องปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่ก าหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดแต่ไม่สมบูรณ์ 
-  ปฏิบัติงานไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่ก าหนด 
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 2.2  แฟ้มสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  การประเมินผลแฟ้มสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- ผลงานมีรายละเอียดอย่างเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรู้และพัฒนาการของผู้เรียน

และแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา การน าเสนอข้อมูลแสดงถึงการบูรณาการ
หรือเชื่อมโยงมโนทัศน์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

3 
 (ดี) 

- ผลงานมีรายละเอียดอย่างเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
ไม่มีข้อผิดพลาดที่แสดงว่าไม่เข้าใจ แต่การน าข้อมูลไม่แสดงถึงการบูรณาการ
ระหว่างข้อมูลหรือมโนทัศน์ในเรื่องท่ีศึกษา 

2 
(พอใช้) 

- ผลงานมีรายละเอียดแสดงไว้ในบันทึกให้เห็นถึงระดับความรู้และพัฒนาการของ
ผู้เรียน แต่พบว่าบางส่วนมีความผิดพลาดหรือไม่ชัดเจนหรือแสดงถึงความไม่เข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาของผู้เรียน 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

- ผลงานมีข้อมูลน้อย ไม่มีรายละเอียดแสดงไว้ในบันทึกหรือแสดงให้เห็นถึงระดับ
ความรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
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  2.3  โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 การประเมินผลโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- แสดงถึงความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงงาน 
- ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการจัดท าโครงงานจนประสบผลส าเร็จ 
- การน าเสนอรายงานเป็นล าดับขั้นตอนดีมากและใช้เป็นแบบอย่างได้ 
- มีการวางแผนการท างานเป็นระบบและท างานเสร็จตามก าหนดเวลาที่ก าหนด 
- มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
 (ดี) 

- แสดงถึงความเข้าใจปัญหา 
- การออกแบบโครงงานถูกต้องเป็นบางส่วน 
- ใช้เทคนิควิธีการในการจัดท าโครงงานให้ประสบผลส าเร็จเพียงบางส่วน 
- การน าเสนอรายงานเป็นล าดับขั้นตอน 
- มีการวางแผนการท างานและท างานเสร็จตามก าหนดเวลาที่ก าหนด 
- มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2 
(พอใช้) 

- เข้าใจปัญหาแต่ใช้เวลานานมาก 
- ต้องอาศัยการแนะน าในการออกแบบโครงงาน 
- ต้องได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดท าโครงงาน 
- ต้องได้รับค าแนะน าในการเขียนรายงาน 
- มีการวางแผนการท างาน แต่ไม่ชัดเจนและท างานเสร็จช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 
- มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลน่าเชื่อถือได้เพียงบางส่วน 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

- ไม่เข้าใจปัญหา 
- การออกแบบโครงงานและการทดลองไม่ถูกต้อง 
- ต้องได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดท าโครงงานทุกขั้นตอน 
- การเขียนรายงานยังมีข้อบกพร่อง 
- มีการวางแผนการท างาน ไม่เป็นระบบและท างานเสร็จช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 
- มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลน้อยมากไม่สัมพันธ์กับโครงงานที่จัดท า 
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  2.4  ทักษะกระบวนการทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    -  การประเมินผลสมรรถนะด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้ 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
1.  การแก้ปัญหา 3(ดี) 

 
 

2 (พอใช้) 
 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-  ใช้ยุทธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาได้ส าเร็จอย่างมี 
   ประสิทธิภาพและอธิบายขั้นตอนของวิธีการได้อย่าง 
   ชัดเจน 
-  มียุทธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาได้ส าเร็จแต่ไม่สามารถ 
   อธิบายขั้นตอนของวิธีการได้อย่างชัดเจน 
-  มีหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหา 
   บางส่วนแต่แก้ปัญหาไม่ส าเร็จ 

2. การให้เหตุผล 3 (ดี) 
 

2 (พอใช้) 
 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-  มีการอ้างอิงที่ถูกต้องและเสนอแนวคิดประกอบการ 
   ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
-  มีการอ้างอิงที่ถูกต้องบางส่วนและเสนอแนวคิด 
   ประกอบการตัดสินใจแต่อาจไม่สมเหตุสมผลบางกรณี 
-  มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ 
   และไม่บรรลุการอ้างอิง 

3.  การสื่อสารความหมาย
ทางสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

3 (ดี) 
 
 

 
 

2 (พอใช้) 
 
 
 
 

1 (ต้องปรับปรุง) 

-  ใช้ภาษาและสัญลักษณ ์การสื่อความหมายทางสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ถูกต้อง  

   น าเสนอโดยใช้กราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงข้อมูล 
   ประกอบตามล าดับขั้นตอนชัดเจนและมีรายละเอียด 
   สมบูรณ์ 
-  ใช้ภาษาและสัญลักษณ ์การสื่อความหมายทางสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมน าเสนอโดยใช้ 
   กราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงข้อมูลประกอบ 
   ตามล าดับขั้นตอนได้ชัดเจนบางส่วน แต่ขาด 
   รายละเอียดที่สมบูรณ์ 
-  ใช้ภาษาและสัญลักษณ ์การสื่อความหมายทางสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอย่างง่าย ๆ  
   ไม่ได้ใช้กราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางและการน าเสนอ 
   ข้อมูลไม่ชัดเจน 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4.  การเชื่อโยงความรู้    

ต่าง ๆ  
 
 
 
 
 

3 (ดี) 
 
 

 
 

2 (พอใช้) 
 

 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-  น าความรู้ หลักการและวีธีการทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงกับสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมหรือสาระอ่ืนในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาหรือ 

   ประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 
-  น าความรู้  หลักการ และวิธีการทางสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงกับสาระได้
บางส่วน 

-  น าความรู้  หลักการ และวิธีการทางสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ไปเชื่อมโยงไม่เหมาะสม 

    -  การประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
การประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประเมินโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม  

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือ 
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
จ านวน 3-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

(2) 
ดี 

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1-2 สมรรถนะ และไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
 

(1) 
ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย
พิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

(0) 
ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง ตั้งแต่ 1 สมรรถนะ 
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เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพตำมสมรถนะรำยข้อ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 

9 - 12 ดี (2) 

5 - 8 ผ่าน (1) 
ต่ ากว่า 5 ไม่ผ่าน (0) 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให ้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 0    คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 

ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

    

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4  เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้     
1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้     
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้     
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

    

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้     
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย     
5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง      
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

  

                                                                                ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 0    คะแนน 

 

3.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม  

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 
คุณลักษณะ คือ ได้ระดับ 3 จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับ 2 

(2) 
ดี 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับ 3 จ านวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 2 หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับ 3 จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1 หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับ 2 จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1  

(1) 
ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด  
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับ 1 จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1 หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับ 2 จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 1  

(0) 
ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได ้
- เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็น

ประโยชน์ตอ่โรงเรียน 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริยต์ามที่

โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต - ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรม 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู ้ - รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบตัิได ้
- รู้จักจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม 
- เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไม่โต้แย้ง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยู่อย่างพอเพียง - ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั 
- ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า 
- ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน 

    

6. มุ่งมั่นในการท างาน - มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
- มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จ 

    

7. รักความเป็นไทย - มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน 
2. รู้จักการดแูลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

  
                                                                                ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
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4.   เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
 4.1  เกณฑ์การตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
0 ผลการเรียนดีเยี่ยม 0  -  49 
1 ผลการเรียนดีมาก 50  -  54 

1.5 ผลการเรียนดี 55  -  59 
2 ผลการเรียนค่อนข้างดี 60  -  64 

2.5 ผลการเรียนปานกลาง 65  -  69 
3 ผลการเรียนพอใช้ 70  -  74 

3.5 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 75  -  79 
4 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 80  -  100 

 

 4.2  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
 4.2.1   ตัดสินผลการเรียน ร     
  หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจาก ผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน 
   ในรายวิชาครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงาน 
   ที่มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุ 
   สุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้   

1.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส.  
หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 
 ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล 
 ปลายภาคเรียน 

 

5. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 
 เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ช่วงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

16  -  20 

ดี 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ 

13  -  15 

ผ่าน 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ แต่ยังมีข้อบกพร่อง
บางประการ 

10  -  12 

ไม่ผ่าน 
ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่
ต้องการได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติศาสน ์กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนสิัย และรักการออกก าลังกาย 

4. มีความรักชาติ มจีิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม  มจีิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้าง

สิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

 

 

วิสัยทัศน ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 

ความรู ้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคต ิที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้                                  
1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์  3. วิทยาศาสตร์                                                                                
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6. ศิลปะ                                        

