
                                                                                  หลกัสตูรสถานศกึษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                      

                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                                     โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

100 
 

 
  

 
 
รายวชิาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   

❑ ส11101 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ ส12101 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ ส13101 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ ส14101 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ ส15101 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ ส16101 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เวลา  80  ชัว่โมง 
 

รายวชิาพื้นฐานประวตัศิาสตร์  
 

  ส11102 ประวติัศาสตร์               เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ส12102 ประวติัศาสตร์   เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ส13102 ประวติัศาสตร์   เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ส14102 ประวติัศาสตร์   เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ส15102 ประวติัศาสตร์   เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ส16102 ประวติัศาสตร์   เวลา  40  ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ระดับประถมศึกษา 

 



                                                                                  หลกัสตูรสถานศกึษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                      

                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                                     โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

101 
         ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส11101 สงัคมศึกษา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                              เวลา 80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาเก่ียวกบัประวติัของศาสดาท่ีตนนบัถือ การด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและศาสนิก

ชนตวัอยา่ง  ความส าคญั และ หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ  เห็นคุณค่าขอการปฏิบติัตามหลกัธรรม  การพฒันาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ  ศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนบัถือ การแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  การปฏิบติัตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และวนัส าคญั
ทางศาสนา  

ปฏิบติัวถีิประชาธิปไตย  ในฐานนะเป็นพลเมืองดี   และปฏิบติัสถานภาพ  บทบาท สิทธิเสรีภาพ  หนา้ท่ีของตนเอง
และผูอ่ื้น   เขา้ใจโครงการบริหารตามกระบวนการประชาธิปไตย  ด าเนินชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

รู้และเขา้ใจการกระจายรายได ้ รายรับ  รายจ่ายของตนเอง  มีส่วนร่วมในการผลิต  และบริโภค  ปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองในฐานะผูซ้ื้อ   ผูข้าย   ผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภค  และผูใ้ชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ เห็นประโยชนข์องการประหยดั  อดออม  
ใหรู้้จกัการปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งและเห็นคุณค่าของการประหยดั 
 บอกและจ าแนกส่ิงต่างๆรอบตวัท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีส่งผลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์มี
ความรู้พ้ืนฐานทางกายภาพท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในประเทศอาเซียนระบุความสมัพนัธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศ ใช้
แผนผงัง่ายๆในการแสดงต าแหน่งของส่ิงต่างๆในหอ้งเรียน สงัเกตและบอกการเปล่ียนแปลงของอากาศในรอบวนั สงัเกต
และเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเพ่ือการปฏิบติัยอยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นและชั้นเรียน 

โดยใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์   กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบคน้  กระบวนการทาง
ประวติัศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย  

เพ่ือใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ ความสามารถในการส่ือสาร และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวติประจ าวนั มีความส่ือสตัยสุ์จริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัว ช้ีวัด  
ส1.1   ป.1/1 ,ป.1/2 ,ป.1/3 ,ป.1/4        ส1.2   ป.1/1 ,ป.1/2 ,ป.1/3    
ส2.1   ป.1/1 ,ป.1/2        ส2.2   ป.1/1 ,ป.1/2 ,ป.1/3    
ส3.1   ป.1/1 ,ป.1/2 ,ป.1/3     ส3.2   ป.1/1   
ส5.1   ป.1/1 ,ป.1/2 ,ป.1/3  
ส5.2   ป.1/1 ,ป.1/2 ,ป.1/3    

รวมทั้ งหมด  22  ตัว ช้ีวัด  

 

 

 

 



                                                                                  หลกัสตูรสถานศกึษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                      

                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                                     โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

102 
            ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส12101 สงัคมศึกษา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                             เวลา 80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัความส าคญัศาสนา ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ การด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก 

ชาดก/เร่ืองเล่า และศาสนิกชนตวัอยา่ง ความส าคญัของการปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ ช่ืนชมการท าความดี
ของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน   เห็นคุณค่าของการปฏิบติัธรรม  พฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบั
ถือ บอกช่ือศาสนา ศาสดา และความส าคญัของคมัภีร์ของศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน ๆของประเทศสมาคมอาเซียน  
การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนบัถือ และศาสนพิธี  พิธีกรรม และวนัส าคญัทางศาสนา  

เขา้ใจเห็นคุณค่าและปฏิบติัเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย  ในฐานะสมาชิกท่ีดีของโรงเรียนและชุมชนท่ีอยู่
อาศยั  ปฏิบติัตามบทบาทสิทธิเสรีภาพหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น  ยอมรับความเป็นอยูใ่นครอบครัวและด ารงชีวติตามสิทธิ
ของตนเอง ปฏิบติัตามกติการะเบียบของชุมชน  เคารพความคิดความเช่ือของบุคคลอ่ืน  รู้และเขา้ใจโครงสร้างการบริหาร
ตามกระบวนการประชาธิปไตยในระดบัหมู่บา้น บทบาทผูน้ าทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรมตามหลกัประชาธิปไตย  
เคารพ  กฎ  กติกา  ตามหลกัรัฐธรรมนูญ 

เขา้ใจการกระจายได ้ รายรับ  รายจ่ายของครอบครัวมีส่วนร่วมในการผลิตการบริโภคอยา่งมีคุณค่า  และคุณธรรม  
เขา้ใจการใชท้รัพยากรธรรมชาติแบบเศรษฐกิจพอเพียง  น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  รู้และ เขา้ใจความหมายการซ้ือขาย  การ
แลกเปล่ียนสินคา้ 

