
แผนทีเ่สน้ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(Social Studies Road map Of SD SSRU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 components of social studies  

GHC2E  

5 องค์ประกอบหลักของวิชาสังคมศึกษา 

• ภูมิศาสตร์(Geography) 

• ประวัติศาสตร์(History) 

• วัฒนธรรมและศาสนา(Cultural and Religious) 

• หนา้ทีพ่ลเมือง(Civics and Citizenship) 

• เศรษฐศาสตร์(Economics) 

• เศรษฐศาสตร์(Economics) 
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5 Competencies of learners 

5 สมรรถนะสำคญัของผู้เรียนวิชาสังคมศึกษา 

•  การจดัการตนเอง (Self Management) 

• การส่ือสาร (Communication) 

•  การรวมพลงัท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 

•  การคิดขัน้สงู (Higher Order Thinking) 

• การเป็นพลเมืองเขม้แข็ง (Active Citizen) 
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5 Extra Stills of SD SSRU Social Studies learners 

5 ทักษะพิเศษของผู้เรียนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา 

• ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสังคมศาสตร์ 5 สาระ(Technical term) 

• เทคโนโลยีภูมิศาสตร์(Geography technologies) 

• การเขียน Time line และการนำไปใช้หลากมิต(ิTimeline creation) 

• การออกแบบแผนท่ีความคิด(Mind Map design) 

• เทคนิคการคิดวิเคราะห์โจทย์/การเขียนบรรยายองค์ความรู้ทาง

สังคมศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ(Critical thinking and Social 

description skill ) 
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Become a Global Citizen 

ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีประสทิธภิาพ รอบรู ้เป็นทีต่้องการของทุกสายอาชีพ 
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➢ ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันท่ีไม่เกินตัวและเห็น
ประโยชน์ของการออม 

➢ อธิบายเหตผุลความจำเป็นท่ีคนตอ้งทำงานอย่างสุจริต 

➢ บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครวัโดยสอบถามผูเ้กี่ยวข้อง 
➢ บอกความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ

การดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 

➢ ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
➢ สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 

➢ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
➢ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 

➢ บอกประโยชน์และปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
➢ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและทำกจิกรรมในครอบครัวและโรงเรียน

ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

นักเรียนสามารถบอกตำแหน่ง บอกทิศ และการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศ ด้วยการใช้ดวงอาทิตย์ Use The 
Sun การใช้เข็มทิศ (Use the compass) และด้วย
โปรแกรมบอกทิศในสมาร์ทโฟน Use smartphone 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การคิดขั้นสูง 

นักเรียนใช้กระบวนการสบืค้นประวัติครอบครัว
ของตน และนำมาถ่ายทอดบอกเล่าเป็นภาพด้วย
โปรแกรม Canva  
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห ์

นักเรียนสามารถปฎิบัติตนในการทำบญุตักบาตร
ฟังธรรมจากพระสงฆ์ ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้
กิจกรรมตกับาตรที่โรงเรียนจัดข้ึน 
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การรวมพลงั
ทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลกัการ
ประชาธิปไตย ในการเสนอความคิดเห็นกับ
ครอบครัว และยอมรบัผลของการตัดสินใจได้ดี 
*สมรรถนะ การใช้ทักษะชีวิต การจัดการตนเอง 
การสือ่สาร 

นักเรียนฝึกการใช้จ่ายเงินในโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง รู้ประโยชน์ของการออมเงิน และฝกึออม
เงินใส่ Piggy bank และนำไปฝากธนาคารกับผู้ปกครอง
ได้จริง 
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การเปน็พลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง 
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➢ บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง 
➢ อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ 

➢ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

➢ เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น   

➢ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา 
➢ บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและ

ศาสนาอื่นๆ 

➢ ลำดับเหตกุารณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครวัหรือในชีวิตของตนเองโดยใชห้ลักฐานทีเ่กีย่วข้อง 
➢ สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีต

ถึงปัจจุบัน 

➢ ระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ท่ี
ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย 

➢ อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

นักเรียนสามารถระบุตำแหน่ง ลกัษณะทาง
กายภาพของโลกได้ด้วยการสือค้นข้อมลู จาก 
Internet และการเล่นเกมส์ใน Educandy 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การจัดการ
ตนเอง การคิดวิเคราะห ์

นักเรียนสามารถใช้ Timeline ในการ
ลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
ครอบครัวของโดยใช้ท้ังภาษา Th-Eng  
*สมมรถนะ การคิดวิเคราะห์ การจัดการ
ตนเอง 

นักเรียนมีความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของ
ตนเอง และผู้อ่ืนจากใจ ด้วยการรู้จักกล่าวชม
เพื่อน อวยพรเพื่อนในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด
เพื่อน และการเล่นเกมส ์Wordwall 
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม การใช้เทคโนโลย ี

นักเรียนเรียนรู้กฎ กติกาข้อตกลง ระเบียบตา่งๆ
ของที่บ้าน และชุมชน การเล่นเกมส ์Wordwall 
*สมรรถนะ การเป็นพลเมืองด ีการรวมพลงั
ทำงานเป็นทีม การมีจติสาธารณะ การใช้
เทคโนโลย ี

นักเรียนสามารถออกแบบบันทึกค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง และมีการคัดเลือกรปูแบบการบันทึก
ค่าใช้จ่ายที่สร้างสรรค์  
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การสือ่สาร การ
คิดข้ันสูง   
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➢ จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการใน
การดำรงชีวิต 

➢ บอกความสำคญัของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษ ี

➢ บอกพฤตกิรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

➢ ระบุบทบาทหนา้ที่ของสมาชกิของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย    

➢ อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
รากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

➢ บอกช่ือ ความสำคัญและปฏิบัตติน ได้อยา่งเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ 

➢ เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่นๆ 

➢ เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมสี่วนปกป้องประเทศชาต ิ

➢ ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถา่ยในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

➢ เขียนแผนผังง่าย  ๆเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

นักเรียนสามารถอ่านแผนที่ได้ทั้งสองภาษา Th-Eng 
และเขียนแผนผังระบุตำแหน่งอย่างง่ายได้ ทั้งบน
กระดาษ และบนโปรแกรม Canva 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การจัดการตนเอง การ
คิดวิเคราะห์ การใช้ภาษา 

ศึกษาเอกสาร ชมคลิป และชมสถานที่จริงทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมรับฟังข้อมูลจากวิทยากรที่
เชี่ยวชาญ นำความรู้ที่ได้มาทำการ(Discuss) และ
บันทึกข้อสรุปร่วมกันถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
*สมมรถนะ การจัดการตนเอง การคิดวิเคราะห์การ
สื่อสาร 

นักเรียนได้ทราบถึงสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งเผยแพร่
ทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น พระพุทธศาสนาที่เก่าสมัย
ต้นกรุงรันตโกสินทร์ จนมาถึงปัจจุบัน และการเล่น
เกมส์ Educandy 
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การเป็น
พลเมืองดีเข้มแข็ง การใช้เทคโนโลยี 

พัฒนาตนเองผ่านการฟงั และอ่านจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ การเล่นเกมส์ Educandy 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การทำงานเป็น
ทีม การเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยและโลก 

นักเรียนสามารถจำแนกสิ่งที่ต้องการ และสิง่ที่
จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ Program 
mind map (Padlet) 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ 
การเป็นพลเมืองดีในสงัคมไทยและโลก 
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➢ บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บรโิภค 
➢ อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน 

➢ วิเคราะหส์ิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย 
➢ อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบบประชาธิปไตย 

➢ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติได้อย่างสมานฉันท ์

➢ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 

➢ นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
➢ อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป 

➢ ใช้แผนที่ ภาพถ่าย ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัด
ตนเอง 

➢ ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในจังหวัด 

นักเรียนสามารถอ่านแผนที่ Th-Eng และเขียน
แผนผังระบุตำแหน่งอย่างง่าย ทั้งอธิบายถึง
ทรัพยากรที่มีในจังหวัดของตน ได้ทั้งบนกระดาษ 
และบนโปรแกรม Canva 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การ
ใช้ภาษา 

นักเรียนสามารถสร้าง Timeline เล่าถึง
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในช่วงของเวลา และ
ความเช่ือโยงกันของเหตกุารณ์ต่างๆ โดยใช้
ภาษา Th-Eng ในการสร้าง 
*สมมรถนะ การคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษา 

นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงามน่าช่ืนชม ทั้ง
การเดิน ยืน นั่ง นอน การทักทาย ตามมารยาท
พื้นฐานทั่วโลก  
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การสือ่สาร การ
คิดวิเคราะห์ การเป็นพลเมืองดเีข้มแข็ง 

นักเรียนรู้หลักกฎหมายเบื้องต้น และอำนาจของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยผ่านนักวิชาการ และ
นักการเมืองที่ทำงานอยู่จริงมาให้ความรู้ การเล่นเกมส์ 
Kahoot 
*สมรรถนะ การคิดวิเคราะห์ การเป็นพลเมืองดีใน
สังคมไทยและโลก การใช้เทคโนโลยี 

