
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง  

 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญ และ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าขอการ
ปฏิบัติตามหลักธรรม การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาของประเทศ
สมาชิกสมาคมอาซียน การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา  

ปฏิบัติวิถีประชาธิปไตย ในฐานนะเป็นพลเมืองดี และปฏิบัติสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ  
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจโครงการบริหารตามกระบวนการประชาธิปไตย ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

รู้และเข้าใจการกระจายรายได้ รายรับ รายจ่ายของตนเอง มีส่วนร่วมในการผลิต และบริโภค  
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เห็น
ประโยชน์ของการประหยัด อดออม ให้รู้จักการปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเห็นคุณค่าของการประหยัด 
 บอกและจำแนกสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นที่ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ มีความรู้ พ้ืนฐานทางกายภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนระบุ
ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ใช้แผนผังง่ายๆในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน สังเกต
และบอกการเปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวัน สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบตัวเพื่อการปฏิบัติยอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
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  
ส.๕.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓  
ส.๕.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓  
 

รวมทั้งหมด  ๒๒ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                     จำนวนเวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา อธิบาย ระบุเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ การดำเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีต ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 
ความสำคัญของสัญลักษณ์ของสมาคมอาเซียนและของชาติไทย การปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เกี่ยวกับสถานที่
สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น   

โดยใช้กระบวนการคิด วิ เคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                           จำนวนเวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน เห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ ของประเทศสมาคมอาเซียน การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
สาวกของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา  

เข้าใจเห็นคุณค่าและปฏิบัติเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
และชุมชนที่อยู่อาศัย ปฏิบัติตามบทบาทสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวและดำรงชีวิตตามสิทธิของตนเอง ปฏิบัติตามกติการะเบียบของชุมชน เคารพความคิดความเชื่อ
ของบุคคลอ่ืน รู้และเข้าใจโครงสร้างการบริหารตามกระบวนการประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน  บทบาท
ผู้นำท้องถิ่น มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามหลักประชาธิปไตย เคารพ กฎ กติกา ตามหลักรัฐธรรมนูญ 

เข้าใจการกระจายได้ รายรับ รายจ่ายของครอบครัวมีส่วนร่วมในการผลิตการบริโภคอย่างมีคุณค่า  
และคุณธรรม เข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้และ 
เข้าใจความหมายการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า 

อธิบายความสำคัญและระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างชึ้น ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน ระบุตำแหน่งที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน และลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่
ปรากฏในแผนผัง แผนที่ รูปถ่ายและลูกโลก สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าโลก ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ จำแนกการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่า อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูการณ์กับการดำเนินชิวิตของมนุษย์ และมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
 



รหัสตัวช้ีวัด 
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 
             

รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                        เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

ศึกษา อธิบาย ยกตัวอย่าง ระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เห็นคุณค่าของ
เวลาที่สัมพันธ์กันระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคตนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจลักษณะข้อมูลของโรงเรียนตนเอง   
รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนได้  สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้รวมถึง ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ สังคม วัฒนธรรม
ของประเทศอาเซียน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 

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 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                     เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง  

 

 ศึกษาความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย ประวัติ
ของศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ การพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา และการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

เข้าใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะเป็นสมาชิก
ของตนเองและชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เคารพความคิดความเชื่อ การปฏิบัติตน
ตามวิถีชีวิตของบุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในท้องถิ่น เข้าใจโครงสร้างการบริการระดับ
ตำบล มีส่วนร่วมประเพณีวัฒนธรรม ต่อโรงเรียน ครอบครัว ท้องถิ่น และปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สูงสุดของประเทศ 
 เข้าใจ การกระจายรายได้ รายรับ รายจ่าย ของครอบครัวตนเอง ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในฐานะผู้ผลิต ผู้บริโภคตามหลักคุณธรรม ตามหลักเศรษฐศาสตร์ เข้าใจวิธีการเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ และรูปถ่ายเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง วาดภาพแผนผังเพ่ือแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน อธิบายลักษณะทางกายภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบและ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน อธิบายการใช้ประโยชน์ของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและการประกอบอาชีพของมนุษย์และ
การประกอบอาชีพ อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ทางกายภาพในการดำเนินชีวิต
ของคนในชุมชน อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
 



รหัสตัวช้ีวัด 
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  
ส.๕.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕  ป.3/6 
 

รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                        เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง  

 

               ศึกษา อธิบาย ระบุ เปรียบเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันแสดงลำดับ
เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประวัติกรุงเทพมหานคร โบราณสถานที่สำคัญ เช่น วัดราชาธิวาสวิหาร 
เป็นต้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน  ลักษณะสำคัญของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ เช่น การทำบุญเดือนสิบ พระนามและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน และบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติรวมถึงประวัติผู้นำของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน   

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
ตัวช้ีวัด 

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  
 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                   จำนวนเวลา ๘๐ ชั่วโมง  
 

