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หลักสตูรโรหลักสตูรโรงเรยีนบานงเรยีนบานเตาบาเตาบา  
พุทธศักราชพุทธศักราช ๒๕๕ ๒๕๕๓๓  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราชพทุธศกัราช  
๒๕๕๒๕๕๑๑  

 
 
 

กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนากลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรมและวฒันธรรม  

 
 
 
 
 

สํานัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามมหาสารคาม เขต  เขต ๒๒  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศกึษาธกิารกระทรวงศกึษาธกิาร 
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ประกาศโรงเรยีนบานเตาบา 
เร่ือง  ใหใชหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
............................................................. 

                 เพือ่ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม  และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ  เปนการสรางกลยทุธใหมในการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย  ผูเรียน  มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานกึในความเปนไทยมีระเบยีบวินัย  
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา  ๘๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๔๕ และพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
                 ฉะนัน้  อาศัยอาํนาจตามในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๕   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็น 
ชอบใหใชหลกัสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธกิาร  จึงประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ดังปรากฏแนบทายคําสัง่นี ้  แทน
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ เงือ่นไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ใหเปนไปดังนี ้
                 ๑.  โรงเรียนตนแบบการใชหลกัสูตรและโรงเรียนทีม่ีความพรอม  ตามรายชื่อที่กระทรวง 
ศึกษาธกิาร  ประกาศ 
                      ๑)  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่  ๑-๖  และชั้นมธัยมศึกษาปที ่ ๑  และ  ๔ 
                      ๒)  ปการศึกษา ๒๕๕๓  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑  และ  ๒  และชัน้มัธยมศึกษาปที่  ๔  
และ  ๕ 
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                      ๓)  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  เปนตนไป  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   ทุกชัน้เรียน 
                 ทัง้นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลกัสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  พรอมกันทุกระดับชั้น  และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวนัที ่  ๓๐  เมษายน   
๒๕๕๓  จงึประกาศใชหลักสตูรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
  

................................................. ................................................. 
(นายถนอม  บุญเรียน) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(นายวิทยา  นนทนภา) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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คาํนาํ 
 
                 กระทรวงศึกษาธกิาร  ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ที่มคีวามเหมาะสม  ชัดเจน  ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศกึษา  โดยไดมีการ
กําหนดวิสัยทศัน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร  การเรียนการสอนในแตละระดับ  
นอกจากนัน้ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง  และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม  และจุดเนน  
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน  เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับและเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  และมคีวามชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ 
                 จากเหตุผลที่กลาวมา  โรงเรยีนบานเตาบา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามหาสารคาม  
เขต  ๒  จึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสตูรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ข้ึน  เพื่อกาํหนดกรอบทิศทางในจัดการเรยีนการสอน  เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ดานความรู  และทักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการดํารงชวีิต  ในสงัคมทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรูเพื่อพฒันาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มาตรฐานการเรยีนรู
และตัวชี้วัดทีก่ําหนดไวในเอกสารนี ้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่วของเห็นผลคาดหวงัที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว  ซึ่งจะสามารถกันพฒันาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ  
และมีความเปนเอกภาพ  อีกทัง้ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทยีบโอนระหวางสถานศึกษา  
                 ขอขอบคุณ  ผูที่มีสวนรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา  ชมุชน  ตลอดจนผูปกครอง  และ
นักเรียน  ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน  
 
 
 
                        (นายวิทยา  นนทนภา) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                                                   หนา 
  