อธิบายความส าคญัและระบุส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างช้ึน ซ่ึงปรากฏระหวา่งโรงเรียนกบับา้น 
ระบุต าแหน่งท่ีตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน และลกัษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆท่ีปรากฏในแผนผงั แผนท่ี รูปถ่ายและ
ลูกโลก สงัเกตและแสดงความสมัพนัธ์ ระหวา่โลก ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ ท่ีท าใหเ้กิดปรากฎการณ์ จ าแนกการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดไปและท่ีใชแ้ลว้หมดไปไดอ้ยา่งคุม้ค่า อธิบายความสมัพนัธ์ของฤดูการณ์กบัการด าเนิน
ชิวติของมนุษย ์และมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน โดยใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์   กระบวนการทาง
จริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบคน้  กระบวนการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทาง
ประชาธิปไตย เพ่ือใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ ความสามารถในการส่ือสาร และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวติประจ าวนั มีความส่ือสตัยสุ์จริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัว ช้ีวัด  
ส1.1   ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4,ป.2/5 ,ป.2/6 ,ป.2/7  
ส1.2   ป.2/1 ,ป.2/2       ส2.1   ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4  
ส2.2   ป.2/1 ,ป.2/2      ส3.1   ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4,    
ส3.2   ป.2/1 ,ป.2/2      ส5.1   ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3    
ส5.2   ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3 ,ป.2/4  

รวมทั้ งหมด  28   ตัว ช้ีวัด  

 

 



                                                                                  หลกัสตูรสถานศกึษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                      

                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                                     โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

103 
 

           ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส13101 สงัคมศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                             เวลา 80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาความส าคญัของศาสนาท่ีตนนบัถือ ในฐานะท่ีเป็นรากฐานส าคญัของวฒันธรรมไทย   ประวติัของศาสดาท่ีตน
นบัถือ การด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง  คมัภีร์ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ  เห็นคุณค่าของการสวดมนต ์ การพฒันาจิต ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ การ
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนวตัถุ   ศาสนพิธีพิธีกรรม และวนัส าคญัทางศาสนา  และการแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

เขา้ใจ  ยอมรับ และเห็นคุณค่าการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยในฐานะเป็นสมาชิกของตนเอง
และชุมชน  ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น  เคารพความคิดความเช่ือ การปฏิบติัตนตามวถีิชีวติของบุคคลท่ีมี
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในทอ้งถ่ินเขา้ใจโครงสร้างการบริการระดบัต าบล  มีส่วนร่วมประเพณีวฒันธรรม ต่อ
โรงเรียน  ครอบครัว  ทอ้งถ่ิน  และปฏิบติัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศ 
 เขา้ใจ  การกระจายรายได ้ รายรับ  รายจ่าย  ของครอบครัวตนเอง  ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในฐานะ
ผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภคตามหลกัคุณธรรม  ตามหลกัเศรษฐศาสตร์  เขา้ใจวธีิการเศรษฐกิจแบบพอเพียง  เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั  เขา้ใจการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ 

ส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใชแ้ผนผงั แผนท่ี และรูปถ่ายเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง วาดภาพแผนผงัเพ่ือแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัในบริเวณโรงเรียนและชุมชน อธิบาย
ลกัษณะทางกายภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบและอธิบายการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในอดีต
และปัจจุบนั อธิบายการใชป้ระโยชน์ของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานและการ
ประกอบอาชีพของมนุษยแ์ละการประกอบอาชีพ อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท ความสมัพนัธ์ทางกายภาพใน
การด าเนินชีวติของคนในชุมชน อธิบายสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดมลพิษและมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

โดยใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์   กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบคน้  กระบวนการทาง
ประวติัศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย  

เพ่ือใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ ความสามารถในการส่ือสาร และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวติประจ าวนั มีความส่ือสตัยสุ์จริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
รหัสตวัช้ีวดั 

ส1.1   ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7 ส1.2   ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3   
ส2.1   ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4   ส2.2   ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3    
ส3.1   ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3      ส3.2   ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3   
ส5.1   ป.3/1,ป.3/2,    ส5.2   ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6 
        
รวมทั้งหมด  31  ตวัช้ีวดั 
 
 



                                                                                  หลกัสตูรสถานศกึษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                      

                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                                     โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

104 
        ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส14101 สงัคมศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                             เวลา 80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
  ศึกษาวิเคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนยร์วมจิตใจของศาสนิกชน 

พุทธประวติั พุทธกิจส าคญั พุทธสาวิกา ชาดก พระรัตนตรัย และหลกัธรรมของศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต การท าความดีของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน สวดมนต์ แผ่เมตตา หลกัธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประวติั 
ศาสดา ศาสนาสถาน มารยาทของศาสนิกชน ศาสนพิธี และวนัส าคญัทางศาสนา  พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ี
ดีของชุมชนและทอ้งถ่ิน การเป็นผูน้ าท่ีดี และผูต้ามท่ีดี สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก วฒันธรรมในภาคต่างๆ ของไทย การอยรุ่วมกนัอยา่ง
สนัติสุขในชีวติประจ าวนั อ านาจอธิปไตย บทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามระบอบ
ประชาธิปไตยไทยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ สิทธิพ้ืนฐานของผูบ้ริโภค 
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของตนเอง ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าท่ี
เบ้ืองตน้ของเงินในระบบเศรษฐกิจ  แผนท่ีภาพถ่ายลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัตนเอง ต าแหน่งระยะทางและทิศทางของ
ทรัพยากรและส่ิงต่างๆ ในจงัหวดัของตนเอง แผนท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นจงัหวดั สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ของท้องถ่ินท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวดั การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวดัและผลท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติในจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 
              โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้ การคิด การวิเคราะห์ การสรุป การอธิบาย การปฏิบติั การวิเคราะห์ มาใชใ้นการเรียนรู้ 
และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์
              เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมัน่ในการท างาน รู้จกัใฝ่เรียนรู้ สร้าง
วนิยัในตนเอง มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ใชชี้วติอยา่งพอเพียง มีจิตสาธารณะ คุณธรรมค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
ส 1.1 ป 4/1,ป 4/2,ป 4/3,ป 4/4,ป 4/5,ป 4/6,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  รวมทั้งหมด 30   ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  หลกัสตูรสถานศกึษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                      

