
แผนที่เส้นทางการเรียนรูก้ลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

(Social Studies Road map Of SD SSRU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 components of social studies  

GHC2E  

5 องค์ประกอบหลักของวิชาสังคมศึกษา 

• ภูมิศาสตร์(Geography) 

• ประวัติศาสตร์(History) 

• วัฒนธรรมและศาสนา(Cultural and Religious) 

• หน้าที่พลเมือง(Civics and Citizenship) 

• เศรษฐศาสตร์(Economics) 
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5 Competencies of learners 

5 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนวิชาสังคมศึกษา 

•  การจัดการตนเอง (Self Management) 

• การสื่อสาร (Communication) 

•  การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and 

Collaboration) 

•  การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

• การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (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) 

• การออกแบบแผนที่ความคิด(Mind Map design) 

• เทคนิคการคิดวิเคราะห์โจทย์/การเขียนบรรยายองค์ความรู้ทาง

สงัคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ(Critical thinking and Social 

description skill ) 
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Become to Global Citizen 

ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ รอบรู้ เป็นที่ต้องการของทุกสาย

อาชีพ 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  สาระการเรียนรู้                            เป้าหมายตามตัวชี้วัดมาตรฐาน                                       ทักษะตามแนวทางสาธิต 

   (Knowledge)             (National Standard Indicators)                                        (SD SSRU Skills) 

 

 

 

 

 

 

 

Geography

History

- วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในประวัติศาสตร์

- เทียบศักราชตามระบบต่างๆ

Cultural
and Religion

➢อธิบายการเผยแผศ่าสนาตา่งๆเขา้สูป่ระเทศไทยได้

Civics
and Citizenship

- ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ

Economic

 

การสร้าง Timeline บริบทไทย บริบทโลก  

ศัพท์เฉพาะทางประวัติศาสตร์  ย บรบิทโลก  

ศพัทเ์ฉพาะทางประวตัิศาสตร ์ 100 ค า

(GEP)/200 ค า(EP) 

 

 จัดทำโครงงานจิตอาสา(เปิดเรียนตามปกติ) 

*เรียนออนไลน ์เป็นการจัดทำหนังสือ หรือ 

การอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดตนเอง 

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีป

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สืบค้นข้อมูล 

- อธิบายการเผยแผศ่าสนาต่างๆเขา้สู่ประเทศไทยได ้

- วิเคราะห์ความสำคัญของศาสนา พุทธประวตัิหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือได้ 

- อธิบายหลักธรรม วันสำคญั และพิธีกรรม (สวดมนต์ แผ่เมตตา) ในศาสนาของตนได ้

- วิเคราะห์คา่นิยมและพฤติกรรมการบรโิภคของคนในสังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ของชุมชนและประเทศ 

- อธิบายความเป็นมาหลักการความสำคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

เรียนรู้ภูมิศาสตร์ผ่าน Google Earth 

การสร้าง Timeline  

คำศัพท์พระพุทธศาสนา  

บทสวดมนต์ 3 ภาษา   

 

ธุรกิจยุคโควิด 19  กับความพอเพียง 

วิเคราะห์การดำเนินชีวิตในยุคโควิด 19 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

  สาระการเรียนรู้                        เป้าหมายตามตัวชี้วัดมาตรฐาน                                       ทักษะตามแนวทางสาธิต 

   (Knowledge)         (National Standard Indicators)                                        (SD SSRU Skills) 

 

 

 

 

 

 

Geography

History

- ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

- วิเคราะห์ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้

Cultural
and Religion

Civics
and Citizenship

- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ

เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

Economic

 

ศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ผา่น

ไมโครฟิล์ม (Micro- film)  

ออกแบบแผนที่ความคิด(Mind Map) 

 

การสรา้ง Timeline บรบิทไทย บริบทโลก  

ศพัทเ์ฉพาะทางประวตัิศาสตร ์ 100 ค า

(GEP)/200 ค า(EP) 

 

 ฝึกผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ Public 

Speech 

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีป

แอฟริกา โดยใช้เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

- อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้านได้ 

- วิเคราะห์ความสำคัญของศาสนา ที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศได้ 