ความนํา  ...................................................................................................................... ๑ 
ความสาํคัญ  ................................................................................................................. ๑ 
ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียน  ........................................................................................ ๒ 
วิสัยทัศน  ...................................................................................................................... ๔ 
สมรรถนะของผูเรียน  ..................................................................................................... ๕ 
คุณลักษณะอันพงึประสงค  ............................................................................................ ๖ 
โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ............................................................ ๗ 
วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  .................................... ๑๔ 
พันธกิจกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ....................................... ๑๔ 
สมรรถนะสําคญัของผูเรียน  ........................................................................................... ๑๕ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู  ........................................................................................ ๑๖ 
คุณภาพผูเรียน  ............................................................................................................. ๑๗ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง  ............................................................................. ๑๙ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู  ..................................................................................... ๖๔ 
คําอธิบายรายวิชา  ........................................................................................................ ๘๒ 
หนวยการเรียนรู  ........................................................................................................... ๑๐๙ 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  .................................................................................... ๑๕๐ 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน  ............................................................................ ๑๕๒ 
บรรณานุกรม  ............................................................................................................... ๑๕๔ 
อภิธานศัพท  ................................................................................................................. ๑๕๕ 
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ความนาํ 
 
               หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  เปนแผน  แนวทาง  หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด  มุงพฒันา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมุงหวงัให
มีความสมบูรณ ทัง้ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการ
ดํารงชีวิต และมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานสากล เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน   
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ประกอบไปดวย  สาระสําคัญของหลกัสูตรแกนกลาง  สาระความรูที่
เกี่ยวของกับชมุชนทองถิน่ และสาระสําคญัที่สถานศึกษาพฒันาเพิม่เติม โดยจัดเปนสาระการเรยีนรู
รายวิชาพืน้ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษาและกาํหนดคุณลักษณะอันพงึประสงคของสถานศกึษา
ตามคุณลักษณะอันพงึประสงคของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 
ความสาํคญั 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มีความสาํคัญในการพฒันาผูเรียน  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํหนดไว เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา 
ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจดัมวลประสบการณใหแกผูเรียน
ไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาต ิ  นอกเหนือจากการใชเปน
แนวทาง  หรือขอกําหนดในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาใหบรรลุ  ตามจุดหมายของการจัดการ 
ศึกษาแลว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ที่จัดทาํขึ้นยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว  
ชุมชน  องคกรในทองถิ่น  ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทาง
สําคัญที่สถานศึกษากาํหนดไวในหลกัสูตรสถานศกึษา  ดังนี ้
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๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพฒันาใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ  และเราใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด  
มีความรูสูงสุด ผูเรียนทกุคนมีความเขมแขง็ มีความสนใจ มีประสบการณและความมั่นใจ เรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกนั มทีกัษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน รูขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสาร  สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
                 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ สงเสริมการพัฒนาดานจติวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม  พฒันาหลักการในการจาํแนกระหวางถูกและผิด  เขาใจ  และศรัทธาในความเชื่อของตน  
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกนั  พฒันาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน  และชวยให
เปนพลเมืองทีม่ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนา
ความตระหนกั เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน  ระดับทองถิ่น  และระดับชาติ  สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคทีตั่ดสินใจแบบมีขอมูล  เปนอิสระ  และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลกัสตูรโรงเรียน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เปนหลักสตูรที่สถานศึกษาจัดทาํขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนในระดับประถม 
ศึกษา  โดยยดึองคประกอบสําคัญ  ๓  สวนคือ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  สาระการเรียนรูทองถิ่น  และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  เปนกรอบในการจัด 
ทํารายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานทีก่าํหนด  เหมาะสมกับสภาพชมุชน
และทองถิน่และจุดเนนของสถานศกึษา  หลักสูตรโรงเรยีนที่พัฒนาข้ึนมีลักษณะของหลักสูตรดังนี ้
                 ๑.  เปนหลกัสูตรเฉพาะ  ของโรงเรียนบานเตาบาสําหรับจัดการศึกษา  ตามหลกัสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  โดยจดัระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  (ชั้น
ประถมศึกษาปที่  ๑-๖)     
                 ๒. มีความเปนเอกภาพ หลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ เปนหลกัสูตรของสถานศึกษา  สําหรับใหผูสอน
นําไปจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย  โดยกําหนดให 
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๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                       ๒.๑  มีสาระการเรียนรูทีส่ถานศกึษาใชเปนหลักเพื่อสรางพืน้ฐานการคิด  การเรยีนรู  
และการแกปญหา  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
                       ๒.๒  มีสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย  ศักยภาพการคดิและการทาํงาน  
ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และภาษาอังกฤษ 
                       ๒.๓  มีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม  โดยจัดทาํเปนรายวชิาเพิ่มเติม  ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน  สาระการเรียนรูทองถิ่น  ความตองการของผูเรียน  และบรบิท
ของสถานศึกษา 
                       ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อพฒันาผูเรียน  ทัง้ดานรางกาย  จติใจ  สติปญญา 
อารมณ  และสังคม  เสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู  ๘  กลุม  และการพฒันาตนตาม
ศักยภาพ 
                       ๒.๕  มกีารกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับตาง ๆ  
เพื่อเปนเปาหมายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จดัทํารายละเอยีดสาระการเรียนรู  
และจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพในชมุชน  สังคม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
                 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู  เปนเปาหมายสาํคัญของการพฒันาคุณภาพผูเรียน  หลักสตูร
โรงเรียนบานเตาบา  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  
๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดเกีย่วกบัคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการประกันคณุภาพการศึกษา  โดยมกีารกําหนดมาตรฐานไวดังนี ้
                       ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เปนมาตรฐานดานผูเรียนผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา  
อันเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอน  ตามโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมด  เปนแนวทางในการตรวจ 
สอบคุณภาพโดยรวม  ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาตองใชสําหรับ
การประเมนิตนเองเพื่อจัดทาํรายงานประจําปตามบทบญัญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจาก 
นี้ยงัเปนแนวทางในการกาํหนดแนวปฏิบัติในการสงเสริม กาํกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  
เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่กาํหนด 
                       ๓.๒  มีตัวชีว้ดัชั้นปเปนเปาหมายระบุส่ิงทีน่ักเร ียนพงึรูและปฏิบัติ  รวมทัง้คุณลกัษณะ
ของผูเรียนในแตละระดบัชัน้  ซึ่งสะทอนถงึมาตรฐานการเรยีนรู  มีความเฉพาะเจาะจง  และมีความเปน
รูปธรรมนาํไปใชในการกาํหนดเนือ้หา จัดทาํหนวยการเรียนรู จัดการเรยีนการสอนและเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดประเมนิผล  เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผูเรียน  ความรู  ทักษะ 
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๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอนัพงึประสงค  เปนหลักในการเทยีบโอนความรู  และ
ประสบการณจากการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
                       ๓.๓ มีความเปนสากล ความเปนสากลของหลักสูตรสถานศกึษา คือ มุงใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจดัการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา
ทองถิน่ มีคุณลักษณะทีจ่ําเปนในการอยูในสังคมไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา  การเสียสละ  การเอื้อเฟอ  โดยอยูบนพืน้ฐานของความพอดี  ระหวางการเปนผูนาํ  และผูตาม  
การทาํงานเปนทีม และการทํางานตามลาํพัง  การแขงขนั  การรูจักพอ  และการรวมมือกันเพื่อสังคม 
วิทยาการสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่น  การรับวัฒนธรรมตางประเทศ  และการอนุรักษวฒันธรรม 
ไทยการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง  และการบูรณาการในลักษณะทีเ่ปนองครวม 
                 ๔.  มีความยืดหยุน  หลากหลาย หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบานเตาบาเปนหลักสตูรที่
สถานศกึษาจดัทํารายละเอยีดตางๆ  ข้ึนเอง  โดยยึดโครงสรางหลักทีก่ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  เปนขอบขายการจัดทําจงึทาํใหหลักสตูรของสถานศกึษา
มีความยืดหยุน  หลากหลาย  สอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของทองถิน่  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความเหมาะสมกบัตัวผูเรียน 
                 ๕.  การวัดและประเมินผล  เนนหลกัการพื้นฐานสองประการ  คือการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  และเพื่อตัดสินผลการเรียน  โดยผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด  เพือ่ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคญั  และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน
เปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ  ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน  ระดบั
สถานศกึษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวน 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความ 
กาวหนา  และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรยีนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 
วสิัยทศัน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพฒันาผูเรียนทกุคน  ซึ่งเปนกาํลังของชาติใหเปนมนษุยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มคีวามรูและทกัษะ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติทีจ่ําเปนตอการศึกษา  ตอการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ  
 