                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                                     โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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      ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส15101 สงัคมศึกษา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                             เวลา 80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
  ศึกษาวเิคราะห์ความส าคญัของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือในฐานะมรดกทางวฒันธรรม และหลกัใน

การพฒันาชาติ พุทธประวติั พุทธกิจส าคญั พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตวัอยา่ง พระไตรปิฎก พระรัตนตรัย หลกัธรรม 
โอวาท 3 หลกัธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสน -สุภาษิต สวดมนต์แผ่เมตตา การพฒันาจิตเจริญปัญญา การเขา้ร่วมใน
พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี  สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ และหนา้ท่ีพลเมืองดี การปกป้องคุม้ครองตนเองหรือผูอ่ื้น การละเมิดสิทธิเด็ก ผลของวฒันธรรมไทยต่อการด าเนิน
ชีวติในสงัคม วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวถีิการ
ด ารงชีวติร่วมกนัของคนในทอ้งถ่ิน การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบริการสาธารณประโยชน์ในทอ้งถ่ิน  ปัจจยัการผลิตสินคา้
และบริการ การน าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลกัการส าคญัและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าท่ีของธนาคาร ผลของการกูย้ืมเงิน  ประวติัความเป็นมาของท้องถ่ินนครปฐม ความ
เป็นมาของดินแดนสุวรรณภูมิ อาณาจกัรทวาราวดี แหล่งขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 
อิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีต่อไทยและเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติท่ีมีผลต่อสงัคมไทย 
พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาและธนบุรี ความเจริญทางเศรษฐกิจ การปกครอง สังคม ของอาณาจกัรอยธุยา ประวติัและ
ผลงานของบุคคลส าคญัสมยัอยธุยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ     ภูมิปัญญาไทยท่ีส าคญัสมยัอยธุยาและธนบุรีท่ีน่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนในท้องถ่ิน  พิกัดภูมิศาสตร์ ระยะทิศทางภูมิภาคของตน 
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม สถานท่ีส าคัญในอดีต ปัจจุบัน และโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพมีผลต่อการตั้งถ่ินฐาน การยา้ยถ่ินในภูมิภาค การสร้างสรรคว์ฒันธรรมในภูมิภาค และเหตุการณ์
ส าคัญท่ีเกิดข้ึนทั้ งในอดีตและปัจจุบัน สภาพปัญหาทางกายภาพและสังคมในท้องถ่ิน แนวทางการแก้ปัญหา รักษา
สภาพแวดลอ้มในภูมิภาคและพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
   โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้ การคิด การวิเคราะห์ การสรุป การอธิบาย การปฏิบติัจริง การน าเสนอ การ
จ าแนก การรวบรวม การแกปั้ญหา การใชเ้หตุผล น าประสบการณ์ดา้นความรู้ความคิดไปใชใ้นการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้
ในชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์
   เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมัน่ในการท างาน รู้จกัใฝ่
เรียนรู้ สร้างวนิยัในตนเอง มีความซ่ือสตัยสุ์จริตใชชี้วติอยา่งพอเพียง มีจิตสาธารณะคุณธรรมค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
 ส 1.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7 
 ส 1.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
 ส 2.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 
 ส 2.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
 ส 3.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
 ส 3.2 ป.5/1,ป.5/2 
 ส 5.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
 ส 5.2 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3                                                    รวมทั้งหมด  28 ตวัช้ีวดั 
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          ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส16101 สงัคมศึกษา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                                                       เวลา 80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
   ศึกษาวิเคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนา  ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติพุทธประวติั และ  สังเวชนีย
สถาน พุทธสาวกพุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตวัอย่าง พระรัตนตรัย หลกัธรรมของพระพุทธศานา พุทธศาสนสุภาษิต 
ความดีของบุคคลในประเทศตามหลกัศาสนาสวดมนต์แผ่เมตตาและการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเพ่ือแกปั้ญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนสถาน 
มารยาทของศาสนิกชน ศาสนาพิธีกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา การแสดงตนเป็น พุทธมามกะ  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนัของครอบครัวและชุมชน การเปล่ียนแปลง วฒันธรรมตามกาลเวลา และธ ารงรักษาวฒันธรรมอนัดีงาม 
มารยาทไทย และมารยาทสงัคม ความแตกต่างทางวฒันธรรม ระหวา่งกลุ่มคนภาคต่าง ๆ ในสังคมไทย แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 
เหตุการณ์ในชีวติประจ าวนั บทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรัฐบาล กิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ทอ้งถ่ินและประเทศ การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย  บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ บทบาทของ
ผูบ้ริโภคท่ีดี การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื ความ สัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ธนาคาร และรัฐบาลท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถ่ิน   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศและทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้มทาง
สังคมในประเทศ  การเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบนั และผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
นั้น สภาพปัญหาทางกายภาพของสงัคมและทอ้งถ่ิน แผนการใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งรู้ค่า 
   โดยใชก้ระบวนการศึกษา คน้ควา้ การคิด การวิเคราะห์ การสรุป การอธิบาย การปฏิบติัจริง การแกปั้ญหา การ
รวบรวม การใชเ้หตุผล  น าประสบการณ์ดา้นความรู้และทางความคิดไปใชใ้นการเรียนรู้ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์
   เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมัน่ในการท างาน รู้จกัใฝ่
เรียนรู้ สร้างวนิยัในตนเอง มีความซ่ือสตัย ์สุจริต ใชชี้วติอยา่งพอเพียง มีจิตสาธารณะคุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตวัช้ีวดั 

    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.5.1 ป.6/1,ป.6/2 
    ส.5.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 