- อธิบายหลักธรรม คัมภีร์ วันสำคญั และพิธีกรรม (สวดมนต์ แผ่เมตตา) ตามหลัก

ศาสนาของตนได ้

-อธิบายการผลิตสินคา้และบริการและปัจจัยที่มอีิทธพิลต่อการผลิตสินคา้ และ

บริการ 

-เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสทิธิของตนเองในฐานะผูล้บริโภค 

ฝึกปฏิบัติการเครื่องมือภูมิศาสตร์ 

Geographical tools 

 ออกแบบแผนที่ความคิด 

เปรียบเทียบหลักธรรมกบัวิถีชีวิต 

สร้างบริษัทจำลอง คัดสรร วางแผน 

จำหน่าย 
 

 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  สาระการเรียนรู้                        เป้าหมายตามตัวชี้วัดมาตรฐาน                                       ทักษะตามแนวทางสาธิต 

   (Knowledge)          (National Standard Indicators)                                       (SD SSRU Skills) 

 

 

 

 

 

 

Geography

History

- วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาหัวข้อที่สนใจ

Cultural
and Religion

Civics
and Citizenship

- วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ 
และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง

Economic

 

ทักษะนักประวัติศาสตร์ Historical Methods  

ออกแบบแผนที่ความคิดออนไลน์ ด้วย Prezi 

template  

- ระดมความคิดเป็นกลุ่มโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(PBL) โดยให้ผู้เรียนเริ่มต้นตั้งคำถาม พร้อมทั้ง

สรุปแนวทางการแก้ปัญหา 

- โปสเตอร์ พร้อมนำเสนอ โดยใช้โปรแกรม 

canva 

 

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปอเมริกาเหนือ และ

ทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ

เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

- อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในทั่วโลกได้ 

- วิเคราะห์ความสำคัญของศาสนา ที่ช่วยส่งเสริมสันติภาพ สันติสุขได้ 

อธิบายหลักธรรม คัมภีร์ วันสำคัญ และพิธีกรรม (สวดมนต์ แผ่เมตตา)ตามหลักศาสนาของ

ตนได ้

-อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

-แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงกับระบบสหกรณ ์

-การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

-ภาวะเงินเฟอ้ ภาวะเงนิฝืด 

-การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 

ชุดฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่

ภูมิศาสตร์ 

ชุดฝึก PBL วิเคราะห์โดยใช้ปัญหา

เป็นพื้นฐาน 

การอ่าน Bank digital board อัตราการ

แลกเปลี่ยนเงินตรา วิเคราะห์สาเหตุการ

เปลี่ยนแปลงค่าของสกุลเงิน 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  สาระการเรียนรู้                        เป้าหมายตามตัวชี้วัดมาตรฐาน                                       ทักษะตามแนวทางสาธิต 

   (Knowledge)          (National Standard Indicators)                                       (SD SSRU Skills) 

 

 

 

 

 

 

Geography

History
- ตระหนักถึงความส าคัญของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

Cultural
and Religion

Civics
and Citizenship

Economic

 

ออกแบบ Timeline ประวัติศาสตร์

สากลด้วย Canva 

- ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตน

เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
ชุดฝึกพลเมืองดี โดยการประยุกต์ใช้จาก

เหตุการณ์จริง เช่น การรายงานสถานการณ์

ของจส 100 การโทรแจ้งเหตุการณ์ทะเลาะ

วิวาท เป็นต้น 

ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการคนหา 

วิเคราะห ์และสรุปขอมูล ตามกระบวนการทาง ภูมศิาสตร 

และน าภูมิสารสนเทศมาใชประโยชน ในชีวิตประจำวัน 

- วิเคราะห์การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาและหลักอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนา หรือตาม

หลักศาสนาที่ตนนับถือได ้

-วิเคราะห์หลักการเผยแผ่ศาสนาตามหลักจริยา 3 ของพระพุทธเจ้า หรือศาสดาที่ตนนับถือได ้

อธิบายหลักธรรม คัมภีร์ วันสำคัญ และพิธีกรรม (สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต) ตามหลัก

ศาสนาที่ตนนับถือได ้

-วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ ในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไข 