สมรรถนะของผูเรยีน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ๕  ประการ  ดังนี ้
                 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสาร  และประสบการณ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสงัคม  รวมทั้งการ
เจรจาตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวธิกีารสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพ  โดยคํานึงถงึผล 
กระทบที่มีตอตนเองและสงัคม 
                 ๒.  ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคดิวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  
การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวจิารณญาณและการคิดเปนระบบ  เพื่อนาํไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู  
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพ  โดยคาํนึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
                 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนนิชีวิตประจาํวนั  การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน  และการ
อยูรวมกนัในสงัคมดวยการสรางเสริมความสัมพนัธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในดานการ
เรียนรู  การสือ่สารการทาํงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี ้
                       ๑.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
                       ๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
                       ๓.  มีวนิัย 
                       ๔.  ใฝเรียนรู 
                       ๕.  อยูอยางพอเพยีง 
                       ๖.  มุงมั่นในการทาํงาน 
                       ๗.  รักความเปนไทย 
                       ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 
 

เวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรู/กจิกรรม 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน  (พืน้ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิม่เติม           ปละ  ๔๐  ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๒๐๐ 
ค  ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑ ๒๐๐ 
ว  ๑๑๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๑ ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑   ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๑ ๔๐ 
พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๘๐ 
ศ  ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑ ๘๐ 
ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชพี  ๑ ๔๐ 
อ  ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๑๒๐๑  การอาน  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒ ๒๐๐ 
ค  ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๒ ๒๐๐ 
ว  ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๒ ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๒  ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๒ ๔๐ 
พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๘๐ 
ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๒ ๘๐ 
ง  ๑๒๑๐๑  การงานอาชพี  ๒ ๔๐ 
อ  ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๒ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๒๒๐๑  การอาน  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค  ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๓ ๒๐๐ 
ว  ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๓ ๔๐ 
พ  ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๘๐ 
ศ  ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓ ๘๐ 
ง  ๑๓๑๐๑  การงานอาชพี  ๓ ๔๐ 
อ  ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๓ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๓๒๐๑  การอาน  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๔ ๑๖๐ 
ค  ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร  ๔ ๑๖๐ 
ว  ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๔ ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ๔  ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๔ ๔๐ 
พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๘๐ 
ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔ ๘๐ 
ง  ๑๔๑๐๑  การงานอาชพี  ๔ ๘๐ 
อ  ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๔ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๔๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ ๑๖๐ 
ค  ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร  ๕ ๑๖๐ 
ว  ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๕ ๔๐ 
พ  ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๘๐ 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  ๕ ๘๐ 
ง  ๑๕๑๐๑  การงานอาชพี  ๕ ๘๐ 
อ  ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๕ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๕๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย  ๖ ๑๖๐ 
ค  ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร  ๖ ๑๖๐ 
ว  ๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๖ ๔๐ 
พ  ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๘๐ 
ศ  ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๖ ๘๐ 
ง  ๑๖๑๐๑  การงานอาชพี  ๖ ๘๐ 
อ  ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๖๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

วสิัยทศันกลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
                 สังคมโลกนัน้มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชวยใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจวา  มนษุยดํารงชวีิตอยางไร  ทั้งในฐานะ
ปจเจกบุคคล  และการอยูรวมกนัในสงัคม  การปรับตัวตามสภาพแวดลอม  การจัดการทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด  นอกจากนีย้งัชวยใหผูเรียนเขาใจถงึการพัฒนา  เปลี่ยนแปลงตามยคุสมัย  กาลเวลา 
ตามเหตุปจจยัตาง ๆ  ทาํใหเกิดความเขาใจในตนเอง  และผูอ่ืน  มคีวามอดทน  อดกลั้น  ยอมรับใน
ความแตกตาง  และมีคุณธรรม  สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนนิชีวิต  เปนพลเมืองดขีอง
ประเทศชาต ิ และสังคมโลก 
 
พนัธกจิกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 
                 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  วาดวยการอยูรวมกนัในสงัคม
ที่มีความเชื่อมสัมพันธกนั  และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย  เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเอง
กับบริบทสภาพแวดลอม  เปนพลเมืองด ี มีความรับผิดชอบ  มีความรู  ทักษะ  คุณธรรมและคานยิม
ที่เหมาะสม  โดยไดกําหนดสาระตางๆ  ไวดังนี ้
                 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลัก 
ธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาทีต่นนับถือ  การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพฒันา
ตนเองและการอยูรวมกันอยางสนัติสุข  เปนผูกระทําความดี  มีคานยิมที่ดีงามพฒันาตนเองอยูเสมอ  
รวมทัง้บําเพญ็ประโยชนตอสังคมและสวนรวม 
                 หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  การดําเนนิชวีิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจบัุน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ลักษณะ  และความสาํคัญ 
การเปนพลเมอืงดี  ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  คานยิม  ความเชื่อ  ปลูกฝง
คานิยมดานประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธ ิ หนาที ่ เสรีภาพการดําเนนิชวีิต
อยางสนัติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
                 เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากร  ทีม่ีอยูอยางจํากดัอยางมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  และการนาํหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชวีิตประจําวนั   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน  ความสัมพนัธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ  ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต  บุคคลสาํคัญที่มีอิทธพิลตอการเปลีย่นแปลงตางๆ  ในอดีต  ความ
เปนมาของชาติไทย  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก   
                 ภูมิศาสตร  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากร  และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย  และภูมิภาคตางๆ  ของโลก  การใชแผนที่  และเครื่องมือทางภูมิศาสตร  
ความสัมพันธกันของสิง่ตางๆ  ในระบบธรรมชาติ  ความสัมพนัธของมนุษย  กับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งทีม่นษุยสรางขึ้น การนาํเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน 
 
                 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ  ๕  ประการ 
ดังนี ้
                 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มวีัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด  ความรูความเขาใจ  ความรูสึก  และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้การเจรจา
ตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร  ดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนงึถงึผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม 
                 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ 
คิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดเปนระบบ  เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู  
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจเกี่ยวกับตนเองและสงัคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสม  บนพืน้ฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ  เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมกีารตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพโดยคํานงึถงึผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง  สังคม  และสิง่แวดลอม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๔.  ความสามารถในการใชทกัษะชวีิต  เปนความสามารถในการนาํกระบวนการตาง ๆ  
ไปใชในการดาํเนนิชีวิตประจําวนั  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทาํงาน  และ
การอยูรวมกันในสังคม  ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบคุคล  การจัดการปญหา  และ
ความขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลีย่นแปลงของสังคมและสภาพแวด 
ลอม  และการรูจักหลีกเลีย่งพฤติกรรมไมพึงประสงคทีส่งผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
                 ๕.  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก  และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรยีนรู 
การสื่อสาร  การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 
สาระที ่ ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส  ๑.๑ รู  และเขาใจประวัติ  ความสาํคัญ  ศาสดา  หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนบัถือและศาสนาอืน่  มีศรัทธาทีถู่กตอง  ยดึมั่น  และปฏิบัติตาม
หลักธรรม  เพือ่อยูรวมกนัอยางสนัติสุข 

มาตรฐาน  ส  ๑.๒ เขาใจตระหนกัและปฏิบัติตนเปนศาสนกิชนที่ดีและธาํรงรักษาพระพทุธศาสนา
หรือศาสนาทีต่นนับถือ 

สาระที ่ ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนนิชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส  ๒.๑  เขาใจ  และปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงาม  และ

ธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย  และ 
สังคมโลกอยางสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส  ๒.๒  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารง
รักษาไว  ซึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