รวมทั้งหมด   31  ตวัช้ีวดั 
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           ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส11102 ประวติัศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                          เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
              ศึกษาวเิคราะห์ความหมายและความส าคญัของสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของชาติไทย  ท่ีเป็นความภาคภูมิใจและการมีส่วน
ร่วมท่ีจะอนุรักษไ์ว ้ ไดแ้ก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ ( ธงชาติเพลงชาติ  พระพทุธรูป  พระบรมฉายาลกัษณ์  ภาษาไทย  
อกัษรไทย )  การเคารพธงชาติ  การร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี  การเคารพพระบรมฉายาลกัษณ์ การเคารพ 
ศาสนวตัถุ ศาสนสถาน  เขา้ใจเอกลกัษณ์ 
อ่ืน ๆ  เช่น  ศาสนา  การแต่งกาย  วฒันธรรม  ประเพณีไทย  เงินตรา  แผนท่ีประเทศไทย  อาหารไทย ( อาหารท่ีต่างชาติยกยอ่ง  
เช่น  ตม้ย  ากุง้ , ผดัไทย ) 
              โดยใชก้ระบวนการมีตวัอย่างของแหล่งวฒันธรรมใสชุมชนท่ีใกลต้วันักเรียน เช่น วดั ตลาด  พิพิธภณัฑ์  มสัยิด  
โบสถค์ริสต ์ โบราณสถาน  โบราณวตัถุ 
           เพ่ือใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชน์ของส่ิงต่าง ๆ   เช่น ส่ิงของ  สถานท่ี  ภาษาถ่ิน วฒันธรรมประเพณี 

รหัสตัว ช้ีวัด  
          ส4.1    ป.1 /1 ,ป.1/2 ,ป.1/3   
          ส4.2    ป.1 /1 ,ป.1/2       
          ส4.3    ป.1 /1 ,ป.1/2 ,ป.1/3    

รวมทั้ งหมด  8  ตัว ช้ีวัด  
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         ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส12102 ประวติัศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                                                  เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
            
   ศึกษาบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีท าคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรคว์ฒันธรรมและความมัน่คงของทอ้งถ่ินและประเทศชาติใน
อดีตท่ีควรน าเป็นแบบอยา่ง 
              โดยมีผลงานของบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีน่าภาคภูมิใจ  ตวัอยา่งของวฒันธรรมประเพณีไทย  เช่น  การท าความเคารพ  
อาหารไทย  ภาษาไทย  ประเพณีสงกรานต ์ ฯลฯ 
              เพ่ือใหเ้ห็นคุณค่าของวฒันธรรมและประเพณีไทยท่ีมีต่อสงัคมไทย และเห็นคุณค่าของ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

รหัสตัว ช้ีวัด  
           ส4.1    ป.2 /1,ป.2/2 ,ป.2/3    
           ส4.2    ป.2 /1,ป.2/2      
           ส4.3    ป.2 /1,ป.2/2 ,ป.2/3  

รวมทั้ งหมด  8  ตัว ช้ีวัด  
 

          ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส13102 ประวติัศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                         เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาพระราชประวติั พระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สม เด็ จพระรามา ธิบ ดี

ท่ี  1 (  พระ เจ้า อู่ทอง  )สม เด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช   และพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ผู ้
สถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั  อยธุยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ตามล าดบั 
               โดยคน้ควา้พระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต ์ พระบรมราชินีนาถโดยสงัเขป 
               เห็นคุณค่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ  เช่น  ทา้วเทพสตรีท้าว                 ศรีสุนทร  
ชาวบา้นบางระจนั   พระยาพิชยัดาบหกั   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

รหัสตัว ช้ีวัด  
           ส4.1    ป.3 /1,ป.3/2 ,ป.3/3    
           ส4.2    ป.3 /1,ป.3/2 ,ป.3/3     
           ส4.3    ป.3 /1,ป.3/2 ,ป.3/3  

รวมทั้ งหมด  9  ตัว ช้ีวัด  
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          ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส14102 ประวติัศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                                                   เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
  ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัความหมาย วิธีการนบัและการใชช่้วงเวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์

การแบ่งยคุสมยัในทางประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีแบ่งเป็นสมยัก่อนประวติัศาสตร์ และสมยัประวติัศาสตร์ รวมทั้งช่วง
สมยัในการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย ลกัษณะส าคญัและเกณฑก์ารจ าแนกหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีใชใ้นการศึกษาความ
เป็นมาของทอ้งถ่ินอยา่งง่าย ๆ ตวัอยา่งของหลกัฐานท่ีพบในทอ้งถ่ิน ใชห้ลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาปัจจยั การ
ตั้งถ่ินฐาน และพฒันาการของมนุษยชาติในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ และสมยัประวติัศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป การ
ก่อตั้งอาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมยัสุโขทยัโดยสงัเขป ประวติัและผลงาน
ของบุคคลส าคญัและภูมิปัญญาไทยในสมยัสุโขทยัท่ีน่าภาคภูมิใจ 
  โดยใชท้ักษะการอ่าน การส ารวจ การวิเคราะห์ การค านวณ การตรวจสอบขอ้มูล การจ าแนก การตีความ สรุป
ความ การสืบคน้ 

 เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีวินัยใน
ตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ใชชี้วติความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง มีจิตสาธารณะ ดว้ยคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
    ส4.1   ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 
    ส4.2   ป.4/1,ป.4/2 
    ส4.3   ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 