-ตระหนักถึงความสัมพนัธ์ของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน

และประเทศ 

-อภิปรายการกำหนดราคา คา่จ้าง ในระบบเศรษฐกิจ 

การสร้างแผนที่ออนไลน์ ใน Website 

Classic story map 

 

ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมจากเว็บไซต์  

อภิปรายประเด็นทางสังคม  

ออกแบบหลักจริยา 3 ด้วย Mind 

Map โดย โปรแกรม Canva, 

KineMaster 

 

เปรียบเทียบอัตราค่าแรง ค่าครองชีพ

ของประเทศไทย กับประเทศอื่นๆ 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  สาระการเรียนรู้                        เป้าหมายตามตัวชี้วัดมาตรฐาน                                       ทักษะตามแนวทางสาธิต 

   (Knowledge)          (National Standard Indicators)                                       (SD SSRU Skills) 

 

 

 

 

 

 

Geography

History

- เข้าใจและวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ

Cultural
and Religion

Civics
and Citizenship

Economic

 

ฝึกเขียนบทความเหตุการณ์ในโลก

ปัจจุบันเผยแพร่บล็อกกลุ่มสาระ100 ค า

()/200 ค า(EP) 

 

- วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง

กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน  ประเทศชาติและ

สังคมโลก 

รูล้ึกกระบวนการยุติธรรม เรียนรู้ผ่าน 

ชุดฝึกขั้นตอน ของกระบวนการ

ยุตธิรรม 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ในประเทศไทย

และภูมิภาคตางๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปจจัยทาง

ภูมิศาสตร์ 

- วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา ปัญญา และหลักคำสอนกับหลักวิทยาศาสตร์  

- หลักประชาธิปไตย ในพระพุทธศาสนา หรือตามแนวคิดศาสนาที่ตนนับถือได้ 

- อธิบายหลักคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือมุ่งสู่สันติภาพ สันติสุข และสมานฉันทไ์ด้ 

อธิบายหลักธรรม คัมภีร์ วันสำคัญ และพิธีกรรม (สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต) ตามหลัก

ศาสนาที่ตนนับถือได ้

อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของ ประเทศ 

-วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวฒัน์ ทีมีต่อ

สังคมไทย 

 

การใช้ Application Windy  ฝึกอ่าน

พยากรณ์อากาศ 

 

 

- อภิปรายประเด็นทางสังคม  

- วิดีดอทำคลิปเกี่ยวกับหลักธรรมทาง

ศาสนาของตน  

- ออกแบบ Infographics  

 

ตลาดหุ้นเสมือนจริง (Stock market  

simulator) Application Streaming 

Clck2Win  



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

    สาระการเรียนรู้                        เป้าหมายตามตัวชี้วัดมาตรฐาน                                       ทักษะตามแนวทางสาธิต 

   (Knowledge)            (National Standard Indicators)                                      (SD SSRU Skills) 

 

 

Geography

History

- สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์

Cultural
and Religion

Civics
and Citizenship

Economic

 

การค้นคว้าหัวข้อเฉพาะ ฝึกเขียน

บทความลงใน Wikipedia 

 

สรา้ง Timeline บรบิทไทย บรบิทโลก  

ศพัทเ์ฉพาะทางประวตัิศาสตร ์ 100 ค า

(GEP)/200 ค า(EP) 

 

- ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

และเสนอแนวทางพัฒนา 
ฝึกอธิบาย Global Issves  ผา่นชุดฝึก 

Public speaking  

วิเคราะหสถานการณ สาเหตุ และผลกระทบ ของการ

เปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด   ลอม

ของประเทศไทยและ ภูมิภาคตางๆ ของโลก 

- วิเคราะห์การแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัยหลักอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท ใน

พระพุทธศาสนา หรือตามแนวคิดศาสนาที่ตนนับถือได ้

-อธิบายการพัฒนาการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

-อธิบายหลักธรรม คัมภีร์ วันสำคัญ และพิธีกรรม (สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต) ตาม

หลักศาสนาที่ตนนับถือได ้

วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 

การใช้ Application MyShake เพื่อ

เรียนรู้ภัยพิบัติ 

 

วิเคราะห์ประโยชน์ของสมาธิ โดย

ออกแบบ graphic info 

วิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์สำคัญทาง

เศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ นำมาลง

บล็อกสังคม 