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8. ภาษาต่างประเทศ 

 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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อภิธานศัพท์ 
กตัญ  ูกตเวที  ผูรู อุปการะที่ทานท าแลวและตอบแทน แยกออกเปน 2 ขอ 1. กตัญ  ู รูคุณทาน  
                  2. กตเวทีตอบแทนหรือสนองคุณทาน ความกตัญ  ูกตเวทีวาโดยขอบเขต แยกได เปน 2  
                  ระดับ คือ  2.1 กตัญ  ูกตเวทีตอบุคคลผูมีคุณความดีหรืออุปการะตอตนเปนสวนตัว  
                  2.2 กตัญ  ูกตเวทีตอบุคคลผูไดบ าเพ็ญคุณประโยชนหรือมีคุณความดี เกื้อกูลแกสวนรวม           
                  (พ.ศ. หนา 2-3) 
กตัญ  ูกตเวทีตออาจารย โรงเรียน  ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารยผูเปรียบเสมือน     
                  ทิศเบื้องขวา ดังนี้  1. ลูกตอนรับ แสดงความเคารพ 2. เขาไปหา เพ่ือบ ารุงรับใชปรึกษา  
                  ซักถาม รับค าแนะน า เปนตน 3. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟง ใหเกิดปญญา 4. ปรนนิบัติ ชวย 
                  บริการ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจส าคัญดวยดี  
กรรม การกระท า หมายถึง การกระท าที่ประกอบดวยเจตนา คือ ท าดวยความจงใจ ประกอบดวยความจงใจ     
                 หรือจงใจท าดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เชน ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตวในตกลงไปตายเปนกรรมแตขุด 
                 บอน้ าไวกินไวใช สัตวตกลงไปตายเองไมเปนกรรม (แตถารูอยูวาบอน้ าที่ตนขุดไวอยูในที่ซึ่งคนจะ 
                 พลัดตกไดงายแลวปลอยปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไมพนกรรม) การกระท าที่ดีเรียกวา  
                 “กรรมด”ี ที่ชั่วเรียกวา “กรรมชั่ว” (พ.ศ. หนา 4) 
กรรม 2 กรรมจ าแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เปนมูลเหตุมี 2 คือ 1. อกุศลกรรม กรรมที่เปนอกุศล 
                กรรมชั่ว คือเกิดจากอกุศลมูล 2. กุศลกรรม กรรมทีเ่ปนกุศล กรรมด ีคือกรรมที่เกิดจากกุศลมูล 
กรรม 3 กรรมจ าแนกตามทวารคือทางท่ีกรรมม ี3 คือ 1. กายกรรม การกระท าทางกาย 2. วจีกรรม 
                การกระท าทางวาจา 3. มโนกรรม การกระท าทางใจ 
กรรมฐาน ที่ตั้งแหงการงาน อารมณเปนที่ตั้งแหงการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝกอบรมจิต มี 2 ประเภท คือ 
               สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ วิปสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปญญา (พ.ศ. หนา 10) 
กุลจิรัฏตธรรม 4 ธรรมส าหรับด ารงความมั่นคงของตระกูลใหยั่งยืน เหตุที่ท าใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูไดนาน 
               (พ.ธ. หนา 134) 1. นัฏฐคเวสนา คือ ของหายของหมด รูจักหามาไว 2. ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเก
าของช ารุด รูจักบูรณะซอมแซม 3. ปริมิตปานโภชนา คือ รูจักประมาณในการกินการใช 4. อธิปจจสีลวันต
สถาปนา คือ ตั้งผูมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน (พ.ธ. หนา 134) 
กุศล บุญ ความด ีฉลาด สิ่งที่ดี กรรมด ี(พ.ศ. หนา 21) 
กุศลกรรม กรรมด ีกรรมที่เปนกุศล การกระท าที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล (พ.ศ. หนา 21) 
กุศลกรรมบถ 10 ทางแหงกรรมดี ทางท าด ีกรรมดีอันเปนทางน าไปสูสุคติม ี10 อยางไดแก 
                 ก. กายกรรม 3 (ทางกาย) 1. ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการท าลายชีวิต 2. อทินนาทานา    
                 เวรมณ ีเวนจากถือเอาของที่เขามิไดให 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณ ีเวนจากประพฤติผิดในกาม 
                 ข. วจีกรรม 4 (ทางวาจา) ไดแก 4. มุสาวาทา เวรมณ ีเวนจากพูดเท็จ 5. ปสุณายวาจาย เวรมณ ี
                 เวนจากพูดสอเสียด 6. ผรุสาย วาจาย เวรมณ ีเวนจากพูดค าหยาบ 7. สัมผัปปลาปา เวรมณ ี
                 เวนจากพูดเพอเจอ 
                 ค. มโนกรรม 3 (ทางใจ) 8. อนภิชฌา ไมโลกคอยจองอยากไดของเขา 9. อพยาบาท ไมคิดราย 
                 เบียดเบียนเขา 10. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม (พ.ศ. หนา 21) 
กุศลมูล รากเหงาของกุศล ตนเหตุของกุศล ตนเหตุของความดี 3 อยาง 1. อโลภะ ไมโลภ (จาคะ) 2. อโทสะ 
                  ไมคิดประทุษราย (เมตตา) 3. อโมหะ ไมหลง (ปญญา) (พ.ศ. หนา 22) 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กุศลวิตก ความตรึกท่ีเปนกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม 3 คือ 1. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม 
             2. อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท 3. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการ 
             เบียดเบียน  (พ.ศ. หนา 22) 
โกศล 3 ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ มี 3 อยาง 1. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรูทางเจริญ 
           และเหตุของความเจริญ 2. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรทูางเสื่อมและเหตุของ 
           ความเสื่อม 3. อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรวูิธีแกไขเหตุการณและวิธีที่จะท าใหส าเร็จ 
           ทั้งในการปองกันความเสื่อมและในการสรางความเจริญ  
ขันธ กอง พวก หมวด หมู ล าตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบงออกเปนหากอง 
          ไดแก รูปขันธ คือ กองรูป เวทนาขันธ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ คือ กองสัญญา สังขารขันธ คือ 
          กองสังขาร วิญญาณขันธ คือ กองวิญญาณ เรียกรวมวา เบญจขันธ (พ.ศ. หนา26 - 27) 
คารวธรรม 6 ธรรม คือ ความเคารพ การถือเปนสิ่งส าคัญที่จะพึงใสใจและปฏิบัติดวย ความเอ้ือเฟอ หรือ 
          โดยความหนักแนนจริงจังมี 6 ประการ คือ 1. สัตถุคารวตา ความเคารพในพระศาสดา หรือพุทธคารว    
          ตา ความเคารพในพระพุทธเจา 2. ธัมมคารวตา ความเคารพในพระธรรม 3. สังฆคารวตา ความ    
          เคารพในพระสงฆ 4. สิกขาคารวตา ความเคารพในการศึกษา 5. อัปปมาทคารวตา 
          ความเคารพในความไมประมาท 6. ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร (พ.ธ. หนา 221) 
คิหิสุข (กามโภคีสุข 4) สุขของคฤหัสถ สุขของชาวบาน สุขที่ชาวบานควรพยายามเขาถึงใหไดสม่ าเสมอ 
          สุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมี 4 ประการ 1. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย 2. โภคสุข 
          สุขเกิดจากการใชจายทรัพย 3. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ 4. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความ 
          ประพฤติไมมีโทษ (ไมบกพรองเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ) (พ.ธ. หนา 173) 
ฆราวาสธรรม 4 ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ 4 ประการ            
           ไดแก 1. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูดจริง ท าจริง 2. ทมะ คือ การฝกฝน การขม 
           ใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รจูักควบคุมจิตใจ ฝกหัด ดัดนิสัย แกไขขอบกพรองปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนา 
           ดวยสติปญญา 3. ขันติ คือ ความอดทน ตั้งหนาท าหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง  
           ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย 4. จาคะ คือ เสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย  
          และผลประโยชนสวนตนได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็นและความตองการของ 
          ผอ่ืูน พรอมที่จะรวมมือชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผไมคับแคบเห็นแกตัวหรือ เอาแตใจตัว (พ.ธ. หนา 43) 

จิต ธรรมชาติที่รูอารมณ สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ ตามหลักฝายอภิธรรม จ าแนกจิตเปน 89 แบงโดย 
          ชาติเปนอกุศลจิต 12 กุศลจิต 21 วิปากจิต 36 และกิริยาจิต 8 (พ.ศ. หนา 43) 
เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติตาง ๆ ของจิต เชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
          ศรัทธา เมตตา สติ ปญญาเปนตน มี 52 อยาง จัดเปนอัญญสมานาเจตสิก 13 อกุศลเจตสิก 14 
          โสภณเจตสิก 25 (พ.ศ. หนา 49) 
ฉันทะ 1. ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความตองการ ความรักใครในสิ่งนั้น ๆ 2. ความยินยอม 
         ความยอมใหที่ประชุมท ากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิไดรวมอยูดวย เปนธรรมเนียมของภิกษุที่อยูในวัดซึ่งมี 
         สีมารวมกัน มีสิทธิที่จะเขาประชุมท ากิจของสงฆ เวนแตภิกษุนั้นอาพาธ จะเขารวมประชุมดวยไมได 
         ก็มอบฉันทะคือ แสดงความยินยอมใหสงฆท ากิจนั้น ๆ ได (พ.ศ. หนา 52) 
ฌาน การเพง การเพงพินิจดวยจิตที่เปนสมาธิแนวแน มี 2 ประเภท คือ 1. รูปฌาน 2. อรูปฌาน (พ.ศ. หนา 60) 

ฌานสมบัติ การบรรลุฌาน การเขาฌาน (พุทธธรรม หนา 964) 
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ดรุณธรรม ธรรมที่เปนหนทางแหงความส าเร็จ คือ ขอปฏิบัติที่เปนดุจประตูชัยอันเปดออกไปสูความสุขความ     
               เจริญกาวหนาแหงชีวิต 6 ประการ คือ 1. อาโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดี มิใหมีโรคทั้งจิตและกาย  
              2. ศีล คือ มีระเบียบวินัย ไมกอเวรภัยแกสังคม 3. พุทธานุมัติ คือ ไดคนดีเปนแบบอยางศึกษาเยี่ยง 
              นิยมแบบอยางของมหาบุรุษพุทธชน 4. สุตะ คือ ตั้งเรียนรูใหจริง เลาเรียนคนควาใหรู  เชี่ยวชาญ 
              ใฝสดับเหตุการณใหรเูทาทัน 5. ธรรมานุวัติ คือ ท าแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม ด ารงมั่นใน สุจริต ทั้งชีวิต 
              และงานด าเนินตามธรรม 6. อลีนตา คือ มีความขยันหมั่นเพียร มีก าลังใจแข็งกลา ไมทอแทเฉื่อย 
              ชา เพียรกาวหนาเรื่อยไป (ธรรมนูญชีวิต บทที่ 15 คนสืบตระกูล ขอ ก. หนา55) 
             หมายเหตุ หลักธรรมขอนี้เรียกชื่ออีกยางหนึ่งวา “วัฒนมุข” ตรงค าบาลีวา “อัตถทวาร” ประตูแหง 
              ประโยชน 
ตัณหา (1) ความทะยานอยาก ความดินรน ความปรารถนา ความแสหา มี 3 คือ 1. กามตัณหา ความทะยาน 
          อยากในกาม อยากไดอารมณอันนารักนาใคร 2. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเปนนั่น 
         เปนนี่ 3. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไมเปนนั่นไมเปนนี่ อยากพรากพนดับสูญไปเสีย 
ตันหา (2) ธิดามารนางหนึ่งใน 3 นาง ที่อาสาพระยามารผูเปนบิดา เขาไปประโลมพระพุทธเจาดวยอาการ 
         ตางๆ ในสมัยที่พระองคประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรใูหม ๆ (อีก 2 นางคือ อรดีกับ 
         ราคา) (พ.ศ. หนา 72) 
ไตรลักษณ ลักษณะสาม คือ ความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความไมใชตัวตน 1. อนิจจตา (ความเปนของไม 
          เที่ยง) 2. ทุกขตา (ความเปนทุกข 3. อนัตตา (ความเปนของไมใชตน) (พ.ศ. หนา 104) 
ไตรสิกขา สิกขาสาม ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา 3 อยาง คือ 1. อธิศีลสิกขา หมายถึง สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง   
          2. อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง 3. อธิปญญาสิกขา หมายถึง สิกขา คือ ปญญา 
          อันยิ่ง เรียกกันงาย ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา (พ.ศ. หนา 87) 
ทศพิธราชธรรม 10 ธรรม ส าหรับพระเจาแผนดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครองแผนดิน 
          โดยธรรม และยังประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดี มี 10 ประการ คือ 
          1. ทาน การใหทรัพยสินสิ่งของ 2. ศีล ประพฤติดีงาม 3. ปริจจาคะ ความเสียสละ 4. อาชชวะ 
          ความซื่อตรง 5. มัททวะ ความออนโยน 6. ตบะ ความทรงเดช เผากิเลสตัณหา ไมหมกมุนใน 
          ความสุขส าราญ 7. อักโกธะความไมกริ้วโกรธ 8. อวิหิงสา ความไมขมเหงเบียดเบียน 9. ขันต ิ
          ความอดทนเขมแข็ง ไมทอถอย 10. อวิโรธนะ ความไมคลาดธรรม (พ.ศ. หนา 250) 
ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  ธรรมที่เปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน คือ ประโยชนสุขสามัญที่มองเห็น 
          กันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา เชน ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตร ีเปนตน มี 4 ประการ คือ 
          1.อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น 2. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา 3. กัลป์ยาณมิต 
          ตตา ความมีเพ่ือนเปนคนดี 4. สมชีวิตา การเลี้ยงชีพตามสมควรแกก าลังทรัพยที่หาได (พ.ศ. หนา 95) 
ทุกข 1. สภาพที่ทนอยูไดยาก สภาพที่คงทนอยูไมได เพราะถูกบีบคั้นดวยความเกดิขึ้นและดับสลาย เนื่องจาก 
          ตองไปตามเหตุปจจัยที่ไมขึ้นตอตัวมันเอง 2. สภาพที่ทนไดยาก ความรูสึกไมสบาย ไดแก 
          ทุกขเวทนา (พ.ศ. หนา 99) 
ทุกรกิริยา กิริยาที่ท าไดยาก การท าความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะท าได เชน การบ าเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรม 
           วิเศษ ดวยวิธีทรมานตนตาง ๆ เชน กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเขา) ปสสาสะ (ลมหายใจออก) และ 
            อดอาหาร เปนตน (พ.ศ. หนา 100) 
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ทุจริต 3 ความประพฤติไมดี ประพฤติชั่ว 3 ทาง ไดแก 1. กายทุจริต ประพฤติชั่วทางกาย 2. วจีทุจริต 
           ประพฤติชั่วทางวาจา 3. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ (พ.ศ. หนา 100) 
เทวทูต 4 ทูตของยมเทพ สื่อแจงขาวของมฤตยู สัญญาณที่เตือนใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีใหมีความ 
          ประมาท ไดแก คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ 3 อยางแรกเรียกเทวทูต สวนสมณะเรียกรวมเปน 
          เทวทูตไปดวยโดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แตในบาลีทานเรียกวานิมิต 4 ไมไดเรียกเทวทูต 
             (พ.ศ. หนา 102) 