รวมทั้งหมด  8 ตวัช้ีวดั 
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         ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส15102 ประวติัศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                          เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
   ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับความเป็นมาของท้องถ่ินโดยใช้หลกัฐานหลากหลายด้วยการตั้ งประเด็นค าถามทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินความเป็นมาของสถานท่ีส าคญั ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถ่ิน 
รู้จกัแหล่งขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน การเขา้มาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ในดินแดน
สุวรรณภูมิและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติทั้งตะวนัตกและตะวนัออกท่ีมีต่อ
สงัคมไทยในปัจจุบนัโดยสังเขป พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยา และธนบุรีในเร่ืองการสถาปนาอาณาจกัร ปัจจยัท่ีส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พฒันาการทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจโดยสงัเขป ประวติัและ
ผลงานบุคคลส าคญัในสมยัอยธุยาและธนบุรี ภูมิปัญญาไทยในสมยัอยธุยาและธนบุรีโดยสงัเขป 
  โดยใชท้กัษะการสงัเกต การสอบถาม การส ารวจ การเปรียบเทียบ การวเิคราะห์ การเช่ือมโยง การสงัเคราะห์อยา่ง
ง่าย ๆ การอ่าน การสืบคน้ขอ้มูล 

 เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีวินัยใน
ตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ใชชี้วติความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง มีจิตสาธารณะ ดว้ยคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
    ส4.1   ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
    ส4.2   ป.5/1,ป.5/2 
    ส4.3   ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4 

รวมทั้งหมด   9 ตวัช้ีวดั 
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ส16102 ประวติัศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                           เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
   ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับความหมายและความส าคญัของวิธีการทางประวติัศาสตร์อย่างง่าย ๆ ใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ส าคญัตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบนัโดยสังเขป เช่ือมโยงเปรียบเทียบกบัประเทศไทย ความเป็นมาและความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ในเร่ืองเก่ียวกบัการสถาปนอาณาจกัร 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครองพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ โดยสงัเขป ผลงานของบุคคลส าคญั 
และภูมิปัญญาไทยท่ีส าคญัท่ีน่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้
 โดยใช้ทกัษะการอ่าน การสืบคน้ การส ารวจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย การเขียนเรียงความ การ
จดัท าโครงงาน การจดันิทรรศการ การเปรียบเทียบ การเช่ือมโยง 

เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีวินัยใน
ตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ใชชี้วติความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง มีจิตสาธารณะ ดว้ยคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
            ส 4.1   ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 
            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   9 ตวัช้ีวดั 
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รายวชิาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   

❑ ส21101 สงัคมศึกษา 1    เวลา  60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

❑ ส21103 สงัคมศึกษา 2    เวลา  60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

❑ ส22101 สงัคมศึกษา 3    เวลา  60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

❑ ส22103 สงัคมศึกษา 4    เวลา  60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

❑ ส23101 สงัคมศึกษา 5    เวลา  60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

❑ ส23103 สงัคมศึกษา 6    เวลา  60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

รายวชิาพื้นฐานประวตัศิาสตร์  
 ส21102 ประวติัศาสตร์ 1    เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ส21104 ประวติัศาสตร์ 2    เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ส22102 ประวติัศาสตร์ 3    เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ส22104 ประวติัศาสตร์ 4    เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ส23102 ประวติัศาสตร์ 5    เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ส23104 ประวติัศาสตร์ 6    เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ส21101 สงัคมศึกษา 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                                           เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาคน้ควา้มูลเหตุการเกิดศาสนาและประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัพุทธประวติั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพฒันาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็น
ผูก้ระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวมการด าเนินชีวติระบบ
การเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและ
ความส าคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมดา้น
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและ
สงัคมโลก 
 โดยกระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความคิดร่วมยอด 
กระบวนการฝึกปฏิบติั กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการเชิงเหตุผล  กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการขดัเกลาทาง
สงัคม 

เพ่ือเห็นคุณค่าและความส าคญัของศาสนา  เกิดความศรัทธา  และส านึกในความส าคญัของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะศาสนาประจ าชาติตระหนกัถึงความส าคญัของวนัส าคญัทางศาสนามีส านึกในความเป็นไทย  เป็นศาสนิกชนท่ีดี  รู้จกั
ตนเอง  เขา้ใจชีวิต  ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  เห็นคุณค่าของการบริหารจิต  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการท าความดี  มี
ส านึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม  มีความรับผิดชอบตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาในคมัภีร์ท่ีใชใ้นศาสนาท่ีตนนบัถือร่วม
อนุรักษ์วฒันธรรมไทยค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ 
หนา้ท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวติอยา่งสนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก  และเพื่อ  การอยูร่่วมกบัไดอ้ยา่งมีสนัติสุข 

 
รหัสตวัช้ีวดั 
 ส 1.1 ม.1/1 ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11  

ส 1.2 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
 ส 2.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4 
 ส 2.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  รวมทั้งหมด  23  ตวัช้ีวดั 
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ส21103 สงัคมศึกษา 2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                                เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาความหมาย ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัการผลิต การแจกจ่าย และ   การบริโภคสินคา้และบริการ 

การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ   การด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ และการน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ และการใช้ภูมิสารสนเทศ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ความสมัพนัธ์กนัของส่ิงต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 โดยกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการท างาน  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการจดัการ  กระบวนการสืบคน้  
กระบวนการพฒันาค่านิยม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  
กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 เพ่ือมีวิจารณญาณเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชท้รัพยากรเพ่ือการผลิต  ค  านึงถึงตน้ทุน  และผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับอย่างคุ ้มค่า  และมีคุณธรรม  มีเหตุผล  รู้เท่าทันสถานการณ์  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการน าทรัพยากรทาง
เศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพการบริโภคดว้ยปัญญาตามวถีิชีวติไทยและตระหนกัถึง
ความส าคญัของลกัษณะกายภาพท่ีมีต่อระบบการด าเนินชีวติของมนุษย ์ มีส านึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  มีเหตุผล  
มีนิสัยรักการอ่าน  รักการคน้ควา้  เห็นคุณค่าของแผนท่ีชนิดต่างๆ เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่และ
เช่ือมโยงไปสู่ชีวติประจ าวนั 
 
