
๓๕ 
 

 
ส ๑๑๑๐๑ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 
 

รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                 เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษาพุทธประวัติ โดยสังเขป เห็นคุณค่า ชื่นชม ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก (สามเณรบัณฑิต) ชาดก เรื่อง วัณณุปถชาดก สุวัณณสามชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง 
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)ความหมาย ความส าคัญ
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ หัวข้อ ไม่ท าชั่ว (เบญจศีล) ท าความดี (เบญจธรรม 
สังคหวัตถุ ๔ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว) มงคล ๓๘ (ท าตัวดี ว่าง่าย รับใช้พ่อแม่) ท าจิตให้บริสุทธิ์ 
(บริหารจิตและเจริญปัญญา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน เป็นมิตรในเรือนตน สวดมนต์
และแผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญ
ทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

ศึกษาประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขปหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนาของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อ่ืนและบอกผลการกระท านั้น 

บอกสถานที่ส าคัญของศาสนสถาน เรียนรู้ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและวันส าคัญทางศาสนาจากวัดใน
ชุมชนและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดในชุมชนของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับการเรียนรู้สถาบันการศึกษา 
ครอบครัว ชุมชน   

บอกโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง การปฏิบัติตนตาม
พระราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บอกความหมายและความแตกต่างของสิทธิและ
หน้าที่และกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
โรงเรียน ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยสันติวิธี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า
กิจกรรมต่างๆในครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เห็นประโยชน์ของการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย มีส่วนร่วมกับการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน  

สินค้าและบริการที่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ทุกคนควรเลือกใช้ในส่วนที่จ าเป็นและใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า รู้จักเศรษฐกิจและการด ารงชีวิตประจ าวันตามเศรษฐกิจพอเพียง  การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและ
ประโยชน์ของการออมพร้อมยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  และใช้แผนผังง่ายๆในการแสดง
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 



๓๖ 
 

การสังเกต เปรียบเทียบและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และสิ่งต่างๆ ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
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 
ส ๕.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
ส ๕.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
รวมทั้งหมด  ๒3 ตัวชี้วัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ส ๑๑๑๐๒  ประวตัศิาสตร์ 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑     เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง / ป ี
 

 ศึกษา ชื่อวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียงล าดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า 
ตายาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบันความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์
ส าคัญของชาติไทยและสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน สถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

บอกประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครกับสภาพของกรุงเทพมหานครในอดีตและการด าเนิน
ชีวิตของคนในอดีตพร้อมเปรียบเทียบความแตกต่างของการด าเนินชีวิตของคนในอดีตกับปัจจุบัน 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ส ๔.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
ส ๔.๒  ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ส ๔.๓  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

  รวมทั้งหมด ๘ ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ส ๑๒๑๐๑ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 

รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ประวัติ
ศาสนา คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนาต่างๆ การปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางศาสนา น าข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างมาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต ฝึกสวดมนต์แผ่เมตตาหรือพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ การท าความดีตามหลักธรรมของศาสนา ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎ ระเบียบ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การยอมรับความแตกต่างของบุคคลในสังคม เคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เคารพและยอมรับบทบาทอ านาจของบุคคลใน
โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย การแสดงความเคารพ การเดิน การยืน   การนั่ง การนอน เห็น
ความส าคัญของทรัพยากรที่น ามาผลิตเป็นสินค้าและบริการ บอกการประกอบอาชีพที่มาของรายได้ที่สุจริต บันทึก
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและตนเอง รู้จักการออมเงิน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  การปฏิบัติตน
ในฐานะผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ขาย ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบุต าแหน่งอย่างง่ายโดย
ใช้แผนผัง แผนที่ ลูกโลก และภาพถ่าย อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เห็น
ความส าคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การด าเนินชีวิตที่
สัมพันธ์กับฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงการรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต รัก ความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิและเสรี ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 

รหสัตัวชีว้ดั 
ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗   
ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓     
ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔    
รวมทัง้หมด  ๒๘  ตวัชีว้ดั 
 



๓๙ 
 

ส ๑๒๑๐๒  ประวตัศิาสตร์ 
 

รายวชิา พืน้ฐาน  กลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๒       เวลาเรยีน ๔๐ ชัว่โมง/ป ี
 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ พระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน และ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ส ๔.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๔.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๔.๓  ป.๒/๑, ป.๒/๒ 