สาระที ่ ๓  เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน  ส  ๓.๑  เขาใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช 

ทรัพยากรทีม่อียูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพยีง  เพื่อการดํารงชวีิตอยางมีดุลยภาพ  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

มาตรฐาน  ส  ๓.๒  เขาใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
ความจาํเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที ่ ๔  ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน  ส  ๔.๑  เขาใจความหมาย  ความสาํคัญของเวลา  และยุคสมยัทางประวัติศาสตร  

สามารถใชวิธกีารทางประวติัศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปน
ระบบ 

มาตรฐาน  ส  ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนษุยชาติจากอดีตจนถงึปจจุบัน  ในดานความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง  ตระหนกัถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน  ส  ๔.๓   เขาใจความเปนมาของชาติไทย  วฒันธรรม  ภูมิปญญาไทย  มีความรกั  ความ 
ภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

สาระที ่ ๕  ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน  ส  ๕.๑  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึง่มีผลตอ

กันและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนทีแ่ละเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ
คนหาวิเคราะห  สรุป  และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน  ส  ๕.๒  เขาใจปฏิสัมพนัธระหวางมนษุยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ
สรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสาํนึก  และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 
คุณภาพผูเรียน 

 

จบชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 
                 [-]  ไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง  และผูที่อยูรอบขาง  ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิน่  
ที่อยูอาศัย  และเชื่อมโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 
                 [-]  ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ  และมขีอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาให
เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคาํสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเปนพล 
เมืองดี  มีความรบัผิดชอบ  การอยูรวมกัน  และการทาํงานกบัผูอ่ืน  มสีวนรวมกิจกรรมของหองเรยีน  
และไดฝกหัดในการตัดสินใจ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 [-] ไดศึกษาเรื่องราวเกีย่วกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลกัษณะการบูรณา
การ  ผูเรียนเขาใจแนวคิดเกีย่วกับปจจุบันและอดีต  มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ไดขอคิดเกี่ยวกับ
รายรับ-รายจายของครอบครัว  เขาใจถึงการเปนผูผลิต  ผูบริโภค  รูจักการออมขั้นตนและวิธกีารของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
                 [-]  ไดรับการพฒันาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หนาที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร  ประวัติศาสตร  และภูมิปญญา  เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในขั้นที่สูงตอไป 
 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
                 [-] ไดเรียนรูเร่ืองของจังหวัด ภาคและประเทศของตนเอง ทัง้เชงิประวติัศาสตร ลักษณะ
ทางกายภาพ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทัง้การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเนน
ความเปนประเทศไทย 
                 [-]  ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลกัคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทัง้มีสวนรวมศาสนพธิี  และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่ง 
ข้ึน  
                 [-]  ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธ ิ หนาที ่ ในฐานะพลเมืองดีของ
ทองถิน่  จงัหวดั  ภาค  และประเทศ  รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรม  ตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี 
วัฒนธรรม  ของทองถิน่ตนเองมากยิ่งขึน้ 
                 [-]  ไดศึกษาเปรยีบเทยีบเรื่องราวของจงัหวัดและภาคตาง ๆ  ของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน  ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสงัคมศาสตร  เกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หนาที่
พลเมือง  เศรษฐศาสตร  ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรเพื่อขยายประสบการณไปสูการทาํความเขาใจ  
ในภูมิภาค  ซกีโลกตะวันออกและตะวนัตกเกี่ยวกับศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ความเชื่อ  
ขนบธรรมเนยีมประเพณีวฒันธรรม  การดําเนนิชีวิต  การจัดระเบียบทางสงัคมและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 
สาระที ่ ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส  ๑.๑ รู  และเขาใจประวัติ  ความสาํคัญ  ศาสดา  หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนบัถือและศาสนาอืน่  มีศรัทธาทีถู่กตอง  ยดึมั่น  และปฏิบัติตาม
หลักธรรม  เพือ่อยูรวมกนัอยางสนัติสุข 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑.  บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติ
ของศาสดาทีต่นนับถือโดยสังเขป 

