
๙๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
  

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษำ         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑                                       เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง/ปี 
  
 ศึกษาพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  ประวัติสาวก  ชาดก / เรื่องเล่าและ                  
ศาสนิกชนตัวอย่าง  ความส าคัญ  และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท  ๓  ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนาตามที่
ก าหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  ชื่นชมและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก / เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด โครงสร้าง  
บทบาท  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน  ความสามารถและความดีของตนเอง  ผู้อ่ืน  และบอกผลจากการกระท านั้ น 
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  ร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและ
โรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย ศึกษาถึงสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัว  เหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต ใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดและเห็นประโยชน์ของการออมศึกษาสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น  ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  ทิศของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  การใช้
แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ในห้องเรียน  ผลกระทบของธรรมชาติที่มีต่อความ
เป็นอยู่มนุษย์ 
 สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  ร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  
 ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓      

ส ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒    
ส ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓      

 ส ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓    
 ส ๓.๒ ป.๑/๑       



๙๑ 
 

ส ๕.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕   
ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  
 
รวมทังหมด  ๒๔  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษำ          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒                                       เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงออกผนวช  ชื่อศาสนา   



๙๒ 
 

ศาสดา  และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ  ประวัติสาวก  ความหมาย  และความส าคัญ  ของพระรัตนตรัย  
โอวาท  ๓  หลักธรรมของศาสนา 
 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนา  เข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันส าคัญ 
ทางศาสนา  สวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางศาสนา 
 ชื่นชมและปฏิบัติตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก / เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่าง  และการท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา 
 ศึกษาความสัมพันธ์ของตนเอง  และสมาชิกในครอบครัว  ผู้มีบทบาท  อ านาจในการตัดสินใจใน
โรงเรียน  และชุมชน 
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ยอมรับ
ความคิด  ความเชื่อ  และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ  เคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อ่ืน  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
 ศึกษาทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ที่มาของรายได้และรายจ่าย
ของตนเองและครอบครัว  การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธี
ต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม 
 บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  เห็นคุณค่าของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม 
 ศึกษาสิ่งต่าง ๆ  ที่เป็นธรรมชาติกับมนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  
ต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่  แผนผัง  และ
ภาพถ่าย  ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  ฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์  ความส าคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม 
 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มคา่  และมีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน                                                                                
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗   
 ส๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒     
 ส๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
 ส๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒     
 ส๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  



๙๓ 
 

 ส๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒      
 ส๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
 ส๕.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
 
รวมทั้งหมด  ๒๘  ตังชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษำ          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓                                       เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง/ปี 
 



๙๔ 
 

ศึกษาวิเคราะห์ถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติ  ตั้งแต่  
การบ าเพ็ญเพียรจนถงึปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  ความหมาย  ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 
ศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ 
 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนา  และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกศา
สนสถาน  ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ 
 เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก  ชาดก / เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
 ศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง  และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น  ความส าคัญของ
วันหยุดราชการที่ส าคัญ  บุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน  บทบาทหน้าที่
ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน / โรงเรียนและชุมชน  โดยวิธีการ
ออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน / โรงเรียนชุมชน  ที่เป็นผล
จากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 
 ศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดท่ีมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ  จ าแนกความ
ต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 
 ศึกษาถึงสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  ความส าคัญของภาษี 
และบทบาทของประชาชนในการเสียภาษ ี อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า  ราคาสินค้าลดลง 
 ศึกษาการใช้แผนที่  แผนผัง  และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์  เพื่อแสดงต าแหน่ง
ที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทาง
สังคมของชุมชน  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  การพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์  การประกอบอาชีพ  มลพิษ  และการ
ก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์  ความแตกต่างของเมืองและชนบท 
 เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
ชุมชน 
 
ตัวช้ีวัด 



๙๕ 
 

 ส๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗   
 ส๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓      
 ส๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 ส๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     
 ส๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
 ส๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓     
 ส๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓    
 ส๕.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕     
รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษำ         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔                                       เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง/ปี 
 