  รวมทั้งหมด ๖ ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ส ๑๓๑๐๑ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                 เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสดาของศาสนา หลักธรรมของศาสนา ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล
และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ประเพณีวัฒนธรรม พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต ของตนเองและผู ้อื ่น 
วันหยุดราชการ บุคคลส าคัญในท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน 
โรงเรียนและชุมชน การผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้ ภาษี ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมชุมชน แผนผัง แผนที่ และภาพถ่าย สภาพแวดล้อม
ของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ลักษณะของเมืองและชนบท มลพิษที่
เกิดจากมนุษย์ และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน แสดงความเคารพพระรัตนตรัย การปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ บอกความหมาย ความส าคัญของพระไตรปิฎกและแบบอย่างการด าเนินชีวิต ข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง บอกชื่อ ความส าคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อ ศาสน
วัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา การเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรม การแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ การสวดมนต์และแผ่เมตตา การฝึกสติและสมาธิเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา 
 โดยใช้กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล  การปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม การ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ มีความกตัญญู เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามารถด าเนินชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
   

รหสัตวัชีว้ดั 
ส ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗  
ส ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
ส ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
ส ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๕.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
รวมทัง้หมด ๓๑ ตวัชีว้ดั 

     
 
 



๔๑ 
 

ส ๑๓๑๐๒  ประวตัศิาสตร์ 
 

รายวชิา พืน้ฐาน  กลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓      เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง / ป ี
 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ พระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน และ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ทางสังคม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไทย  ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ส ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ส ๔.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๔.๓  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
  รวมทัง้หมด ๘ ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๔๒ 
 

ส ๑๔๑๐๑ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 

 ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปพุทธประวัติ  ตั้งแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ชื่นชมการท าความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  ตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต สวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี  
วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย   

ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น  เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข อ านาจอธิปไตย ความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และสามารถบอกได้ว่าประเทศในสมาคมอาเซียนมีการปกครองในระบอบใด  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิ
พ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน  หน้าที่เบื้องต้นของเงิน  ใช้แผนที่และภาพถ่ายระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากรและ
สิ่งต่างๆ  ในจังหวัดของตนเอง ความสัมพันธ์ของ  สิ่งต่างๆ  ที่อยู่ในจังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม   
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความ 
เป็นไทย  มีความกตัญญู   มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ส ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ ,ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ส ๑.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
ส ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๓.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๓.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส ๕.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
ส ๕.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
รวมทัง้หมด  ๓๐  ตวัชีว้ดั 
 



๔๓ 
 

ส ๑๔๑๐๒  ประวตัศิาสตร์ 
 

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔    เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง / ป ี
 
 ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การแบ่ง
ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ 
รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และ
สมัยรัตนโกสินทร์ ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่างๆ  โดยใช้ทักษะการอ่านการส ารวจ การวิเคราะห์ 
การค านวณ เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวที่มีความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและยุคสมัยได้ถูกต้อง 
และเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาลักษณะส าคัญและเกณฑ์การจ าแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองอย่างง่ายๆ รวมทั้งรู้จักตัวอย่างของ
หลักฐานที่พบในท้องถิ่นที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน โดยใช้ทักษะการส าร วจ การ
วิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจ าแนก การตีความ เพ่ือฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ชาติในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป รู้จักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย เช่น 
ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ เป็นต้น ศึกษาตัวอย่างหลักฐานประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย โดยใช้ทักษะการส ารวจ การวิเคราะห์  การตีความ การสรุปความ เพ่ือให้เข้า ใจ
พัฒนาการของมนุษย์ชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรพัฒนาการ
ทางการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัย
ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก โดยใช้ทักษะการอ่าน การส ารวจ การสืบค้น การวิเคราะห์ การตีความ เพ่ือ
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และบุคคลส าคัญในสมัย
สุโขทัย เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่
ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน และ
สามารถสืบค้นได้ว่าประเทศในสมาคมอาเซียนทั้งหมดมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 

 
  รหสัตวัชีว้ดั 

ส ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
ส ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒  
ส ๔.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
รวมทัง้หมด  ๘ ตวัชีว้ดั   

 



๔๔ 
 

ส ๑๕๑๐๑ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                 เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาต่าง ๆ หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ 
สถานภาพของบุคคลในสังคม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองดี สิทธิ
เด็ก วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าและบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภค สินค้าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ ธนาคารและ
บทบาทหน้าที่ ดอกเบี้ย การฝากเงิน และการถอนเงิน การกู้ยืมเงิน ต าแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตน 
ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญของภาคต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นฐานของประชากร อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผลที่เกิดจากการท าลายสภาพแวดล้อม  แนวทางอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม
ในภูมิภาค 
         โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
         เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต  รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ส ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗  
ส ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔             
ส ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓      
ส ๓.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ส ๕.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓      
ส ๕.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
รวมทัง้หมด   ๒๘  ตวัชีว้ดั        
     
 
 

 
 
 

 



๔๕ 
 

ส ๑๕๑๐๒  ประวตัศิาสตร์ 
 

รายวชิาพืน้ฐาน  กลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕      เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง / ป ี
 