ศึกษา อธิบายความสำคัญ ศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ประวัติ
ของศาสดาที่ตนนับถือเห็นคุณค่าการปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/ศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนตามหลักศาสนา บุคคลสำคัญในท้องถิ่น สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ การอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ การมีส่วนร่วมในการ
บำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งศาสนาต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสิทธิพ้ืนฐานเด็กความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นวิธีการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาท
หน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ศึกษา วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง อธิบาย ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิ
พ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเอง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบ
เศรษฐกิจ 
 สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของจังหวัดยะลา ด้วยแผนที่  และรูปถ่าย ระบุแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดยะลาด้วยแผนที่และรูปถ่าย อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากร และสถานที่สำคัญของจังหวัด แผนที่ของจังหวัด 

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดยะลา อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดยะลาและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น แม่น้ำ ลำคลอง ป่าไม้ ในชุมชน นำเสนอ
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

มีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่อง ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรม 
และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียน 



โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น กระบวนการทางจริยธรรม  
กระบวนการประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 
     

รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง อธิบาย แยกแยะ การนับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นการ
ตั้งหลักแหล่ง ได้แก่ ประวัติ เมืองต่างๆ และพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์  และยุค
ประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นโบราณที่สำคัญในท้องถิ่น แสดงพัฒนาการของ
ชุมชนและของมนุษยชาติ อาณาจักรศรีวิชัย ประวัติการปกครองหัวเมืองทางใต้ อาณาจักรสุโขทัย ประวัติ
และผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัย
และภูมิปัญาท้องถิ่นท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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  
 
รวมทั้งหมด   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                            จำนวนเวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา วิเคราะห์อธิบายความสำคัญศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และหลัก
ในการพัฒนาชาติไทยประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต ประวัติสาวก 
ชาดก/ศาสนิกชนตัวอย่าง คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม การพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม ศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา มรรยาท
ของศาสนิกชน และวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งศาสนาต่างๆ  ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบุ อธิบาย ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี การปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อ่ืน การละเมิดสิทธิเด็กเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ประเพณี แต่งงาน การตาย งานบวช งานศพ การขึ้นบ้านใหม่ ฯ โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่
ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ศึกษา อธิบาย จำแนก ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักการสำคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์บทบาทหน้าที่ของธนาคาร ผลดี และผลเสีย ของการกู้ยืมเงิน ทั้งนอกระบบ และในระบบสินค้า 
โอทอป  

สืบค้น และอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ ด้วยแผนที่ และรูปถ่าย อธิบายลักษณะ
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร และสถานที่สำคัญในภาคใต้ วิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นของประชากรในภาคใต้ วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภาคใต้ นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษา 
และทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ในเรื่อง ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น กระบวนการทางจริยธรรม  
กระบวนการประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ 



รหัสตัวช้ีวัด 
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 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   
ส ๕.๒ ป.๕/๑   ป.๕/๒   ป.๕/๓ 
    

รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 

 ศึกษา สืบค้น รวบรวม อภิปราย อธิบาย ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว ในท้องถิ่นอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
ปัจจุบัน อาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ทางด้านเศรษฐกิจ และการปกครองประวัติและผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี และของท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย สมัยอยุธยา และ
ธนบุร ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 
 
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                     จำนวนเวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือประวัติศาสดาที่ตนนับถือการประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรม  
ของศาสนาที่ตนนับถือ การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา บุคคลสำคัญในจังหวัด สถานที่
สำคัญ การพัฒนาจิตตาม แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ การแก้ปัญหาอบายมุข และสิ่งเสพติดหลักธรรมสำคัญของศาสนาอ่ืนๆ ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี  
พิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในศาสนสถาน และการปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมใน
วันสำคัญทางศาสนาการปฏิบัติตนเมื่อ ไปสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ แสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตในท้องถิ่นรวมทั้งศาสนาต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ศึกษา วิเคราะห์  อภิปราย อธิบาย เปรียบเทียบ การปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัว และชุมชนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา และธำรงรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามมารยาทไทย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น และประเทศบทบาท และความสำคัญของการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตยร่วมกิจกรรมกับ องค์กร ชุมชน กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ ร่วมกับเทศบาล อบต 
หรือองค์กรต่าง ๆในชุมชน การเลือกตั้ง 
 ศึกษา ยกตัวอย่าง อธิบาย บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบบทบาทของผู้บริโภควิธี  และ
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาลการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรในชุมชน สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ พ้ืนที่
จะเกิดอุทุกภัย ดินถล่มการอนุรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง ป่าไม ้ฯ 

วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม
ในประเทศไทย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น นำเสนอตัวอย่างสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษา และทำลายสิ่งแวดล้อม และ
เสนอแนวทางในการจัดการอย่างยั่งยืนของประเทศไทยมีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่อง 



ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น กระบวนการทางจริยธรรม  
กระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 ๕.๒ป.๖/๑      ป.๖/๒    ป.๖/๓   

   
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 

ศึกษา อธิบาย ยกตัวอย่าง ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์เหตูการณ์สำคัญในอดีตสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์
และของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ และของท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนกลุ่ม กระบวนสืบค้น  
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส.๔.๑   ป.๖/๑  ป.๖/๒   
 ส.๔.๒ ป.๖/๑  ป.๖/๒   
 ส.๔.๓   ป.๖/๑  ป.๖/๒   ป.๖/๓    ป.๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 
 
 