รหัสตวัช้ีวดั 
 ส3.1ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3  ส3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4  

ส5.1ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ส5.2ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4 

รวมทั้งหมด  14 ตวัช้ีวดั 
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      ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส22101 สงัคมศึกษา 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                                         เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือสู่ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจ

อนัดีระหว่างกนั เห็นความส าคญัของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  กบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบ
สงัคม ในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรม เอกลกัษณ์และมรดกของชาติ น าขอ้คิดท่ีไดจ้ากพทุธประวติัหรือประวติัศาสดา
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ ประวติัสาวก ชาดก เร่ืองเล่า และศาสนิกชนตวัอยา่งตามท่ีก าหนดมาเป็นแบบอยา่ง การปฏิบติัตนใน
การด าเนินชีวิต   ศึกษาโครงสร้างของพระไตรปิฎก  หรือคมัภีร์  ธรรมคุณ และขอ้ธรรมส าคญัในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ  ตามท่ีก าหนด   น าไปพฒันา แกปั้ญหาของชุมชนและสงัคม   พฒันาจิตเพ่ือการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิต ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ หรือ
การพฒันาจิต  สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบั
ถือ เพื่อการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข น าค าสอนท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญัทางศาสนา ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี อธิบาย
ความแตกต่าง   
  ของศาสนพิธี  พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัของศาสนาอ่ืนๆ  เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ และความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
ปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน  และประเทศชาติ เห็นคุณค่าในการปฏิบติัตนตามสถานภาพ  
บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์บทบาท   ความส าคญั และความสัมพนัธ์
ของสถาบนัทางสังคม  บอกความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพ่ือน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั ศึกษากระบวนการในการตรากฎหมาย วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมไทย สมยัปัจจุบนั   

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบคน้ขอ้มูล  ปฏิบติัจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางสังคม  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะ  
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

เพื่อตระหนกัถึงความส าคญั  เห็นคุณค่า  และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เป็นพลเมือง
ดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม พฒันาตนเองอยูเ่สมอรวมทั้งบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม
และส่วนรวม ด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
 
รหัสตวัช้ีวดั 

 ส 1.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7 ม.2/8  ม.2/9   ม.2/10  ม.2/11   

ส 1.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  

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

              ส 2.2 ม.2/1   ม.2/2 
รวมทั้งหมด  22  ตวัช้ีวดั 
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            ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส22103 สงัคมศึกษา 4                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                             เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
วเิคราะห์การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของ

ทวปียโุรปและแอฟริกา  และความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคม  วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม  
อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสงัคม   ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม ใน
ทวปียโุรปและแอฟริกา  ส ารวจ  อภิปรายประเด็นปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจาก
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป  และแอฟริกา  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ  การลงทุน  การออม  การผลิตสินคา้และ
บริการ  และปัจจยั     ท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินคา้และบริการ  เสนอแนวทางการพฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการคุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค  อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบตา่งๆยกตวัอยา่งท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นการพ่ึงพาอาศยักนั  และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  วเิคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลก  ท่ี
ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศ   และต่างประเทศ  ส่งผลต่อ คุณภาพ
สินคา้ ปริมาณการผลิต และ ราคาสินคา้   
 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบคน้ขอ้มูล  ปฏิบติัจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
วเิคราะห์  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางสงัคม  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะ  
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ   และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

เพ่ือตระหนักถึงความส าคญั  เห็นคุณค่า  และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม พฒันาตนเองอยู่เสมอ  รวมทั้ งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม  ด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
รหัสตวัช้ีวดั 

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

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

รวมทั้งหมด  14  ตวัช้ีวดั 
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                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ส23101 สงัคมศึกษา 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                                             เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษา  วิเคราะห์  สาระส าคญัรู้และเขา้ใจความหมายความส าคญั  สร้างความคิดรวบยอดน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สภาพปัญหาชีวิต  สภาพแวดลอ้มในชุมชนและสังคมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ  การเรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ตระหนักและเห็นคุณค่าเก่ียวกบัประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา  เร่ืองประชาธิปไตย  ในพระพุทธศาสนากบั
หลกัวิทยาศาสตร์  การคิดตามนยัแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์  พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรม
ตน  การพ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพ  พุทธประวติั  พุทธสาวก  พุทธสาวกิา  ชาดกและศาสนิกชนตวัอยา่ง  หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ  เห็นคุณค่าและความส าคญัของการสังคายนา
พระไตรปิฏก  เช่ือมั่นต่อผลของการท าความดีความชั่ว  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญและตัดสินใจเลือก
ด าเนินการหรือปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีเหตุผลถูกตอ้งตามหลกัธรรมจริยธรรม  เก่ียวขอ้คิดและแบบอยา่งการด าเนินชีวิต  จาก
ประวติัสาวก  เร่ืองเล่า และศาสนิกชนตวัอย่างตามท่ีก าหนด  อธิบายหน้าท่ีและบาบาทของสาวก และปฏิบติัตนต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลกัศาสนาตามท่ีก าหนด  ปฏิบติัหนา้ท่ีของศาสนิกชนท่ีดี  ในศาสนพิธี  พิธีกรรม  อธิบายประวติัวนัส าคญัทาง
ศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน  การศึกษาแนวทาง  การธ ารงรักษาศาสนาตามศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