 รู้วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย เริ่มด้วยการเข้าใจ ตั้งประเด็น
ค าถามทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เช่น ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อต าบล ชื่อถนน ความเป็นมาของสถานที่ส าคัญ ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รู้จัก
แหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถรวบรวมข้อมูลจาก
หลักฐานที่เกี่ยวข้องอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล รู้จักวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่าย ๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นที่
ปรากฏในขอ้มูลจากหลักฐานต่าง ๆ โดยศึกษาตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ เช่น บทความ หนังสือพิมพ์ 
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงนัยความคิดที่มีอยู่ในข้อมูล เพ่ือฝึกฝนการแยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่
ในข้อมูล รวมทั้งแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงได้ โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การส ารวจ การ
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการสังเคราะห์อย่างง่าย  ๆ เพ่ือฝึกฝนการใช้ทักษะวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป เช่น การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร การ
แต่งกาย ศึกษาการเข้ามา สาเหตุและผลกระทบของอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้งตะวันตกและ
ตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี โดยใช้ทักษะการอ่าน 
การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง เพ่ือให้เข้าใจวัฒนธรรมในสังคม
ปัจจุบัน ศึกษาประวัติผู้น าและบุคคลส าคัญของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความคล้ายคลึงและความแตกต่าง เข้าใจใน
ความสัมพันธ์ ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัย
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองพัฒนาการทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
โดยสังเขป ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็น
มรดกโลก และภูมิปัญญาในสมัยธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เช่น ทางด้านศิลปกรรม 
วรรณกรรม และการค้า โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การ วิเคราะห์ การอธิบาย 
การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เห็นความเพียรพยายาม
ของบรรพบุรุษที่ปกป้องชาติ ตระหนัก และเห็นความส าคัญที่จะธ ารงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 

 

รหสัตวัชีว้ดั  
ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒     
ส ๔.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
รวมทัง้หมด  ๙  ตวัชีว้ดั 



๔๖ 
 

ส ๑๖๑๐๑ สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                 เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง/ปี 

 
ศึกษา ค้นคว้า สังเกต บอกอธิบาย อภิปรายสรุป วิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่ 
ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด ความส าคัญของการเคารพ
พระรัตนตรัย การปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ และหลักธรรมส าคัญของศาสนาอ่ืน ๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน  โดยสังเขป ลักษณะส าคัญ
ของศาสนพิธี พิธีกรรมส าคัญทางศาสนาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถาน ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน  ศาสนพิธี 
พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา การธ ารงรักษา
วัฒนธรรม อันดีงาม คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย และประเทศในประชาคม
อาเซียน บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ทางการเมืองของประเทศในประชาคมอาเซียน บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ
และผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิษัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในจังหวัดภาคและประเทศ สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัยพิษัติต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยและหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรม ในพระพุทธศาสนาและ
หลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ ศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญของสาสนาได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
เพ่ือแก้ปัญหาอบายมุขและ สิ่งเสพติด มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน รวมทั้ง
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีใช้ในประชาคมอาเซียน แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ ติดตาม
ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน เลือกรับและใช้
ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ระบุ
ลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน  

เห็นคุณค่า ชื่นชม การประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง การท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา การสวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญา การมีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมสินค้าไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

 
 
 
 



๔๗ 
 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ส ๑.๑   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  
ส ๑.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ส ๒.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ส ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ส ๓.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒  
ส ๕.๑  ป. ๖/๑, ป.๖/๒ 
ส ๕.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
รวมทัง้หมด ๓๑ ตวัชีว้ดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
ส ๑๖๑๐๒  ประวตัศิาสตร์ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน  กลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๖      เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง / ป ี

 
  ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย  ๆ และใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
ได้แก่ การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ การส ารวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลาย การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตีความ การเรียบเรียงและน าเสนอความรู้ที่
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของภูมินาม
ของสถานที่ในท้องถิ่น เหตุการณ์ส าคัญในท้องถิ่น ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะการ
ส ารวจ การอ่าน การสอบถาม การเปรียบเทียบ การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย เพ่ือให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ 
  ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญ ใน
ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ หรือรัชกาลที่ ๕ กฎหมายตราสาม
ดวง เป็นต้น เพ่ือให้สามารถสรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง และน าเสนอข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต ได้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้
ทักษะ การส ารวจ การอ่าน การเปรียบเทียบ การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์การอธิบาย การสรุปความ 
การจัดท าโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพ่ือฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็นมา สมาชิกของอาเซียน และความสัมพันธ์ ของกลุ่มอาเซียนทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป โดยใช้ทักษะการอ่าน การเรียนรู้จากแผนที่ การส ารวจ การตอบ
ค าถาม การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับ
ประเทศไทย ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
  ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญด้านต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ทักษะการอ่าน  
การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนักถึง
ความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 

 



๔๙ 
 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ส ๔.๑ ป.๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓    
ส ๔.๒ ป.๖/๑, ป. ๖/๒ 
ส ๔.๓ ป.๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓ 
รวมทัง้หมด  ๘  ตวัชีว้ดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