ธาตุ 4 สิ่งที่ทรงภาวะของมั้นอยูเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไดแก 1. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะที่แผไปหรือ 
         กินเนื้อที ่เรียกชื่อสามัญวา ธาตุเขมแข็งหรือธาตุดิน 2. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม 
         เรียกสามัญวา ธาตุเหลว หรือธาตุน้ํา 3. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าใหรอน เรียกสามัญวา ธาตุไฟ 
         4. วาโยธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าใหเคลื่อนไหว เรียกสามัญวา ธาตุลม (พ.ศ. หนา 113) 
นาม ธรรมที่รูจักกันดวยชื่อ ก าหนดรูดวยใจเปนเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไมมีรูปราง ไมมีรูปแตนอมมาเปนอารมณ 
        ของจิตได (พ.ศ. หนา 120) 
นิยาม 5 ก าหนดอันแนนอน ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ 1. อุตุนิยาม 
         (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ า อากาศ 
         และฤดูกาล อันเปนสิ่งแวดลอมส าหรับมนุษย 2. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ 
         มีพันธุกรรมเปนตน) 3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต) 4. กรรมนิยาม 
         (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระท า) 5. ธรรมนิยาม 
         (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุ เปนผลแกกันแหงสิ่งทั้งหลาย (พ.ธ. หนา 194) 
นิวรณ 5 สิ่งที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคณุธรรม ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ท าจิตให 
         เศราหมองและท าปญญาใหออนก าลัง 1. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความตองการกามคุณ) 
         2. พยาบาท (ความคิดราย ความขัดเคืองแคนใจ) 3. ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซื่องซึม) 4. อุทธัจจ 
         กุกกุจจะ (คามฟุงซานและรอนใจ ความกระวนกระวายกลุมกังวล) 5. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) 
            (พ.ธ. หนา 195) 

นิโรธ ความดับทุกข คือดับตัณหาไดสิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข เพราะไมมีทุกขที่จะเกิดขึ้นได หมายถึง 
         พระนิพพาน (พ.ศ. หนา 127) 
บารม ีคุณความดีที่บ าเพ็ญอยางยิ่งยวด เพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี 10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ 
        ขันต ิสัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา (พ.ศ. หนา 136) 
บุญกิริยาวัตถุ 3 ที่ตั้งแหงการท าบุญ เรื่องที่จัดเปนการท าความดี หลักการท าความดี ทางความดีมี 3 ประการ 
         คือ 1. ทานมัย คือท าบุญดวยการใหปนสิ่งของ 2. ศีลมัย คือ ท าบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดี 
         มีระเบียบวินัย 3. ภาวนมัย คือ ท าบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจ (พ.ธ. หนา 109) 
บุญกิริยาวัตถุ 10 ที่ตั้งแหงการท าบุญ ทางความดี 1. ทานมัย คือท าบุญดวยการใหปนสิ่งของ 2. สีลมัย คือ 
         ท าบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติด ี3. ภาวนมัย คือ ท าบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรม 
         จิตใจ 4. อปจายนมัย คือ ทบุญดวยการประพฤติออนนอมถอมตน 5. เวยยาวัจจมัย คือ ท าบุญดวย 
         การชวยขวนขวาย รับใช 6. ปตติทานมัย คือ ท าบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอ่ืน 
         7. ปตตานุโมทนามัย คือ ท าบุญดวยการยินดีในความดีของผูอ่ืน 8. ธัมมัสสวนมัย คือ ท าบุญดวย 
          การฟงธรรม ศึกษาหาความรู 9. ธัมมเทสนามัย คือท าบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู 
         10. ทิฏ  ุชุกรรม คือ ท าบุญดวยการท าความเห็นใหตรง (พ.ธ. หนา 110) 
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บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา บุพนิมิต แปลวา สิ่งที่เปนเครื่องหมายหรือสิ่งบงบอกลวงหนา พระพุทธองคตรัส 
               เปรียบเทียบวา กอนที่ดวงอาทิตยจะข้ึน ยอมมีแสงเงินแสงทองปรากฏใหเห็นกอนฉันใด กอนที่ 
               อริยมรรคซึ่งเปนขอปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นกอน 
               เหมือนแสงเงินแสงทองฉันนั้น องคประกอบของธรรมดังกลาว หรือบุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา 
               ไดแก 1. กัลปยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร 2. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล มีวินัย มีความเปน 
               ระเบียบในชีวิตของตนและในการอยูรวมในสังคม 3. ฉันทสัมปทา ถึงพรอมดวยฉันทะ พอใจใฝรัก 
               ในปญญา สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝรใูนความจริงและใฝท าความด ี4. อัตตสัมปทา ความถึงพรอม 
               ดวยการที่จะฝกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความส าคัญของการที่จะตองฝกตน 5. ทิฏฐิสัปทา ความถึง 
               พรอมดวยทิฏฐิ ยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และมีความเห็นความเขาใจพ้ืนฐานที่มองสิ่งทั้งหลาย     
               ตามเหตุปจจัย 6. อัปปมาทสัมปทา ถึงพรอมดวยความไมประมาท มีความกระตือรือรนอยเูสมอ 
               เห็นคุณคาของกาลเวลา เห็นความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งกระตนุเตือนใหเรงรัดการคนหาใหเขาถึง 
               ความจริงหรือในการท าชีวิตที่ดีงามใหส าเร็จ 7. โยนิโสมนสิการ รจูัดคิดพิจารณา มองสิ่งทั้งหลาย 
               ใหไดความรูและไดประโยชนที่จะเอามาใชพัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป (แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ ดี 
               งาม:พระธรรมปฎก) (ป.อ. ปยุตฺโต) 
เบญจธรรม ธรรม 5 ประการ ความด ี5 อยาง ที่ควรประพฤติคูกันไปกับการรักษาเบญจศีลตามล าดับขอ ดังนี้ 
                1. เมตตากรุณา 2. สัมมาอาชีวะ 3. กามสังวร (ส ารวมในกาม) 4. สัจจะ 5. สติสัมปชัญญะ 
                     (พ.ศ. หนา 140 – 141) 

เบญจศีล ศีล 5 เวนฆาสัตว เวนลักทรัพย เวนประพฤติผิดในกาม เวนพูดปด เวนของเมา (พ.ศ. หนา 141) 
ปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระปญจวัคคียในวัน 
            ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 หลังจากวันตรัสรูสองเดือน ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี (พ.ศ. หนา 147) 

ปฏิจจสมุปบาท สภาพอาศัยปจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีขึ้น การที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัย 
            ปจจัยตอเนื่องกันมา (พ.ศ. หนา 143) 
ปริยัต ิพุทธพจนอันจะพึงเลาเรียน สิ่งที่ควรเลาเรียน การเลาเรียนพระธรรมวินัย (พ.ศ. หนา 145) 
ปธาน 4 ความเพียร 4 อยาง ไดแก 1. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปดกั้น (ยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ 
           ยังไมเกิด ไมใหเกิดข้ึน) 2. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว 3. ภาวนาปธาน คือ 
           เพียรเจริญ หรือท ากุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน 4. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่ 
           เกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อมไปและท าใหเพ่ิมไพบูลย (พ.ศ. หนา 149) 
ปปญจธรรม 3 กิเลสเครื่องเนิ่นชา กิเลสที่เปนตัวการท าใหคิดปรุงแตงยึดเยื้อพิสดาร ท าใหเขาหางออกไปจาก 
           ความเปนจริงงาย ๆ เปดเผย กอใหเกิดปญหาตาง ๆ และขัดขวางไมใหเขาถึงความจริง หรือท าให 
           ไมอาจแกปญหาอยางถูกทางตรงไปตรงมา มี 3 อยาง คือ 1. ตัณหา (ความทะยานอยาก ความ    
           ปรารถนาที่จะบ ารุงบ าเรอ ปรนเปรอตน ความยากไดอยากเอา) 2. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ     
           ลักธิ ทฤษฎีอุดมการณตาง ๆ ที่ยึดถือไวโดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูวาอยางนี้เทานั้นจริงอยางอ่ืน     
           เท็จทั้งนั้นเปนตน ท าใหปดตัวแคบ ไมยอมรับฟงใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปญญา หรือคิดเตลิดไปขาง 
           เดียวตลอดจนเปนเหตุแหงการเบียดเบียนบีบคั้นผูอ่ืนที่ไมถืออยางตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือ    
           ความคิดเห็นเปนความจริง) 3. มานะ (ความถือตัว ความส าคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ ถือสูง ถือต่ า 
           ยิ่งใหญเทาเทียมหรือดอยกวาผูอ่ืน ความอยากเดนอยากยกชูตนใหยิ่งใหญ (พ.ธ. หนา 111) 
ปฏิเวธ เขาใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู รทูะลุปรุโปรง ลุลวงดวยการปฏิบัติ (พ.ศ. หนา 145) 
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ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรม คือ ผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดวยการปฏิบัติไดแก มรรค ผล และนิพพาน 
                           (พ.ธ. หนา 125) 

ปญญา 3 ความรอบรู เขาใจ รซ้ึูง มี 3 อยาง คือ 1. สุตมยปญญา (ปญญาเกิดแตการสดับการเลาเรื่อง)  2. จิน    
            ตามนปญญา (ปญญาเกิดแตการคิด การพิจารณาหาเหตุผล) 3. ภาวนามยปญญา (ปญญาเกิดแต   
            การฝกอบรมลงมือปฏิบัติ) (พ.ธ. หนา 113) 
ปญญาวุฒิธรรม ธรรมเปนเครื่องเจริญปญญา คุณธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามแหงปญญา  1. สัปปุ        
            รสิสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาทานผูทรง 2. สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม เอาใจใส เลาเรียนหา     
            ความรจูริง 3. โยนิโสมนสิการ ท าในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี 4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ 
            ปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลัก คือ ใหสอดคลองพอดี ขอบเขตความหมาย และวัตถุประสงคที่สัมพันธ 
            กับธรรมขออ่ืน ๆ น าสิ่งที่ไดเลาเรียนและตริตรองเห็นแลวไปใชปฏิบัติใหถูกตองตามความมุงหมาย 
            ของสิ่งนั้น ๆ (พ.ธ. หนา 162 – 163) 
ปาปณิกธรรม 3 หลักพอคา องคคุณของพอคาม ี3 อยาง คือ 1 จักขุมา ตาดี (รจูักสินคา) ดูของเปน สามารถ 
             ค านวณราคา กะทุน เก็งก าไร แมนย า 2. วิธูโร จดัเจนธุรกิจ (รแูหลงซื้อขาย รูความเคลื่อนไหว 
             ความตองการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหนาย รใูจและรจูักเอาใจลูกคา) 3. นิสสยสัม 
             ปนโน พรอมดวยแหลงทุนอาศัย (เปนที่เชื่อถือไววางในในหมูแหลงทุนใหญ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือ    
             ด าเนินกิจการโดยงาย ๆ) (พ.ธ. หนา 114) 
ผัสสะ หรือ สัมผัส การถูกตอง การกระทบ ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ 
             วิญญาณ มี 6 คือ 1. จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา คือ ตา + รูป + จักขุ - วิญญาณ) 2. โสต 
             สัมผัส(ความกระทบทางหู คือ ห ู+ เสียง + โสตวิญญาณ) 3. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ  
             จมูก +กลิ่น + ฆานวิญญาณ) 4. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชวิหาวิญญาณ) 
             5. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) 6. มโนสัมผัส  (ความ 
             กระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ มโนวิญญาณ) (พ.ธ. หนา 233) 
ผูวิเศษ หมายถึง ผูส าเร็จ ผูมีวิทยากร (พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525) 
พระธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ (พ.ศ. หนา 183) 
พระอนุพุทธะ ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยไดสดับเลาเรียนและปฏิบัติตามท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน 
                (พ.ศ. หนา 374) 