ศึกษาลกัษณะการกระท าความผิดทางอาญาและโทษ  ลกัษณะการกระท าความผิดทางแพง่และความรับผิดทางแพง่  
ตวัอยา่งการกระท าความผิดทางอาญา  เช่น  ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ ตวัอยา่งการกระท าความผิดทางแพ่ง  เช่น  การท าผิด
สัญญา  การท าละเมิด  ความหมายและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม  ความส าคญัของวฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมสากล  การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม  การเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม  ปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้  เช่น  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความเช่ือ  สาเหตุปัญหาทางสังคม  เช่น  ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการทุจริต  ปัญหาอาชญากรรม  แนวทางความร่วมมือในการลดความขดัแยง้และการ
สร้างความสมานฉันท์  ปัจจยัท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตใหมี้ความสุข  เช่น  การอยูร่่วมกนัอยา่งมีขนัติธรรม  หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รู้จกัมองโลกในแง่ดี  สร้างทกัษะทางอารมณ์  รู้จกับริโภคดว้ยปัญญา  เลือก รับ – 
ปฏิเสธข่าว  ปรับปรุงตนเองและ ส่ิงต่าง ๆ  ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ เช่น  การปกครองระบอบ
เผด็จการ  การปกครองระบอบประชาธิปไตย  วิเคราะห์ความแตกต่าง  ความคลา้ยคลึง  การปกครองของไทยกบัประเทศ
เพื่อนบา้นอ่ืนๆ  บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม  และการตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐ  บทบาทของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย  
ปัญหา  และผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อ    การพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย  และแนวทางแกไ้ข   

โดยใชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล   ปฏิบติัจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันา
ทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา   การใชเ้หตุผล                              การส่ือความหมายทางสังคม  และ
น าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิดทกัษะ  กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่ง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ มีเจตคติท่ีดีต่อพระพทุธศาสนา และหนา้ท่ีพลเมือง สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ  
มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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 เพ่ือให้รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล  ยึดมัน่ในหลกัการพ่ึงตนเอง  ตระหนกัถึงความส าคญัเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี
ต่อพระพุทธศาสนา  และหนา้ท่ีพลเมือง  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัใน การด าเนินชีวิต  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
       รหัสตวัช้ีวดั 
 ส 1.1 ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6 ม.3/7  ม.3/8   ม.3/9  ม.3/10   
                ส 1.2 ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม. 3/5 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   
รวมทั้งหมด  26 ตวัช้ีวดั 
 

        ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส23103 สงัคมศึกษา 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                                           เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาอธิบาย และวิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพฒันา

ทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแสดง
ความเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล  กลุ่มคนและประเทศชาติ  อภิปรายบทบาทความส าคญั
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  ผลเสียจากการว่างงานและ
แนวทางแกปั้ญหา  สาเหตุ  และวธีิการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ    

ศึกษาอธิบายการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ในการรวบรวมวิเคราะห์  และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและ
ความสัมพนัธ์ทางกายภาพสงัคม  ของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม  อนั
เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ส ารวจอภิปรายประเด็นปัญหาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบ  ต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ 

โดยใชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล   ปฏิบติัจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันา
ทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา   การใชเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางสังคม  และน าประสบการณ์
ดา้นความรู้  ความคิดทกัษะ  กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้ง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อเศรษฐศาสตร์  และภูมิศาสตร์ สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความ
รับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 เพื่อให้รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล  ยึดมัน่ในหลกัการพ่ึงตนเอง  ตระหนักถึงความส าคญัเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
เศรษฐศาสตร์  และภูมิศาสตร์   มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัในการด าเนินชีวติ  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
รหัสตวัช้ีวดั 

  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     
  ส 5.1 ม.3/1   ม.3/2     ม.3/1        ส 5.2 ม.3/2  ม.3/3   ม.3/4            
รวมทั้งหมด  15 ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส21102 ประวติัศาสตร์ 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                                           เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
                  ศึกษาความหมาย และความส าคญัของการนับเวลา  และการนับช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ ศึกษาการเทียบ
ศกัราชในระบบต่างๆ ศึกษาขั้นตอนวิธีทางประวติัศาสตร์อย่างง่าย  ลกัษณะ  ประเภท  และแหล่งท่ีมาของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ไทย  ศึกษาคน้ควา้ประวติัศาสตร์ 

ศึกษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์  เร่ืองราวของประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินตนเองในสมัยใดก็ได้
(สมยัก่อนประวติัศาสตร์สมยัก่อนสุโขทยั  สมยัสุโขทยั  สมยัอยธุยาสมยัธนบุรี  สมยัรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์ส าคญัใน
สมยัสุโขทยั  พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

โดยกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการท างาน  
กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์  กระบวนการสืบคน้หาเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 เพื่อให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์    มีเหตุผล   รักประเทศชาติ    รักท้องถ่ิน    ตระหนักถึงความส าคัญของ
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์    รู้เท่าทันสถานการณ์    ภูมิใจในความเป็นไทย   ตระหนักถึงความส าคญัของวฒันธรรม     
อนุรักษว์ฒันธรรมไทย    ส านึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ    รู้จกัตวัเอง    เขา้ใจชีวติ   ปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอง     มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัพฒันาการของเศรษฐกิจ    การเมืองการปกครอง    สังคม   ศิลปวฒันธรรมของไทย    ศรัทธาและ
เทิดทูนในบุคคลส าคญัของไทยและต่างประเทศ 
 
รหัสตวัช้ีวดั     

ส 4.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3       
ส 4.2 ม.1/1  

รวมทั้งหมด  4  ตวัช้ีวดั 
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ส21104 ประวติัศาสตร์ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                                            เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดนไทย รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชยั

ตามพรลิงค์ ทวารวดี ลา้นนา นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นตน้  ความส าคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยท่ีมีต่อพฒันาการของสังคมไทยในปัจจุบนั การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั ดา้น
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศวฒันธรรมสมยัสุโขทยั เช่น ภาษาไทย วรรณกรรม 
ประเพณีส าคญั ศิลปกรรมไทยภูมิปัญญาไทยในสมยัสุโขทยัเช่น   การชลประทาน เคร่ืองสังคมโลก และความเส่ือมของ
อาณาจกัรสุโขทยั   
 โดยกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการท างาน  
กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์  กระบวนการสืบคน้หาเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 เพ่ือให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์    มีเหตุผล   รักประเทศชาติ    รักท้องถ่ิน   ตระหนักถึงความส าคัญของ
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์    รู้เท่าทันสถานการณ์    ภูมิใจในความเป็นไทย   ตระหนักถึงความส าคญัของวฒันธรรม     
อนุรักษว์ฒันธรรมไทย    ส านึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ    รู้จกัตวัเอง    เขา้ใจชีวติ   ปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอง     มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัพฒันาการของเศรษฐกิจ   การเมืองการปกครอง    สังคม   ศิลปวฒันธรรมของไทย    ศรัทธาและ
เทิดทูนในบุคคลส าคญัของไทยและต่างประเทศ 
 
รหัสตวัช้ีวดั 
 ส 4.2 ม.1/2   

ส 4.3 ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3       

รวมทั้งหมด  4  ตวัช้ีวดั 
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                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                                     โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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    ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส22102 ประวติัศาสตร์ 3             กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                                       เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะต่าง ๆ วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งความจริง

กบัขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์  เห็นความส าคญัของการตีความหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ  
อธิบายพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  และระบุความส าคญัของแหล่งอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย 
 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบคน้ขอ้มูล  ปฏิบติัจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
วเิคราะห์  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางสงัคม  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะ  
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

เพ่ือตระหนกัถึงความส าคญั  เห็นคุณค่า  และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาประวติัศาสตร์  มีจิตส านึกในความรักชาติ  เห็น
คุณค่าของความเสียสละ  และความสมคัสมานสามคัคีของบรรพบุรุษไทย ในการสร้างชาติ  น าคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกั
ในการด าเนินชีวติ  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้   มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม พฒันาตนเองอยู่
เสมอ  รวมทั้งบ าเพญ็ประโยชน์ตอ่สงัคมและส่วนรวม  ด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
 
รหัสตวัช้ีวดั 

ส 4.1 ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3    

ส 4.2 ม.2/1  ม.2/2  

 
รวมทั้งหมด  5  ตวัช้ีวดั 
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                                                                                                กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส22104 ประวติัศาสตร์ 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                                          เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยา  ธนบุรีในดา้นต่างๆ  ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง

ของอาณาจกัรอยธุยา  ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดงักล่าว   ต่อการ
พฒันาชาติไทยในยคุต่อมา 

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบคน้ขอ้มูล  ปฏิบติัจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
วเิคราะห์  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางสงัคม  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะ  
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

เพ่ือตระหนกัถึงความส าคญั  เห็นคุณค่า  และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาประวติัศาสตร์  มีจิตส านึกในความรักชาติ  เห็น
คุณค่าของความเสียสละ  และความสมคัสมานสามคัคีของบรรพบุรุษไทย ในการสร้างชาติ  น าคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกั
ในการด าเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้   มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม พฒันาตนเองอยู่
เสมอ  รวมทั้งบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม  ด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

 
รหัสตวัช้ีวดั 
 ส 4.3 ม.2/1  ม.2/2  

ส 4.4 ม.2/3 
รวมทั้งหมด  3  ตวัช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส23102 ประวติัศาสตร์ 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                                          เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการทางประวติัศาสตร์  ศึกษาเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน

ตนเอง  น าวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  และท้องถ่ินของตน  
วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัสมยัรัตนโกสินทร์  โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์  ศึกษาท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร์  ภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลก  ท่ีมีผลต่อพฒันาการของ   อารยธรรมตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ความร่วมมือ
และความขดัแยง้  ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เช่น  สงครามโลกคร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2  สงครามเยน็  องคก์ารความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ  อธิบายวิเคราะห์การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง
ของไทย  บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศจ์กัรี  และสร้างสรรคค์วามเจริญและความมัน่คงของชาติ   

โดยใชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล   ปฏิบติัจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันา
ทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา  การใชเ้หตุผล                                 การส่ือความหมายทางสังคม  และ
น าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิดทกัษะ  กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่ง
สร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อประวติัศาสตร์ สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มี
ความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 เพ่ือให้รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล  ยึดมัน่ในหลกัการพ่ึงตนเอง  ตระหนักถึงความส าคญัเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ประวติัศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มี
ความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
รหัสตวัช้ีวดั 
 ส 4.1 ม. 3/1 ม. 3/2   

ส 4.2 ม. 3/1 ม. 3/2  
  รวมทั้งหมด  4  ตวัช้ีวดั 
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          ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ส23104 ประวติัศาสตร์ 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                             เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
การพฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ดา้นการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศตามช่วงสมนัต่าง ๆ  เหตุการณ์ส าคญัต่อการพฒันาชาติไทย  เช่น การท าสนธิสัญญาเบาวร่ิ์งในสมยัรัชกาลท่ี 4 การ
ปฏิรูปประเทศในสมยัรัชการท่ี 5  การเขา้ร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2  โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจยั และผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมนัรัตนโกสินทร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทย  โดยเฉพาะ
สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและสมเด็จพระราชินีนาถ  วิเคราะห์บทบาทของไทยตั้งแต่เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนัใน
สงัคมโลก 

โดยใชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล   ปฏิบติัจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันา
ทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา  การใชเ้หตุผล   การส่ือความหมายทางสังคม  และน าประสบการณ์
ดา้นความรู้  ความคิดทกัษะ  กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้ง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อประวติัศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 เพ่ือให้รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล  ยึดมัน่ในหลกัการพ่ึงตนเอง  ตระหนักถึงความส าคญัเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ประวติัศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มี
ความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
รหัสตวัช้ีวดั 
 ส 4.3 ม. 3/1 ม. 3/2  ม. 3/3  ม. 3/4           

              รวมทั้งหมด  4  ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 