[-] พุทธประวติั 
    - ประสูติ 
    - ตรัสรู 
    - ปรินิพพาน  

 ๒.  ชื่นชมและบอกแบบอยางการ
ดําเนนิชีวิตและขอคิดจากประวัติ
สาวก  ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิก
ชนตัวอยางตามที่กาํหนด 

    - สามเณรบัณฑิต 
    - วัณณุปถชาดก 
    - สุวัณณสามชาดก 
    - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลย
เดช 
    - เจาพระยาสุธรรมมนตร ี(หนพูรอม) 

 ๓.  บอกความหมาย  ความสําคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรม  โอวาท  ๓  ในพระพุทธ 
ศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กาํหนด 

[-] พระรัตนตรัย 
   - ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
[-] โอวาท ๓ 
    - ไมทําชัว่ 
    - ทําความดี 
    - ทําจิตใหบริสุทธิ ์
[-] พุทธศาสนสุภาษิต 
    - อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  
    - มาตา  มตฺิตํ  สเก ฆเร  
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๔.  เหน็คุณคาและสวดมนต  แผ

เมตตามีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามทีก่ําหนด 

[-] ฝกสวดมนตและแผเมตตา 
    - รูความหมายและประโยชนของสต ิ
    - ฟงเพลงและรองเพลงอยางมีสติ 
    - เลนและทาํงานอยางมีสติ 
    - ฝกใหมีสติในการฟง การอาน การคิด การ
ถามและการเขียน 

ป.๒ ๑.  บอกความสําคัญของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถอื 

[-] พระพทุธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติไทย  

 ๒. สรุปพทุธประวัติต้ังแตประสูติ
จนถงึการออกผนวชหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนบัถือตามที่กําหนด 

สรุปพุทธประวัติ 
[-] ประสูติ  
 

 ๓.  ชื่นชมและบอกแบบอยางการ
ดําเนนิชีวิต  และขอคิดจากประวัติ
สาวก  ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิก
ชนตัวอยางตามที่กาํหนด 

[-] สามเณรราหุล 
[-] วรุณชาดก 
[-] วานรนิทชาดก 
[-] สมเด็จพระญาณสังวร  (ศุข  ไกเถื่อน) 
[-] สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 
(เจริญ  สุวฑฒฺโน)  

 ๔.  บอกความหมาย  ความสําคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติ
ตามหลกัธรรม  โอวาท  ๓  ใน
พระพทุธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนบัถือตามที่กําหนด 

[-] พระรัตนตรัย 
[-] โอวาท ๓ 
    - ไมทําชัว่ 
    - ทําความดี 
    - ทําจิตใหบริสุทธิ์  
[-] พุทธศาสนสุภาษิต 
    - นิมิตฺตํ สาธุรูปาน ํกตญฺ กตเวทิตา  
    - พฺรหฺมาติ มาตาปตโร  

 ๕.  ชื่นชมการทําความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน 

[-] ตัวอยางการกระทําความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว  และในโรงเรียน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ตามหลกัศาสนา 

 ๖.  เห็นคุณคา  และสวดมนต  แผ
เมตตามีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามทีก่ําหนด 
 

[-] ฝกสวดมนตไหวพระและแผเมตตา 
   - รูความหมายและประโยชนของสติและ
สมาธ ิ
   - ฝกสมาธิเบื้องตน 
   - ฝกสติเบื้องตนดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว
อยางมีสติ 
   - ฝกใหมีสมาธิในการฟง  การอาน  การคิด  
การถาม  และการเขียน 

 ๗.  บอกช่ือศาสนา  ศาสดา  และ
ความสาํคัญของคัมภีรของศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ 

- ชื่อศาสนาศาสดาและคัมภีรของศาสนาตาง ๆ  

ป.๓ ๑. อธิบายความสําคัญของพระ 
พุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ในฐานะที่เปนรากฐานสําคญัของ
วัฒนธรรมไทย 