พระปจเจกพุทธะ พระพุทธเจาประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรูเฉพาะตัว มิไดสั่งสอนผูอ่ืน (พ.ศ. หนา 162) 
พระพุทธคุณ 9 คุณของพระพุทธเจา 9 ประการ ไดแก อรห  เปนผูไกลจากกิเลส 2. สมฺมาสัมฺพุทฺโธ 
            เปนผูตรัสรชูอบไดโดยพระองคเอง 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ จรณะ 
            4. สุคโต เปนผูเสด็จไปแลวดวยดี 5. โลกวิทู เปนผูรูโลกอยางแจมแจง 6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
            เปนผูสามารถฝกบุรุษท่ีสมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา 7. สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เปนครูผูสอนเทวดา 
            และมนุษยทั้งหลาย 8. พุทฺโธ เปนผรูู ผูต่ืน ผูเบิกบาน 9. ภควา เปนผูมีโชค มีความเจริญ จ าแนก 
            ธรรมสั่งสอนสัตว (พ.ศ. หนา 191) 
พระพุทธเจา ผูตรัสรูโดยชอบแลวสอนผูอ่ืนใหรตูาม ทานผูรดีู รชูอบดวยตนเองกอนแลว สอนประชุมชนให 
             ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ (พ.ศ. หนา 183) 
พระภิกษุ ชายผูไดอุปสมบทแลว ชายที่บวชเปนพระ พระผูชาย แปลตามรูปศัพทวา ผูขอหรือผูมองเห็นภัย 
              ในสังขารหรือผูท าลายกิเลส ดูบริษัท 4 สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก ไดแก 
              พระอัญญาโกณฑัญญะ (พ.ศ. หนา 204) 
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พระรัตนตรัย รัตนะ 3 แกวอันประเสริฐ หรือสิ่งล้ าคา 3 ประการ หลักท่ีเคารพบูชาสูงสุดของ พุทธศาสนิกชน     
                 3 อยาง คือ 1 พระพุทธเจา (พระผตูรัสรูเอง และสอนใหผูอ่ืนรูตาม) 2.พระธรรม (ค าสั่งสอนของ    
                 พระพุทธเจา ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ) 3. พระสงฆ หมสูาวกผูปฏิบัติตามค าสั่ง  
                 สอนของพระพุทธเจา) (พ.ธ.หนา 116) 
พระสงฆ หมชูนที่ฟงค าสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หมูสาวกของพระพุทธเจา   
                     (พ.ศ. หนา 185) 
พระสัมมาสัมพุทธเจา หมายถึง ทานผูตรัสรูเอง และสอนผูอ่ืนใหรตูาม (พ.ศ. หนา 189) 
พระอนุพุทธะ หมายถึง ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยไดสดับเลาเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
             สอน ไดแก พระอรหันตสาวกท้ังหลาย (พ.ศ. หนา 374) 
พระอริยบุคคล หมายถึง บุคคลผูเปนอริยะ ทานผูบรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปตติผล เปนตน มี 4 คือ 
            1. พระโสดาบัน 
            2. พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี) 
            3. พระอนาคามี 
            4. พระอรหันต 
            แบงพิสดารเปน 8 คือ 
            พระผตูั้งอยูในโสดาปตติมรรค และพระผูตั้งอยูในโสดาปตติผลคู 1 
            พระผตูั้งอยูในสกทาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในสกทาคามีผลคู 1 
            พระผต้ัูงอยูในอนาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในอนาคามิผลคู 1 
            พระผตูั้งอยูในอรหัตตมรรค และพระผูตั้งอยูในอรหัตตผลคู 1 (พ.ศ. หนา 386) 
พราหมณ หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน 4 วรรณะ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ; พราหมณเปนวรรณะ 
            นักบวชและเปนเจาพิธี ถือตนวาเปนวรรณะสูงสุด เกิดจากปากพระพรหม (พ.ศ. หนา 185) 
พละ 4 ก าลัง พละ 4 คือ ธรรมอันเปนพลังท าใหด าเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ไมตองหวาดหวั่นภัยตาง ๆ ไดแก         
             1. ปญญาพละ ก าลังคือปญญา 2. วิริยพละ ก าลังคือความเพียร 3. อนวัชชพละ ก าลังคือการ 
             กระท าท่ีไมมีโทษ 4. สังคหพละ ก าลังการสังเคราะห คือ เกื้อกูลอยรูวมกับผูอ่ืนไดดี  
             (พ.ศ. หนา 185 – 186) 

พละ 5 พละ ก าลัง พละ 5 คือ ธรรมอันเปนก าลัง ซ่ึงเปนเครื่องเกื้อหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจ าพวก 
โพธิปกขิยธรรม มี 5 คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา (พ.ศ. หนา 185 – 186) 
พุทธกิจ 5 พระพุทธองคทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ 5 ประการ คือ 1. ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาต  ฺจ ตอนเชาเสด็จออก 
           บิณฑบาต เพ่ือโปรดสัตว โดยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมใหเขาใจ    2. สายณฺเห 
           ธมฺมเทสน  ตอนเย็น แสดงธรรมแกประชาชนที่มาเฝาบริเวณท่ีประทับ 3. ปโทเส ภิกฺขุโอวาท  
           ตอนค่ํา แสดงโอวาทแกพระสงฆ 4. อฑฺฒรตฺเต เทวป  ฺหน  ตอนเที่ยงคืนทรงตอบปญหาแกพวก 
           เทวดา 5. ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  ตอนเชามืด จวนสวาง ทรงตรวจพิจารณาสัตวโลก 
           วาผูใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได (พ.ศ. หนา 189 - 190) 
พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจา คือ 1. ปัญญาคุณ (พระคุณ คือ ปญญา) 2. วิสุทธิคุณ (พระคุณ คือ ความ 
            บรสิุทธิ์) 3. กรุณาคุณ (พระคุณ คือ พระมหากรุณา) (พ.ศ. หนา 191) 
ภพ โลกเปนที่อยูของสัตว ภาวะชีวิตของสัตว มี 3 คือ 1. กามภพ ภพของผูยังเสวยกามคุณ 2. รูปภพ 
            ภพของผูเขาถึงรูปฌาน 3. อรูปภพ ภพของผูเขาถึงอรูปฌาน (พ.ศ. หนา 198) 
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ภาวนา 4 การเจริญ การท าใหมีข้ึน การฝกอบรม การพัฒนา แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1. กายภาวนา 
             2. สีลภาวนา 3. จติตภาวนา 4. ปญญาภาวนา (พ.ธ. หนา 81 – 82) 

ภูมิ 31 1.พ้ืนเพ พ้ืน ชั้น ที่ดิน แผนดิน 2. ชั้นแหงจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี 31 ภูม ิไดแก อบายภูม ิ4 (ภูม ิ  
            ที่ปราศจากความเจริญ) - นิรยะ (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (ก าเนิดดิรัจฉาน) – ปตติ   วิสัย (แดนเปรต)  
            - อสุรกาย (พวกอสูร) กามสุคติภูม ิ7 (กามาวจรภูมิที่เปนสุคต ิภูมิที่เปนสุคติซึ่ง ยังเกี่ยวของกับกาม)  
            - มนุษย ชาวมนุษย – จาตุมหาราชิกา (สวรรคชั้นที่ทาวมหาราช 4 ปกครอง)  - ดาวดึงส แดน 
            แหงเทพ 33 มีทาวสักกะเปนใหญ -ยามา (แดนแหงเทพผูปราศจากความทุกข   - ดุสิต (แดนแหงผู    
            เอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน)  - นิมมานรดี (แดนแหงเทพผูยินดีในการเนรมิต) - 
ปรนิมมิตวสวัตตี (แดนแหงเทพผู้ยังอ านาจใหเปนไปในสมบัติที่ผูอ่ืนนิรมิตให (พ.ธ. หนา 316-317) 
โภคอาทิยะ 5 ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครองโภค 
             ทรัพย 1. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเปนสุข 2. บ ารุงมิตร 
             สหายและรวมกิจกรรมการงานใหเปนสุข 3. ใชปองกันภยันตราย 4. ท าพลี คือ ญาติพลี สงเคราะห   
             ญาติ  อติถิพลี ตอนรับแขก ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศใหผูลวงลับ ราชพลี บ ารุงราชการ เสียภาษ ี   
             เทวตาพลี สักการะบ ารุงสิ่งที่เชื่อถือ 5. อุปถัมภบ ารุงสมณพราหมณ ผูประพฤติชอบ  
                 (พ.ธ. หนา 202 -203) 

มงคล สิ่งที่ท าใหมีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่น ามาซึ่งความสุข ความเจริญ มงคล 
             38 ประการ หรือ เรียกเต็มวา อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) 38 ประการ (ดูรายละเอียดมงคลสูตร) 
                 (พ.ศ. หนา 211) 