นักเรียนสามารถอ่านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของธนาคารอย่างง่ายได้  
(Exchage Rate) เรียนรู้การใช้ Super Rich 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การสือ่สาร การ
ใช้ภาษา การวิเคราะห์ข้ันสูง 
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➢ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร 
➢ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยมื 

➢ ยกตัวอย่างและปฏิบัตตินตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรภีาพ และ
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองด ี

➢ อธิบายโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

➢ วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย  

➢ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา และอภิปรายประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

➢ สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย 
➢ อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน

โดยสังเขป 

➢ รู้ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 
➢ อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมใน

ภูมิภาคของตนเอง 

นักเรียนสามารถระบุตำแหน่ง ลกัษณะทาง
กายภาพของโลกได้ด้วยการสือค้นข้อมลูจาก 
google earth และทาง Internet  
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การจัดการ
ตนเอง การคิดวิเคราะห ์

นักเรียนสามารถศืบค้นหลักฐานเอกสารยุคสมัย
ต่างๆ จากห้องสมุดโรงเรียน สถานทีร่าชการ
มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ ได้อย่างเหมาะสม  
*สมมรถนะ การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห ์

นักเรียนได้เห็นความเชื่อมโยงของพิธีกรรม และวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา และการเล่นเกมส์ 
Wordwall 
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การคิดวิเคราะห์ การ
รวมพลงัทำงานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยี 

นักเรียนได้เรียนรูบ้ทบาทหน้าที่ สิทธิของตน 
ผ่านนักสทิธิมนุษยชนในเด็กทั้งของไทย และ
จากสำนัก UN ในประเทศไทย 
*สมรรถนะ การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ที่
มีสำนึกสากล 

นักเรียนทราบถึงระบบการหลกัการทำงาน
เบื้องต้นของธนาคาร วิธีการฝาก-ถอนเงิน การ
กู้ ยืมเงิน จากธนาคาร 
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การสือ่สาร การ
คิดข้ันสูง การเป็นพลเมอืงดีเข้มแข็ง 



ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

  สาระการเรียนรู้                        เป้าหมายตามตัวชีว้ดัมาตรฐาน                                       ทกัษะตามแนวทางสาธิต 
   (Knowledge)                  (National Standard Indicators)                                                  (SD SSRU Skills) 

 

 

➢ อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างผู้ผลติ ผู้บรโิภค ธนาคารและรัฐบาล 
➢ ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

➢ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้
ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

➢ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

➢ วิเคราะห์ความสำคัญของพระพทุธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาต ิหรือ
ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

➢ อธิบายประโยชนข์องการเข้าร่วมในศาสนพธิี พิธีกรรม และกจิกรรมในวนัสำคัญทาง
ศาสนาทีก่ำหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

➢ อธิบายความสำคัญของวธิีการทางประวตัิศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์อยา่งง่าย ๆ 

➢ อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 

➢ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที ่ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลกัษณะสำคญัทาง
กายภาพและสังคมของประเทศ 

➢ อธิบายความสัมพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางกายภาพกับปรากฏการณท์างธรรมชาตขิองประเทศ 

นักเรียนใช้เครื่องมือจากโปรแกรม 
(Google earth) และหาข้อมูลจาก Internet เพื่อ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อประเมินและ
สรุปปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

ใช้ภาษา TH-Eng วเิคราะห์เชิงลึกในเร่ืองราวของ
ประวัติศาสตร์ อธิบายถึงความเชื่อมโยงและความ
เป็นไปในปัจจุบันโดยใช้ App ต่างๆ ในการใช้สืบค้น 
และเอกสารต่างๆ จาก Internet 
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลย ีการคดิวิเคราะห์ การ
จัดการตนเอง 

นักเรียนเข้าใจถงึประโยชน์ของการเข้าร่ว
,ในศาสนพิธี โดยนักเรียนไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ที่
ใช้ทางศาสนาของทางโรงเรียนด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 
*สมรรถนะ การจัดการตนเอง การสื่อสาร การ
เป็นพลเมืองเข้มแข็ง 

เรียนรู้รปูแบบการใช้ภาษาของสื่อและกล
วิธีการใช้ภาษาทั้ง Th-Eng ในการสื่อสารของ
โฆษณา ละคร ข่าว 
*สมรรถนะ การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และ
ดิจิทัล การเป็นพลเมืองดีในสงัคมไทยและโลก 

นักเรียนสามารถอ่านข่าวสารและรบัชมจาก
สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งภาษา Th-En และ
นำมาทำการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของ
ผู้ผลิตผูบ้รโิภค  ธนาคารและรัฐบาลได ้
*สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยี การจัดการ
ตนเอง การสื่อสารด้วยภาษา 


