
โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐาน  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 
ระดับชั้น รหัสวิชา รายวิชา จำนวนชั่วโมง/ป ี หน่วยกิต 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 ชั่วโมง 2.0 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง 1.0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 ชั่วโมง 2.0 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง 1.0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 ชั่วโมง 2.0 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง 1.0 

ประถมศึกษาปีที่ 4 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 ชั่วโมง 2.0 
ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง 1.0 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 ชั่วโมง 2.0 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง 1.0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 ชั่วโมง 2.0 
ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติศาสนา ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ ปฏิบัติตน มีส่วนร่วม หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพุทธมามกะ 
การเป็นศาสนิกชนของศาสนา การตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน ประโยชน์ในการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน ความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่น โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกิน
ตัว การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด เหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างประหยัด เหตุผล
ความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและที่
โรงเรียน ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันแผนผัง ตำแหน่งต่างๆ ใน
ห้องเรียน บอกสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านและห้องเรียน 

โดยใช้กระบวนการสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การเปรียบเทียบ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การอธิบาย 
ระบุ หรือยกตัวอย่าง การใช้แผนผังง่าย ๆ การอภิปรายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ และการนำเสนอ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ที่อยู่
อาศัย และเชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการทำงานกับผู้อื่น มีความรู้พื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้น
และวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ส 1.2 ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3 
ส 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
ส 2.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3 
ส 3.2 ป.1/1 
ส 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                             เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
......................................................................................................................................................................... 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติชื่อศาสนา ศาสดา ความหมายและความสำคัญของ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมและ
พิธีกรรมของศาสนา ปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม ยอมรับและเคารพในสิทธิของผู้อื่น ระบุทรัพยากรใน
ท้องถิ่น บอกที่มาของรายได้รายจ่าย บันทึกรายรับรายจ่าย สรุปผลดีของการออม อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ใช้คำที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต / ปัจจุบัน และอนาคต สืบค้นและ
อธิบายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชื่นชมบุคคลในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์
ต่อส่วนรวม ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและธำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพ ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
แผนที่ แผนผัง รูปถ่าย และลูกโลก สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ท ำให้
เกิดปรากฏการณ์ ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่าง ๆ อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้นในการดำเนินชีวิต จำแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
อธิบายความสำคัญระหว่างฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4,ป. 2/5,ป. 2/6,ป. 2/7 
ส 1.2 ป. 2/1 , ป. 2/2 
ส 2.1 ป. 2/1,ป. 2/2 ,ป. 2/3,ป. 2/4 
ส 2.2 ป. 2/1 , ป. 2/2 
ส 3.1 ป. 2/1 , ป. 2/2, ป.2/3 
ส 3.2 ป. 2/1 , ป. 2/2 
ส 5.1 ป. 2/1 , ป. 2/2,ป.2/3 
ส 5.2 ป. 2/1,ป. 2/2, ป. 2/3,ป. 2/4 
รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

อธิบาย สรุป บอกความหมาย และความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็น
รากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ บอกชื่อ ความสำคัญและปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด แสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด และ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกศาสนสถาน ศาสน
วัตถุของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 

บอก อธิบาย ระบุสรุป ประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความส ำคัญขอ
วันหยุดราชการที่สำคัญ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน การเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการ
การตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

บอก อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ ความสำคัญของ
ภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีและเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง
จำแนกและวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต การใช้จ่ายของ
ตนเอง และสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน 

อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ และการประกอบอาชีพ สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ความแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบท
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่
และรูปถ่าย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่
สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 



โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2 
ส 5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

อธิบาย อภิปราย และสรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน
ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตน
นับถือ แสดงความเคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้
อย่างสมานฉันท์ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง มีมรรยาทของ
ความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตาม
หลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด และเห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย 
เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ
สมาชิกที่ดีของชุมชน และปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

บอก อธิบาย ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน และหน้าที่เบื้องต้นของเงิน 

ระบุอธิบายแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย ลักษณะทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด การเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด นำเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 



เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 , ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 , 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 
ส 3.2 ป.4/1, ป.4/2 
ส 5.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ส 5.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                    เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

อธิบาย วิเคราะห์สรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย องค์ประกอบ และความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด จัด
พิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่า และ
ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด 

อธิบาย วิเคราะห์ระบุโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท
หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี เสนอวิธีการ
ปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตใน
สังคมไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์บทบาทหน้าที่เบื้องต้น 
ของธนาคาร ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรม ต่างๆ ในครอบครัวโรงเรียน
และชุมชน และจำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 

อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน วิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษา 
และทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 



รหัสตัวชี้วัด 
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 
ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป ลักษณะสำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ 
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติ ตนได้
อย่างเหมาะสม ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธีพิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ หรือความสำคัญ
ของศาสนาที่ตนนับถือ ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท3 ใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึง
สังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด ชื่นชมการทำความดีของ
บุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา
และบริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

อธิบาย และอภิปรายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทยบทบาท ความสำคัญ
ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ
ครอบครัวและชุมชน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเลือก
รับและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

บอก อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และภาพ
จากดาวเทียม ความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติ ในประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อม รับมือภัย
พิบัติวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
ไทย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการ



เปลี่ยนแปลง นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
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 3.2 ป.6/1, ป.6/2 
ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2 
ส 5.2 ป.6/1 ,ป.6/2, ป.6/3 
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิชาประวัติศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส11102 ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

ศึกษาวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์ใชีวิตประจำ
วันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย 
สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

โดยใช้การอธิบาย กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การเปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม การสำรวจ
ตรวจสอบข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะ
การบูรณาการ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต 

มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของการนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2 
ส 4.3 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส12102 ประวัติศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                             เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของ
คนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนระบุ
บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น หรือประเทศชาติยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ ภาคภูมิใจ
และควรอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้การอธิบาย กระบวนการคิดวิเคราะห์การสังเกต การเปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม การสำรวจ
ตรวจสอบข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะ
การบูรณาการ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีตมีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส13102 ประวัติศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน
โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน พระ
นามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย อธิบายสรุป ลักษณะ
ที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน พระราชประวัติและพระราชกรณีย กิจของ
พระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่น ๆ เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาต ิ

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.3/1, ป.3/2 
ส 4.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 4.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส14102 ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4           เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ บอก และอธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่น ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาต ิ

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
ส 4.2 ป.4/1 , ป.4/2 
ส 4.3 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส15102 ประวัติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

นับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ประวัติความเป็นมาของ
ตนเอง เวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นับช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป ประเภทหลักฐานที่ใช้
ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล อิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและ
ธนบุรี ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา ประวัติ ผลงานและ
ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยธนบุรีและอยุธยาที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2 
ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส16102 ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................... 

อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 
สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญา
ไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขปยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์ นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปย่อ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ป.6/1 , ป.6/2 
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 8 ตัวชี้วัด 
 
 