มิจฉาวณิชชา 5 การคาขายที่ผิดศีลธรรมไมชอบธรรม มี 5 ประการ คือ 1. สัตถวณิชชา คาอาวุธ  2.     
             สัตตวณิชชา คามนุษย 3. มังสวณิชชา เลี้ยงสัตวไวขายเนื้อ 4. มัชชวณิชชา คาขายน้ าเมา 
              5. วสิวณิชชา คาขายยาพิษ (พ.ศ. หนา 233) 
มรรคมีองค 8 ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรียกเต็มวา “อริยอัฏฐังคิกมรรค” ไดแก 1. สัมมาทิฎฐิ 
              เห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ 3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ ท าการชอบ 
              5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ เพียรชอบ 7.สัมมาสติ ระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ      
              ตั้งจิตมั่นชอบ (พ.ศ. หนา 215) 
มิจฉัตตะ 10 ภาวะที่ผิด ความเปนสิ่งที่ผิด ไดแก 1. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลองธรรมตาม 
              หลักกุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไมน าไปสูความพนทุกข 2. มิจฉาสังกัปปะ (ด าริผิด ไดแก 
              ความด าริที่เปนอกุศลทั้งหลาย ตรงขามจากสัมมาสังกัปปะ) 3. มิจฉาวาจา (วาจาผิด ไดแก วจี    
              ทุจริต4) 4. มิจฉากัมมันตะ (กระท าผิด ไดแก กายทุจริต 3) 5. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ไดแก  
              เลี้ยงชีพในทางทุจริต) 6. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ไดแก ความเพียรตรงขามกับสัมมาวายามะ) 
              7. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ไดแก ความระลึกถึงเรื่องราวที่ลวงแลว เชน ระลึกถึงการไดทรัพย การไดยศ 
              เปนตน ในทางอกุศล อันจัดเปนสติเทียม) เปนเหตุชักน าใจใหเกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา 
              มัจฉริยะ เปนตน 8. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ไดแก ตั้งจิตเพงเล็ง จดจอปกใจแนวแนในกามราคะ 
              พยาบาท เปนตน หรือเจริญสมาธิแลว หลงเพลิน ติดหมกมุน ตลอดจนน าไปใชผิดทาง ไมเปนไป 
              เพ่ือญาณทัสสนะ และความหลุดพน) 9. มิจฉาญาณ (รผูิด ไดแก ความหลงผิดที่แสดงออกในการ 
               คิดอุบายท าความชั่วและในการพิจารณาทบทวน วาความชั่วนั้น ๆ ตนกระท าไดอยางดีแลว  
              เปนตน)   10. มิจฉาวิมุตติ (พนผิด ไดแก ยังไมถึงวิมุตติ ส าคัญวาถึงวิมุตติ หรือส าคัญผิดในสิ่งที่   
              มิใชวิมุตต(พ.ธ. หนา 322) 
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มิตรปฏิรูป คนเทียมมิตร มิตรเทียม มิใชมิตรแท มี 4 พวก ไดแก   
              1. คนปอกลอก มีลักษณะ 4 คือ 1.1 คิดเอา   ไดฝายเดียว 1.2 ยอมเสียแตนอย  โดยหวังจะเอาให 
                  มาก 1.3 ตัวเองมีภัย จึงมาท ากิจของเพ่ือน    1.4 คบเพ่ือนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว 
              2. คนดีแตพูด มีลักษณะ 4 คือ 2.1 ดีแตยกเรื่องที่ผานมาแลวมาปราศรัย 2.2 ดีแตอางสิ่งทีย่ังมีด ี   
                 แตอางสิ่งที่ยังไมมีมาปราศรัย 2.3 สงเคราะหดวยสิ่งที่ไรประโยชน 2.4 เมื่อเพ่ือนมีกิจอางแตเหตุ 
                 ขัดของ 
              3. คนหัวประจบมีลักษณะ 4 คือ 3.1 จะท าชั่วก็คลอยตาม 3.2 จะท าดีก็คลอยตาม   3.3 ตอหนา 
                 สรรเสริญ 3.4 ลับหลังนินทา 
              4. คนชวนฉิบหายมีลักษณะ 4 4.1 คอยเปนเพ่ือนดื่มน้ําเมา 4.2 คอยเปนเพ่ือนเที่ยวกลางคืน 
                 4.3 คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน 4.4 คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน (พ.ธ. หนา 154 – 155) 
มิตรน้ าใจ 1. เพ่ือนมีทุกขพลอยทุกขดวย 2. เพ่ือนมีสุขพลอยดีใจ 3. เขาติเตียนเพ่ือน ชวยยับยั้ง แกไข 
             ให 4. เขาสรรเสรญิเพ่ือน ชวยพูดเสริมสนับสนุน (พ.ศ. หนา 234) 
รูป 1. สิ่งที่ตองสลายไปเพราะปจจัยตาง ๆ อันขัดแยง สิ่งที่เปนรูปรางพรอมทั้งลักษณะอาการของมัน สวน 
             รางกาย จ าแนกเปน 28 คือ มหาภูตรูป หรือธาตุ 4 และอุปาทายรูป 2. อารมณที่รูไดดวยจักษุ สิ่งที่ 
             ปรากฏแกตา ขอ 1 ในอารมณ 6 หรืออายตนะภายนอก 3. ลักษณนามใชเรียกพระภิกษุสามเณร 
             เชน ภิกษุรูปหนึ่ง (พ.ศ. หนา 253) 
วัฏฏะ 3 หรือไตรวัฎฎ การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนวายตายเกิด ความเวียนเกิดหรือวนเวียน 
           ดวยอ านาจกิเลส กรรม และวิบาก เชน กิเลสเกิดขึ้นแลวใหท ากรรม เมื่อท ากรรมแลวยอมไดผลของ 
           กรรม เมื่อไดรับผลของกรรมแลว กิเลสกเ็กิดอีกแลว ท ากรรมแลวเสวยผลกรรมหมุนเวียนตอไป 
              (พ.ธ. หนา 266) 

วาสนา อาการกายวาจา ที่เปนลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอยาง และไดสั่งสมอบรมมาเปน 
          เวลานานจนเคยชินตดิเปนพื้นประจ าตัว แมจะละกิเลสนั้นไดแลว แตก็อาจจะละอาการกายวาจาที่ 
          เคยชินไมได เชน ค าพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินตวมเตี้ยม เปนตน ทานขยายความวา วาสนา 
          ที่เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤต คือ เปนกลาง ๆ ไมดีไมชั่วก็มี ที่เปนกุศลกับอัพยากฤต 
          นั้นไมตองละ แตทีเ่ปนอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่จะเปนเหตุใหเขาถึงอบาย 
          กับสวนที่เปนเหตุใหเกิดอาการแสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ตาง ๆ สวนแรก พระอรหันตทุกองค 
          ละได แตสวนหลังพระพุทธเจาเทานั้นละได พระอรหันตอ่ืนละไมได จึงมคี ากลาววาพระพุทธเจาเทา 
          นั้นละกิเลสทั้งหมดได พรอมทั้งวาสนา; ในภาษาไทย ค าวาวาสนามีความหมายเพ้ียนไป กลายเปน 
          อ านาจบุญเกา หรือกุศลที่ท าใหไดรับลาภยศ  
วิปสสนาญาณ 9 ญาณในวิปสสนา ญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา เปนความรูที่ท าใหเกิดความเห็นแจง เขาใจ 
           สภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง ไดแก 1. อุทยัพพยานุปสสนาณาณ คือ ญาณอันตามเห็นความ 
           เกิดและดับของเบญจขันธ 2. ภังคานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย เมื่อเกิดดับก็ 
           ค านึงเดนชัด ในสวนดับของสังขารทั้งหลาย ตองแตกสลายทั้งหมด 3. ภยตูปฏฐานญาณ คือ ณาณ 
           อันมองเห็นสังขาร ปรากฏเปนของนากลัว 4. อาทีนวานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นโทษ 
           ของสังขารทั้งหลาย วาเปนโทษบกพรองเปนทุกข 5. นิพพิทานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึง 
           เห็นความหนายของสังขาร ไมเพลินเพลิน ติดใจ 6. มุญจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันค านึงดวย 
           ใครพนไปเสีย คือ หนายสังขารทั้งหลาย ปรารถนาที่จะพนไปเสีย 7. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ คือ 
           ญาณอันค านึงพิจารณาหาทาง เมื่อตองการจะพนไปเสีย เพ่ือมองหาอุบายจะปลดเปลื้องออกไป 
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             8. สังขารุเปกขาณาณ คือ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ พิจารณาสังขารไมยินดี 
             ยินรายในสังขารทั้งหลาย 9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเปนไปโดยอนุโลก 
             แกการหยั่งรูอริยสัจ แลวแลวมรรคญาณใหส าเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป (พ.ศ. หนา 276 – 277) 

วิมุตติ 5 ความหลุดพน ภาวะไรกิเลส และไมมีทุกข มี 5 ประการ คือ 1. วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยขมไว คือ 
            ดับกิเลส 2. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสดวยธรรมที่เปนคปูรับธรรมที่ตรงกันขาม 3. สมุจเฉทวิมุตติ 
            ดับดวยตัดขาด ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด 4. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ดับดวยสงบระงับ โดยอาศัย 
            โลกุตตรมรรคดับกิเลส 5. นิสรณวิมุตต ิดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาด 
            เสร็จสิ้น (พ.ธ. หนา 194) 
โลกบาลธรรม ธรรมคุมครองโลก ไดแก ปกครองควบคุมใจมนุษยไวใหอยูในความด ีมิใหละเมิดศีลธรรม 
            และใหอยูกันดวยความเรียบรอยสงบสุข ไมเดือดรอนสับสนวุนวาย มี 2 อยางไดแก 1. หิริ111 
            ความอายบาป ละอายใจตอการท าความชั่ว 2. โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกรงกลัวตอความชั่ว และ 
            ผลของกรรมชั่ว (พ.ศ. หนา 260) 
ฤาษ ีหมายถึง ผูแสวงธรรม ไดแก นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยูในปา ชีไพร ผูแตงคัมภีรพระเวท(พ.ศ. หนา 256) 
สติปฏฐาน 4 ที่ตั้งของสติ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรเูห็นตามความเปนจริง คือ ตามสิ่งนั้น ๆ 
            มันเปนของมันเอง มี 4 ประการ คือ 
            1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณากายใหรเูห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียง 
               กาย ไมใชสัตวบุคคล ตัวตนเราเขา) ทานจ าแนกวิธีปฏิบัติไดหลายอยาง คือ อานาปานสติ ก าหนด 
               ลมหายใจ 1 อิริยาบถ ก าหนดรูทันอิริยาบถ 1) สัมปชัญญะ สรางสัมปชัญญะในการกระท าความ 
               เคลื่อนไหวทุกอยาง 1) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาสวนประกอบอันไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุมเขา 
               เปนรางกายนี้ 1) ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นรางกายของตน โดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ 
            2. เวทนานุปสสาสติปฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนาใหรเูห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียง 
               เวทนา ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรูชัดเวทนาอันเปนสุขก็ดี ทุกขก็ด ีเฉย ๆ ก็ด ีทั้งที่ 
               เปนสามิสและเปนนิรามิสตามที่เปนไปอยูขณะนั้น ๆ 
             3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต ใหรเูห็นตามเปนจริงวาเปนแตเพียงจิต 
                 ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรูชัดจิตของตนที่มีราคะ ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ 
                 มีโมหะ ไมมีโมหะ เศราหมองหรือผองแผว ฟุงซานหรือเปนสมาธิ ฯลฯ อยางไร ๆ ตามที่เปนไป 
                 อยใูนขณะนั้น ๆ 
              4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม ใหรเูห็นตามเปนจริงวา เปนแต 
                 เพียงธรรม ไมใชสัตวบุคคลตัวตนของเรา) คือ มีสติรูชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ 5 ขันธ 5 
                 อายตนะ 12 โพชฌงค 7 อริยสัจ 4 วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดข้ึน 
                 เจริญบริบูรณและดับไดอยางไร เปนตน ตามที่เปนจริงของมันอยางนั้น ๆ (พ.ธ. หนา 165) 
สมณะ หมายถึง ผูสงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แตในพระพุทธศาสนา ทานใหความหมายจ าเพาะ หมายถึง 
             ผรูะดับบาป ไดแก พระอริยบุคคล และผูปฏิบัติเพื่อระงับบาป ไดแก ผูปฏิบัติธรรมเพื่อเปน 
             พระอริยบุคคล (พ.ศ. หนา 299) 
สมบัต ิ4 คือ ความเพียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตาง ๆ ซ่ึงชวยเสริมสงอ านวยโอกาสใหกรรมดี 
             ปรากฏผล และไมเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล มี 4 อยาง คือ 1. คติสมบัต ิสมบัติแหงคต ิถึงพรอม 
             ดวยคต ิหรือคติให คือ เกิดอยูในภพ ภูม ิถิ่น ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะ    
             สั้น  คือ ด าเนินชีวติหรือไปในถิ่นที่อ านวย 2. อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย       
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             คือ มีรูปรางสวย รางกายสงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง 3. กาล 
             สมบัติสมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาลหรือกาลให คือ เกิดอยูในสมัยที่บานเมืองมีความสงบสุข 
             ผปูกครองดี ผูคนมีคุณธรรมยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ท าอะไรถูก 
             กาลเวลา ถูกจังหวะ 4. ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยการประกอบกิจ หรือ112 
             กิจการให เชน ท าเรื่องตรงกับที่เขาตองการ ท ากิจตรงกับความถนัดความสามารถของตน ท าการถึง 
             ขนาดถูกหลักครบถวน ตามเกณฑหรือเต็มอัตรา ไมใชท าครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไม 
             ถูกเรื่องกัน รจูักจัดท า รจูักด าเนินการ (พ.ธ. หนา 161 – 162) 
สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพ่ึงเขาถึง; สมาบัติมีหลายอยาง เชน ณานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหาร 
           สมาบัติ (พ.ศ. หนา 303) 
สติ ความระลึกได นึกได ความไมเผลอ การคุมใจไดกับกิจ หรือคุมจิตใจไวกับสิ่งที่เก่ียวของ จ าการที 
           ท าและค าพูดแมนานได (พ.ศ. หนา 327) 
สังฆคุณ 9 คุณของพระสงฆ 1. พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี 2. เปนผูปฏิบัติตรง 
            3. เปนผูปฏิบัติถูกทาง 4. เปนผูปฏิบัติสมควร 5. เปนผูควรแกการค านับ คือ ควรกับของที่เขา 
            น ามาถวาย 6. เปนผูควรแกการตอนรับ 7. เปนผูควรแกทักษิณา ควรแกของท าบุญ 8. เปนผูควร 
            แกการกระท าอัญชลี ควรแกการกราบไหว 9. เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เปนแหลงปลูกฝง 
            และเผยแพรความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก(พ.ธ. หนา 265-266) 
สังเวชนียสถาน สถานที่ตั้งแหงความสังเวช ที่ที่ใหเกิดความสังเวช มี 4 คือ 1. ที่พระพุทธเจาประสูติ คือ 
           อุทยานลุมพิน ีปจจุบันเรียกลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรือ Rummindei) 2. ที่พระพุทธเจา 
           ตรัสรู คือ ควงโพธิ์ ที่ต าบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya) 3. ที่พระพุทธเจาแสดง 
           ปฐมเทศนา คือปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปจจุบันเรียกสารนาถ 4. ที่พระพุทธเจา 
           ปรินิพพาน คือที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia หรือ      
           Kusinagara) (พ.ศ. หนา 317) 
สันโดษ ความยินดี ความพอใจ ยินดีดวยปจจัย 4 คือ ผานุงหม อาหารที่นอนที่นั่ง และยาตามมีตามได ยินดี 
          ของของตน การมีความสุข ความพอใจดวยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาไดดวยเพียรพยายามอันชอบธรรม 
          ของตน ไมโลภ ไมริษยาใคร (พ.ศ. หนา 324) 
สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี 1. ธัมมัญ  ุตา      
           คือ ความรูจักเหตุ คือ รหูลักความจริง 2. อัตถัญ  ุตา คือ ความรูจักผล คือรูความมุงหมาย 3. อัตตัญ    
            ุตา คือ ความรูจักตน คือ รวูาเรานั้นวาโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู  ความสามารถ ความถนัด  
           และคุณธรรม เปนตน 4. มัตตัญ  ุตา คือ ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี 5. กาลัญ  ุตา คือ ความ    
           รจูักกาล คือ รจูักกาลเวลาอันเหมาะสม 6. ปริสัญ  ุตา คือ ความรูจัก บริษัทคือรูจักชุมชนและรูจักที่ 
           ประชุม 7. ปุคคลัญ  ุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญ  ุตา คือ ความรูจักบุคคล คือความแตกตางแหงบุคคล      
               (พ.ธ. หนา 244) 
สัมปชัญญะ ความรูตัวทั่วพรอม ความรูตระหนัก ความรูชัดเขาใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได มักมาคูกับสติ (พ.ศ. หนา 244) 