๙๖ 
 

 ศึกษาถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆ  ความส าคัญ  และมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาศาสนสถานที่ตนนับถือ 
 แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓  ใน
พระพุทธศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการอยู่
ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์  มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  และปฏิบัติตนในศาสนพิธี  
พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนา 
 เห็นคุณค่า  และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก 
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง  สวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  ชื่นชมการท าความดีของตนเอง  
บุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา  พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ศึกษาวิเคราะห์อ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  ความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิพ้ืนฐานที่เด็ก
ทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นและเสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน 
 ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของชุมชน  
 ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  หน้าที่เบื้องต้นของเงิน  สิทธิพ้ืนฐานและ
รักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชนน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
 ศึกษาการใช้แผนที่  ภาพถ่าย  ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง  ระบุแหล่ง 
ทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ  ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที่  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลที่
เกดิจากการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
 ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในจังหวัดและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 
 
ตัวช้ีวัด 

ส๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ส๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕    
ส๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  



๙๗ 
 

ส๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒  
ส๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส๕.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  

รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ส๑๕๑๐๑                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๕                                                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง/ปี
                   



๙๘ 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ
กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  องค์ประกอบ  และความส าคัญของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของพิธีกรรม
ทางศาสนา 
 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม   
จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย  มีประโยชน์  และปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนด  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตาม  มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี 
 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาก  ชาดก /
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง  สวดมนต์แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา 
 ศึกษาวิเคราะห์  ยกตัวอย่างบทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  โครงสร้าง
อ านาจหน้าที่และความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบุบทบาทหน้าที่  และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน  จะได้รับจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  เสนอวิธีการ
ปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน 
 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 ศึกษาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  หลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์  อธิบาย
บทบาทหน้าทีเ่บื้องต้นของธนาคาร  จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 
 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในครอบครัว   
โรงเรียน  และชุมชน 
 ศึกษาลักษณะภูมิลักษณ์ที่ส าคัญ  รู้ต าแหน่ง  (พิกัดภูมิศาสตร์  ละติจูด  ลองจิจูด)  ระยะ  
ทิศทางของภูมิภาคของตนเองในแผนที่  ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมและ
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาคของตนเอง 
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาค 
 น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการท าลายสภาพแวดล้อม  และเสนอ
แนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค 
 มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 



๙๙ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗     
 ส๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
 ส๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔    
 ส๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
 ส๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓    
 ส๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
 ส๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
 ส๕.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษำ                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖                                                          เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง/ปี  

 
ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 



๑๐๐ 
 

พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  หลักธรรมส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา  ศาสนาอ่ืน ๆ  ลักษณะส าคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี  และ
พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ  ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ  ในศาสนสถานที่ตนนับถือ 
 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีมรรยาทของ
ความเป็นศาสนิกชนที่ดี  ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก / 
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง  ปฏิบัติตนต่อศาสนสถานและเข้าร่วมใน ศาสนพิธีได้อย่างเหมาะสม  
สวดมนต์แผ่เมตตา  และบริหารจิตเจริญปัญญา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 เห็นคุณค่า  เห็นความส าคัญ  และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพ่ือแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด  และชื่นชมการท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา  พร้อมทั้ง 
บอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา  คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  
บทบาทความส าคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน  ติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ  รวมถึงการแสดงออกทาง
มารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ศึกษาบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค  ธนาคาร  และ
รัฐบาล  วิธีการ ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
 ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ  การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  และผลที่เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน
ประเทศ 
 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  (แผนที่  ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ)  ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพ 
และสังคมของประเทศ  และจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
   
ตัวช้ีวัด 
 ส๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙   
 ส๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔     
 ส๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕    



๑๐๑ 
 

 ส๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
 ส๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
 ส๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒  
 ส๕.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒  
 ส๕.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
  