สาราณียธรรม 6 ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน หลักการอยูรวมกัน เรียกอีก 
             อยางวา “สาราณียธรรม” 1. เมตตากายกรรม มีเมตตากายกรรมทั้งตอหนาและลับหลัง 
             2. เมตตาวจีกรรม มีเมตตาวจีกรรมทั้งตอหนาและลับหลัง 3. เมตตา มโนกรรม มีเมตตา มโนกรรม       
             ทั้งตอหนาและลับหลัง 4. สาธารณโภคี แบงปนสิ่งของที่ไดมาไมหวง แหน ใชผูเดียว  5. สีลสามัญญ 
             ตา มีความประพฤติรวมกันในขอที่เปนหลักการส าคัญที่จะน าไปสูความหลุดพนสิ้น 
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              ทุกขหรือขจัดปญหา 6.ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบดีงาม เชนเดียวกับหมูคณะ  
              (พ.ธ. หนา 233-235) 

ศรัทธา ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม (พ.ศ. หนา 290) 
สงเคราะห การชวยเหลือ การเอื้อเฟอเกื้อกูล (พ.ศ. หนา 228) 
สังคหวัตถุ 4 เรื่องสงเคราะหกัน คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอ่ืนไวได หลักการสงเคราะห คือ 
              ชวยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว และเปนเครื่องเกาะกุมประสานโลก ไดแก สังคมแหงหมสูัตวไว 
              ดุจสลักเกาะยึดรถที่ก าลังแลนไปใหคงเปนรถ และวิ่งแลนไปไดมี 4 อยางคือ 1. ทาน การแบงปน 
              เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน 2. ปยวาจา พูดจานารัก นานิยมนับถือ 3. อัตถจริยา บ าเพ็ญประโยชน 
              4.สมานัตตนา ความมีตนเสมอ คือ ท าตัวใหเขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุข รวมทุกขกัน เปนตน 
                   (พ.ศ. หนา 310) 

สัมมัตตะ ความเปนถูก ภาวะที่ถูก มี 10 อยาง 8 ขอตน ตรงกับองคมรรคท้ัง 8 ขอ เพ่ิม 2 ขอทาย คือ 
               9. สัมมาญาณ รูชอบไดแกผลญาณ และปจจเวกขณญาณ 10. สัมมาวิมุตติ พนชอบไดแก 
               อรหัตตผลวิมุตติ; เรียกอีกอยาง อเสขธรรม 10 (พ.ศ. หนา 329) 
อนัตตา ไมใชอัตตา ไมใชตัวตน (พ.ศ. หนา 366) 
อบายมุข ชองทางของความเสื่อม เหตุเครื่องฉิบหาย เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย ทางแหงความพินาศ 
                  (พ.ศ. หนา 377) 

อบายมุข 4 1. อิตถีธุตตะ (เปนนักเลงหญิง นักเที่ยวผูหญิง) 2. สุราธุตตะ (เปนนักเลงสุรา นักดื่ม) 
             3. อักขธุตตะ (เปนนักการพนัน) 4. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว) (พ.ศ. หนา 377) 
อบายมุข 6 1. ติดสุราและของมึนเมา 1.1 ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ 1.2 กอการทะเลาะวิวาท 
               1.3 เปนบอเกิดแหงโรค 1.4 เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง 1.5 ท าใหไมรูอาย 1.6 ทอนก าลังปญญา 
               2. ชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ 6 อยางคือ 2.1 ชื่อวาไมรักษาตน 2.2 ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย 
               2.3 ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ 2.4 เปนที่ระแวงสงสัย 2.5 เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ 
               2.6 เปนที่มาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก 3. ชอบเที่ยวดูการละเลน มีโทษ โดยการงานเสื่อม  
               เสียเพราะมีใจกังวลคอยคิดจอง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง 6 กรณ ีคือ 3.1 ร าที่ไหนไปที่นั่น 
               3.2 – 3.3 ขับรอง ดนตรี เสภา เพลงเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น 4. ติดการพนัน มีโทษ 6 คือ 4.1 เมื่อ  
               ชนะยอมกอเวร 4.2 เมื่อแพก็เสียดายทรัพยที่เสียไป 4.3 ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  4.4 เขาที ่
               ประชุมเขาไมเชื่อถือถอยค า 4.5 เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง 4.6 ไมเปนที ่ พึงประสงคของผู               
               ที่จะหาคคูรองใหลูกของเขา เพราะเห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมได 5. คบคนชั่วมีโทษโดยน าใหกลาย 
               เปนคนชั่วอยางที่ตนคบทั้ง 6 ประเภท คือ ไดเพ่ือนที่จะน าใหกลายเปน 5.1 นักการพนัน 5.2         
               นักเลงหญิง 5.3 นักเลงเหลา 5.4 นักลวงของปลอม 5.5 นักหลอกลวง 5.6 นักเลงหัวไม  
               6. เกียจครานการงาน มีโทษโดยท าใหยกเหตุตาง ๆ เปนขออางผิดเพ้ียน ไมท า การงานโภคะใหม 
              ก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดสิ้นไป คือ ใหอางไปทั้ง 6 กรณีวา 6.1 – 6.6 หนาวนัก รอนนัก เย็นไป  
               แลว ยังเชานัก หิวนัก อ่ิมนัก แลวไมท าการงาน (พ.ธ. หนา 176 – 178) 
อธิปไตย 3 ความเปนใหญ มี 3 อยาง คือ 1. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ ถือตนเปนใหญ กระท าการ 
               ดวยปรารภตนเปนประมาณ 2. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ ถือโลกเปนใหญ กระท าการ 
               ดวยปรารภนิยมของโลกเปนประมาณ 3. ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ ถือธรรมเปนใหญ, 
               กระท าการดวยปรารภความถูกตอง เปนจริง สมควรตามธรรมเปนประมาณ (พ.ธ. หนา 127-128) 
อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ท าใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะม ี4 คือ 
             1. ทุกข ความทุกข สภาพที่ทนไดยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสารและความ 
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              เที่ยงแท ไมใหความพึงพอใจแทจริง ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก 
              การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ 5 เปนทุกข 
              2. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข สาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา ภวตัณหา และ 
              วิภวตัณหา) ก าจัดอวิชชา ส ารอกตัณหา สิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดขัด หลุดพน สงบ ปลอดโปรง 
              เปนอิสระ คือ นิพพาน)  3. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข ไดแก ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เขาถึง  
              เมื่อก าจัดอวิชชา ส ารอก ตัณหาสิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ เปนอิสระ คือ   
              นิพพาน) 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่น าไปสูความดับแหงทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับ  
              ทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชฌิมปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง         
              มรรคม ี องค 8 นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา) (พ.ธ. หนา 181) 

สังคมศาสตร การศึกษาความสัมพันธของมนุษย โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา การเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนใหอยูรวมในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 
คุณธรรม (virtue) และจริยธรรรม(moral or morality or ethics) คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
             จริยธรรมมีความหมายเชนเดียวกับศีลธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติกรรมปฏิบัติความ 
             ประพฤติหรือหนาที่ที่ชอบ ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงหมายถึง 
             สภาพคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติหรือหนาที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือคุณธรรมตาม 
             กรอบจริยธรรม สวนศีลธรรมและจริยธรรม มีความหมายใกลเคียงกัน คุณธรรมจะมีความหมายที่ 
             เนนสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความดีงาม สวนจริยธรรม มีความหมายเนนที่ 
             ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม นักวิชาการมักใชค าท้ังสองค านี้ใน 
             ความหมายนัยเดียวกันและมักใชค าสองค าดังกลาวควบคูกันไป เปนค าวา คุณธรรมจริยธรรม 
             ซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมีความหมายเนนทั้งสภาพ ลักษณะหรือ 
             คุณสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม  
              (โครงการเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย ศูนยคุณธรรม หนา 11 -12) 

การเมือง ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอ านาจในการจัดระเบียบสังคมเพ่ือประโยชนและความสงบ 
            สุขของสังคม มีความสัมพันธตอกันโดยรวมทั้งหมดในสวนหนึ่งของชีวิตในพ้ืนที่หนึ่งที่เกี่ยวของ 
            กับอ านาจ อ านาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการด าเนินการได 
ขอมูล สิ่งที่ไดรับรูและยังไมมีการจัดประมวลใหเปนระบบ เมื่อจัดระบบแลวเรียกวา สารสนเทศ 
คานิยม การก าหนดคุณคาและพัฒนาจนเปนบุคลิกภาพประจ าตัว 
คุณคา ลักษณะที่พึงประสงค เชน ความด ีความงาม ความดีเปนคุณคาของจริยธรรม ความงามเปนคุณคา 
           ทางสุนทรียศาสตร สิ่งที่ตอบสนองความตองการไดเปนสิ่งที่มีคุณคา คุณคาเปนสิ่งเปลี่ยนแปลงได 
           คุณคาเปลี่ยนไปไดตามเวลา และคุณคามักเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความเจริญ 
บทบาท การกระท าท่ีสังคมคาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู 
หนาที่ เปนความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สถานภาพ ต าแหนงที่แตละคนครองอยูในสถานที่หนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่ง 
บรรทัดฐาน ขอตกลงของสังคมที่ก าหนดใหสมาชิกประพฤติ ปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใชบรรทัด 
            ฐานของสังคม (social norms) เปนมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได ซึ่งแยกออกเปน 
            ก. วิถีประชา (folkways) ไดแก แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่สังคมยอมรับ และ 
            ไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา มักเกี่ยวของกับเรื่องการด าเนินชีวิต และในสวนที่เกี่ยวของกับ 
            จริยธรรมจะไมมีกฎเกณฑเครงครัดแนนอนตายตัวข. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เปนมาตรฐาน  
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                ความประพฤติของสังคมที่มีการก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เขมข้ึน ในกรณีมีผูฝาฝนอาจมีการ  
                ลงโทษ แมวาในบางครั้งจะไมมีการเขียนไวเปนลายลักษณอักษรก็ตาม เชน การลวนลามสตรีใน  
               ชนบท ตองลงโทษดวยการเสียผี 
               ค. กฎหมาย (law) เปนมาตรฐานความประพฤติท่ีรัฐก าหนดใหสมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือ 
               ละเวนการปฏิบัติ และก าหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษส าหรับผูฝาฝน 
สิทธิ ขอเรียกรองของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สิทธิทางศีลธรรม เปนขอเรียกรองทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
              ประเพณ ีเปนความประพฤติของคนหมูหนึ่ง อยูในที่แหงหนึ่ง ถือเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกัน   
              และสืบกันมานาน 
ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาดวยจุดประสงคใด จุดประสงคหนึ่ง และ   
             ก าหนดการจัดกิจกรรมในชวงเวลาแนนอนสม่ําเสมอ กิจกรรที่เปนประเพณี 
             อาจมองไดอีกประการหนึ่งวาเปนแบบแผนการปฏิบัติของกลุมเฉพาะหรือทางศาสนา 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights sinv UDHR) คือการ 
            ประกาศ เจตนารมณ ในการรวมมือระหวางประเทศที่มีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องตนเกี่ยวกับ  
            สิทธิมนุษยชนและเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญแหง 
            สหประชาชาติ ใหการรับรองตามขอมติที ่217 A (III) เมือ่วันที่ 10 ธันวาคม 2491 โดยประเทศไทย 
            ออกเสียงสนันสนุน 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เปนการศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาในเรื่องเกี่ยวกับ 
            ความเปนมา ปจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทย 
            วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปญญาของมนุษยชาติโลก ความส าคัญ 
            และผลกระทบที่มีอิทธิพลตอการด าเนินชีวิตของคนไทยและมนุษยชาติ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
สัมมาชีพ การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการท างานจนส าเร็จ หรือผลการกระท าท่ีไดผลออกมาดีกวาเดิม รวมทั้ง 
            การใชทรัพยากรตางๆ อยางคมุคา โดยไมใหเกิดความสูญเปลาหรือความสูญเสีย ทรัพยาการตางๆ 
            พิจารณาไดจากเวลา แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ 
ประสทิธิผล ระดับความส าเร็จของวัตถุประสงค หรือ ผลส าเร็จของงาน 
สินคา หมายความวาสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได ไมวาจะเกิดโดยธรรมชาติหรือ 
            เปนผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
ภูมิปญญา สวนหนึ่งของประเพณี หรือเปนกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได เชน พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค 
             พิธีบวชลูกแกว พิธีขอฝน พิธีไหวคร ูพิธีแตงงาน 
มนุษยชาติ การเกิดเปนมนุษยมาจาก มนุษย ผูมีจิตใจสูง กับชาติ = เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษยทั่ว ๆ ไป 
มรรยาท พฤติกรรมที่สังคมก าหนดวาควรประพฤติเปนวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสมและไมเหมาะสม 
ระบบ การน าสวนตาง ๆ มาปรับเรียงตอใหท างานประสานตอเนื่องกันจนดูเปนสิ่งเดียวกัน 
กระบวนการ กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินการตอเนื่องกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 
วิเคราะห การแยกแยะใหเห็นคุณลักษณะของแตละองคประกอบ 
เศรษฐกิจ ความรูเกี่ยวกับการกิน การอยูของมนุษยในสังคม วาดวยทรัพยากรที่มีจ ากัดการผลิต 
            การกระจายผลผลิต และการบริโภค 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 238                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

สหกรณ แปลวาการท างานรวมกัน การท างานรวมกันนี้ลึกซ้ึงมาก เพราะวาตองรวมมือกันในทุกดาน ทั้งใน 
          ดานงานที่ท าดวยรางกาย ทั้งในดานงานที่ท าดวยสมอง และงานการที่ท าดวยใจ ทุกอยางนี้ขาดไมได 
          ตองพรอม (พระราชด ารัสพระราชทานแกผูน าสหกรณการเกษตร สหกรณนิคมและสหกรณประมงทั่ว ประเทศ ณ ศาลาดุสิตดาลัย 
             11 พฤษภาคม 2526) 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐคิดคน หรือสรางสรรคของมนุษย ซ่ึงเนนที่ 
          ผลผลิตของสติปญญาและความช านาญ โดยไมค านึงถึงชนิด ของการสรางสรรคหรือวิธีในการ 
          แสดงออก ทรัพยสินทางปญญา อาจเปนสิ่งที่จับตองได เชนสินคา ตาง ๆ หรือ เปนสิ่งที่จับตอง 
          ไมได เชน บริการ แนวความคิด กรรมวิธีและทฤษฎีตาง ๆ เปนตน ทรัพยสินทางปญญาม ี2 
          ประเภท ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 
          1. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม เครื่องหมายการคา ความลับ 
              ทางการคา ชื่อทางการคา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หมายความวา ชื่อ    
              สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือใชแทนแหลง ภูมิศาสตร และทีสามารถบงบอกวาสินคาที่เกิด  
             จากแหลงภูมิศาสตรนั้นเปน สินคาที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตร  
             ดังกลาว 
           2. ลิขสิทธิ์ คือ งานหรือความคิดสรางสรรคในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม  งาน  
              ภาพยนตร หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรณคดี หรือแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร ลิขสิทธิ์ยัง 
             รวมทั้งสิทธิขางเคียง (Neighbouring Right)  
เหตุ ภาวะเงื่อนไขที่จ าเปนที่ท าใหสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น   ตามมา เรียกวา ผล 
เหตุการณ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
อ านาจ ความสามารถในการบีบบังคับใหสิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระท าตามที่ปรารถนา 
อิทธิพล อ านาจบังคับที่กอใหเกิดความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เอกลักษณ ลักษณะที่มีความเปนหนึ่งเดียว ไมมีที่ใดเหมือน 
ต านาน เปนเรื่องเลาตอกันมาและถูกบันทึกขึ้นภายหลัง 
พงศาวดาร คือ การบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนตามล าดับเวลา ซ่ึงสวนใหญจะเปนเรื่องราวที่กับ 
            พระมหากษัตริย และราชส านัก 
อดีต คือ เวลาที่ลวงมาแลว ความส าคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบง าความคิดและความรูของเราอยาง 
            กวางขวางลึกซึ้ง อดีตที่เก่ียวของกับกลุมคน/ความส าคัญท่ีมีตอเหตุการณและกลุมคนจะถูกน ามา 
            เชื่อมโยงเขาดวยกัน 
นักประวัติศาสตร เปนผูบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น ผูสรางประวัติศาสตรขึ้นจากหลักฐานประเภทตาง ๆ 
            ตามจุดมงุหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจน าไปสูการเปนวิชาประวัติศาสตรไดในที่สุด 
           ความมุงหมายในการเขียนประวัติศาสตร 
            - นักประวัติศาสตรรนุเกา มุงสูการรวมชาติ/รับใชการเมือง 
            - นักประวัติศาสตรรนุใหม มุงที่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ    
             (bias) 
หลักฐานประเภท ตาง ๆ จะใหขอเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะน าไปสูความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบง 
            ประเภทของหลักฐานหลายแบบ เชน หลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตรและหลักฐานสมัย 
            ประวัติศาสตรแบบหนึ่ง หลักฐานประเภทลายลักษณอักษรและหลักฐานที่ไมใชลายลักษณแบบ 
            หนึ่ง หรือหลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) 
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              อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมินวานาเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดรวมสมัยหรือเกิดโดยผูที่ 
              รเูห็นเหตุการณนั้น ๆ แตกระนั้นนักประวัติศาสตรก็จะตองวิเคราะหทั้งภายในและภายนอกกอน 
              ดวยเชนกัน เนื่องจากผูที่อยูรวมสมัยก็ยอมมีจุดมุงหมายสวนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจท าใหเลือก 
              บันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเทานั้น 
อคติ คือ ความล าเอียง ไมตรงตามความเปนจริง เปนธรรมชาติของมนุษยทุกคน ซึ่งผูที่เปนนัก 
              ประวัติศาสตรจะตองตระหนักและควบคุมใหได 
ความเปนกลาง คือ การมองดวยปราศจากความรูสึกอคติจะเกิดขึ้นไดหากเขาใจธรรมชาติของหลักฐานแต 
              ละประเภท เขาใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร เขาใจจุดมุงหมายของผูเรียน ผบูันทึก 
              ประวัติศาสตร นั่นคือ เขาใจวาบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด) 
ความจริงแท real truth) คือ ความจริงที่คงอยูแนนอนนิรันดร เปนจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร 
              มุงแสวงหาซึ่งจะตองอาศัยความเขาใจและความจริงที่อยูเบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและ 
             เหตุการณ ตาง ๆ (ที่มนุษยเปนผูสราง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท ตองอาศัยความสมบูรณของ  
             หลักฐานและกระบวนการทางประวัติศาสตรที่ละเอียด ถี่ถวน กินเวลายาวนาน แตนี้คือ ภาระหนา  
             ที่ของนักประวัติศาสตร 
ผูสอนวิชาประวัติศาสตร คือ ผูน าความรูทางประวัติศาสตรมาพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติและ 
             ทักษะในการใชกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความจริงและความจริงแทจะตองศึกษา 
             ผลงานของนักประวัติศาสตรและเลือกเนื้อหาประวัติศาสตรที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยตอง 
             เปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตรและสอดคลองธรรมชาติของประวัติศาสตร 
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร เปนการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบงชวงเวลาตามระบบตาง ๆ 
             ทั้งแบบไทย สากล ศักราชที่ส าคัญ ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และการแบงยุคสมัยทาง 
             ประวัติศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร 
             สามารถเขาเหตุการณทางประวัติศาสตรทีส่ัมพันธกับอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึง 
             ความส าคัญในความตอเนื่องของเวลา อิทธิพลและความส าคัญของเวลาที่มีตอวิถีการด าเนินชีวิต  
             ของมนุษย 
วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ซ่ึงเกิดจากวิธี 
            วิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอ่ืนๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูใหมทางประวัติศาสตรบน 
            พ้ืนฐานของความเปนเหตุเปนผล และการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ ประกอบดวย 
            ขั้นตอนตอไปนี้ 
            หนึ่ง การก าหนดเปาหมายหรือประเด็นค าถามที่ตองการศึกษา แสวงหาค าตอบดวยเหตุ และผล 
            (ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 
           สอง การคนหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตาง ๆ ทั้งท่ีเปนลายลักษณอักษร และไมเปนลาย 
            ลักษณอักษร ซึ่งไดแก วัตถุโบราณ รองรอยถิ่นที่อยูอาศัยหรือการด าเนินชีวิต 
           สาม การวิเคราะหหลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนาเชื่อถือ การประเมินคุณคาของ 
           หลักฐาน) การตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล มีความเปนกลาง และปราศจากอคติ 
           ส่ี การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบค าถาม ดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัดโดย 
            ไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเขาใจความคิดของคนในยุค 
            นั้นหรือน าตัวเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา 
            หา การน าเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย มีความ 
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             ตอเนื่อง นาสนใจ ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง เพ่ือใหไดงานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคาและมี 
             ความหมาย 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน เปนการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษยในบริบทของเวลา 
             และสถานที ่โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเปนดานตาง ๆ ไดแก การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
             สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาใน 
             กลมุสังคม มนษุยกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ในทองถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุงศึกษาวาสังคม 
             นั้น ๆ ได เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามล าดับเวลาไดอยางไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลง  
             มีปจจัยใดบาง ทั้งทางดานภูมิศาสตรและปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอพัฒนาการหรือการ 
             สรางสรรควัฒนธรรม และผลกระทบของการสรางสรรคของมนุษยในดานตาง ๆ เปนอยางไร ทั้งนี้ 
             เพ่ือใหเขาใจอดีตของสังคมมนุษยในมิติของเวลาและความตอเนื่อง 
ภูมิศาสตร เปนค าที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเปนศาสตรทาง 
             พ้ืนที ่เปนความรูที่วาดวยปฏิสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง 
ลักษณะทางกายภาพของภูมิศาสตร หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเปนรูปราง รูปทรง โดยสามารถมองเห็น 
             และวิเคราะหไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งเก่ียวของ 
             กับลักษณะของธรณีสัณฐานวิทยาภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตรดิน ชีวภูมิศาสตรพืช ภูมิศาสตรสัตว 
             ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมตาง ๆ เปนตน 
ปฏิสัมพันธระหวางกัน หมายถึงวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห พิจารณาส าหรับศาสตรทางภูมิศาสตร 
             ไดใชส าหรับการศึกษาพิจารณา คิดวิเคราะห สังเคราะหถึงสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอกันระหวาง 
             สิ่งแวดลอมกับมนุษย Environment) ทางกายภาพ ดวยวิธีการศึกษา พิจารณาถึงความแตกตาง     
             ความเหมือนระหวางพ้ืนที่หนึ่งๆ กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง หรือระหวางภูมิภาคหนึ่งกับ ภูมิภาคหนึ่ง โดย  
             พยายามอธิบายถึงความแตกตาง ความเหมือน รูปแบบของภูมิภาค และพยายามขีดเสนสมมุติ   
             แบงภูมิภาคเพ่ือพิจารณาวิเคราะห ดูสัมพันธภาพของภูมิภาคเหลานั้นวาเปนอยางไร 
ภูมิศาสตร คือ ภาพปฏิสัมพันธของธรรมชาติ มนุษย และวัฒนธรรม รูปแบบตาง ๆ  ถาพิจารณาเฉพาะปจจัย  
             ทางธรรมชาติ จะเปนภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography) 
             ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เก่ียวของกับมนุษย เชน ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การ 
             เดินทาง  การอพยพจะเปนภูมิศาสตรมนุษย Human Geography) 
             ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน เชน การตั้งถ่ินฐาน การคมนามคม การคา 
             การเมือง จะเปนภูมิศาสตรวัฒนธรรม (Cultural Geography) 
ภูมิอากาศ คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบตาง ๆ เชน ภูมิอากาศ แบบรอนชื้น 
             ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ภูมิอากาศแบบรอนแหงแลง ฯลฯ 
ภูมิประเทศ คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบแผนดิน เชน หิน ดิน ความตางระดับ ท าใหเกิดภาพ 
             ลักษณะรูปแบบตาง ๆ เชน พ้ืนที่แบบภูเขา พ้ืนที่ระบบลาด เชิงเขา พ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ลุม ฯลฯ 
ภูมิพฤกษ คือ ภาพปฏิสัมพันธของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตวปา ในรูปแบบตาง ๆ เชน ปาดิบ 
              ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาทงุหญา ฯลฯ124 
ภูมิธรณี คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน โครงสรางทางธรณี ท าใหเกิดรูปแบบทางธรณีชนิดตาง ๆ เชน 
               ภูเขาแบบทบตัว ภูเขาแบบยกตัว ที่ราบน้ําทวมถึง ชายฝงแบบยุบตัว ฯลฯ 
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ภูมิปฐพ ีคือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ท าใหเกิดดินรูปแบบ 
           ตาง ๆ เชน แดนดินด า มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ 
ภูมิอุทก คือ ภาพปฏิสัมพันธของแผนดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ ท าใหเกิดรูปแบบ 
          แหลงน้ าชนิดตาง ๆ เชน แมน้ า ล าคลอง หวย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร น้ าใตดิน 
          น้ าบาดาล ฯลฯ 
ภูมิดารา คือ ภาพปฏิสัมพันธของดวงดาว กลุมดาว เวลา การเคลื่อนการโคจรของ ดาวฤกษ 
           ดาวเคราะห ท าใหเกิดรูปแบบปรากฏการณตาง ๆ เชน การเกิดกลางวันกลางคืน ขางข้ึน-ขางแรม 
           สุริยุปราคา ตะวันออมเหนือ ตะวันออมใต ฯลฯ 
ภัยพิบัต ิเหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายและสูญเสียอยางรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและกระท า 
           ของมนุษย จนชุมชนหรือสังคมที่เผชิญปญหาไมอาจรับมือ เชนดินถลม สึนาม ิไฟปา ฯลฯ 
           แหลงภูมิศาสตร หมายความวา พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและทองถิ่น และใหหมายความรวมถึง 
           ทะเล  ทะเลสาบ แมน้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนท านองเดียวกันดวย 
เทคนิคทางภูมิศาสตร หมายถึง แผนที่ แผนภูม ิแผนภาพ และกราฟ ภายถายทางอากาศ และภาพถายจาก 
            ดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สื่อที่สามารถคนขอมูลทางภูมิศาสตรได 
มิติทางพื้นที ่หมายถึง การวิเคราะห พิจารณาในเรื่องขององคประกอบทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับเวลา 
           สถานที ่ปจจัยแวดลอม และการกระจายของพ้ืนที่ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งความกวาง ยาว สูง ตาม 
           ขอบเขตที่ก าหนด หรือสมมุติพ้ืนที่ขึ้นมาพิจารณา 
การศึกษารูปแบบทางพื้นที่ หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือมิติทางพ้ืนที่ของ สังคมมนุษย 
            ที่ตั้งถ่ินฐานอยู มีการใชและก าหนดหนวยเชิงพ้ืนที่ ที่ชัดเจน มีการอาศัยเสนที่เราสมมุติขึ้น อาศัย 
            หนวยตาง ๆ ขึ้นมาก าหนดขอบเขต ซึ่งมีองคประกอบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม 
            วัฒนธรรม การเมือง และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษยที่เดนชัด สอดคลองกันเปนพื้นฐานใน 
            การศึกษา แสวงหาขอมูล 
ภูมิศาสตรกายภาพ หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเรื่องเก่ียวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเปนมา ความเปลี่ยนแปลง 
            และพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยมีขอบเขตที่กลาวถึง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
            ภูมิปฐพ ี(ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟาอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ พืชพรรณ ปาไม ธรรมชาติ) 
            รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีผลตอ 
            ชีวิตและความเปนอยูของมนุษย 
สิ่งแวดลอม สิ่งที่อยูรอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลตอสิ่งนั้น อาท ิอากาศ น้ า ดิน ตนไม สัตว ซ่ึง 
             สามารถถูกท าลายไดโดยการขาดความระมัดระวัง 
สิ่งแวดลอมทางภายภาพ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง ยกเวนตัวมนุษยและผลงาน และมนุษย สิ่งแวดลอมทาง 
             กายภาพ ไดแก ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตวปา ธรณีสัณฐาน (ภูเขาและที่ราบ) บรรยากาศ 
             มหาสมุทร แรธาตุ และน้ า 
อนุรักษ การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาปองกันบางสิ่งไมให 
            เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูกท าลาย 
ภูมิศาสตรมนุษยและสิ่งแวดลอม หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย วิถีชีวิตและ ความเปนอยู         
            กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดลอมดานสังคมท้ังในเมืองและทองถิ่นการเปลี่ยนแปลงทาง  
            สิ่งแวดลอม สาเหตุและผลกระทบที่มีตอมนุษย ปญหาและแนวทางแกปญหาทางสังคม 
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กรอบทางพื้นที่ (Spatial Framework) หมายถึง การวางขอก าหนดหรือขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษาเรื่องใด 
             เรื่องหนึ่ง หรือแบบรูปแบบกระจายของสิ่งตาง ๆ บนผิวโลกสวนใดสวนหนึ่ง เพ่ือใหเราเขาใจ  
             ลักษณะโลกของมนุษยดีขึ้น เชน การก าหนดใหมนุษย และวัฒนธรรมของมนุษยดีขึ้น เชน การ  
             ก าหนดใหมนุษยและวัฒนธรรมของมนุษยกรอบพ้ืนที่ของโลกท่ีมีลักษณะเปนภูมิภาค ประเทศ   
             จังหวัด เมือง ชุมชนทองถิ่น ฯลฯ ส าหรับการวิเคราะห หรือศึกษาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง   
             เฉพาะเรื่อง 
รูปแบบทางพื้นที่ (Spatial Form) หมายถึง ขอเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุมของขอมูลที่ 
             ไดมา เปนตนวา ความสัมพันธทางพ้ืนที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระท าระหวางกัน 
              เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนที่ ภาพถาย ฯลฯ 
พื้นที่หรือระวางที(่Space) หมายถึง ขอบเขตทางพ้ืนที่ในการวิเคราะหทางภูมิศาสตร เปนการศึกษาพ้ืนที่ 
              ในมิติตาง ๆ ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่ก าหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการก าหนดเปน 
             เขตบริเวณ สถานที่ น ามิติของความกวาง ความลึก ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขต 
             พ้ืนที่ตาง ๆ ตามที่เราก าหนด ขอบเขตระหวางที่ ดวยเครื่องมือ เสนสมมติและเทคนิคทางภูมิ       
             ศาสตรตาง ๆ เชน แผนที่ ภาพถาย ฯลฯ อาจจะจ าแนกเปนเขต ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง  
             ชุมชน ทองถิ่น ฯลฯ ที่เฉพาะเจาะจงไป มีการพิจารณา วิเคราะหถึงการกระจายและสัมพันธภาพ       
             ของมนุษย บนผิวโลก และลักษณะทางพ้ืนที่ของการตั้งถ่ินฐานของมนุษย และการที่ใชประโยชน 
             จากพ้ืนโลกสัมพันธจากถ่ินฐานของมนุษย และการที่ใชประโยชนจากพ้ืนโลก สัมพันธภาพระหวาง 
             สังคมมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งในการศึกษาความแตกตางเชิงพื้นที ่ 
            (Area difference) 
มิติสัมพันธเชิงท าเลที่ตั้ง หมายถึง การศึกษาความแตกตางหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษยในแตละ 
             สถานที ่ในฐานะที่ความแตกตางและเหมือนกันนั้นอาจมีความเก่ียวเนื่องกับความแตกตางและความ 
             เหมือนกันในสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และ 
             การศึกษาภูมิทัศนที่แตกตางกันในเรื่ององคประกอบ ปจจัย ตลอดจนแบบรูปการกระจายของมนุษย 
            บนพื้นโลก และการที่มนุษยใชประโยชนจากพ้ืนโลก เหตุไรมนุษยจึงใชประโยชนจากพ้ืนโลก 
             แตกตางกันในสถานที่ตางกัน และในเวลาที่ตางกัน มีผลกระทบอยางไร 
ภาวะประชากร รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องส าคัญ 3 ดาน คือขนาดประชากร การ  
             กระจายตัวเชิงพ้ืนที่ และองคประกอบของประชากร ขนาดของประชากร จ านวนประชากรทั้งหมด  
             ของเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่กลาวถึง  การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ การที่ประชากรกระจายตัว   
             กันอยูในสวนตางๆ ของพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่กลาวถึงองคประกอบของประชากร ลักษณะตาง ๆ   
             ที่มีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจ านวนประชากร องคประกอบของประชากร 
             เปนดัชนีอยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงคุณภาพของประชากร องคประกอบประชากรที่ส าคัญ ไดแก เพศ    
             อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส  การเปลี่ยนแปลงประชากร องคประกอบส าคัญท่ีท าใหเกิดการ  
             เปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตายและการยายถิ่น 
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