[-] ความสัมพนัธของพระพทุธศาสนากับการ
ดําเนนิชีวิตประจําวนั เชน การสวดมนต การ
ทําบุญ ใสบาตร การแสดงความเคารพ การใช
ภาษา  
[-] พระพทุธศาสนามีอิทธิพลตอการสรางสรรค
ผลงานทางวฒันธรรมไทย  อันเกิดจากความ
ศรัทธา เชน วดั ภาพวาด พระพุทธรูป วรรณคด ี
สถาปตยกรรมไทย 

 ๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแตบําเพ็ญ
เพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติ
ของศาสดาทีต่นนับถือตามที่
กําหนด 

[-] สรุปพทุธประวัติ (ทบทวน) 
[-] การบําเพญ็เพียร 
[-] ผจญมาร 
[-] ตรัสรู 
[-] ปฐมเทศนา 
[-] ปรินพิพาน 

 ๓.  ชื่นชมและบอกแบบอยางการ [-] สามเณรสังกิจจะ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ดําเนนิชีวิตและขอคิดจากประวัติ
สาวก  ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิก
ชนตัวอยางตามที่กาํหนด 

[-] อารามทูสกชาดก 
[-] มหาวาณิชชาดก 
[-] สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) 
[-] สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช 

 ๔.  บอกความหมาย  ความสําคัญ
ของพระไตรปฎก  หรือคัมภีรของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ  

[-] ความสําคญัของพระไตรปฎก  เชน  เปน
แหลงอางอิงของหลักธรรมคําสอน    

 ๕.  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ 
ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม
ของศาสนาทีต่นนับถือตามที่
กําหนด  
 
 
 

[-] พระรัตนตรัย 
[-] โอวาท ๓ 
    - ไมทําชัว่ 
    - ทําความดี 
    - ทําจิตใหบริสุทธิ์  
[-] พุทธศาสนสุภาษิต 
    - ททมาโน  ปโย โหติ                            
    - โมกฺโข กลยฺาณิยา  สาธ ุ 

 ๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต  แผ
เมตตา มีสติทีเ่ปนพืน้ฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามทีก่ําหนด 

[-] ฝกสวดมนต  ไหวพระ  สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยและแผเมตตา  
    - รูความหมายและประโยชนของสติและ
สมาธ ิ
    - รูประโยชนของการฝกสติ 
    - ฝกสมาธเิบื้องตนดวยการนับลมหายใจ 
    - ฝกการยนื การเดนิ  การนั่ง  และการนอน  
อยางมีสติ 
[-]  ฝกใหมีสมาธิในการฟง  การอาน  การคิด  
การถาม  และการเขียน 

 ๗. บอกชื่อ ความสําคัญและปฏิบัติ
ตน ไดอยางเหมาะสมตอศาสนวัตถ ุ 

[-] ชื่อและความสําคัญของศาสนวัตถุ  ศาสน 
สถาน  และศาสนบุคคลในพระพทุธศาสนา   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอืน่ๆ 
 

ศาสนาอิสลาม  คริสตศาสนา  ศาสนาฮนิดู    
[-] การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอศาสนวัตถุ 
ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอืน่ ๆ 

ป.๔ ๑.  อธิบายความสําคัญของพระ 
พุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ในฐานะเปนศนูยรวมจิตใจของศาส 
นิกชน 

[-] พระพทุธศาสนาในฐานะที่เปนเครื่องยดึ
เหนีย่วจิตใจ  
[-] เปนศูนยรวมการทาํความดี และพัฒนา
จิตใจ 
[-] เปนที่ประกอบศาสนพิธ ี 
[-] เปนแหลงทํากจิกรรมทางสังคม 

 ๒.  สรุปพุทธประวัติ  ต้ังแตบรรลุ
ธรรมจนถงึประกาศธรรม  หรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 

[-] สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
    - ตรัสรู 
    - ประกาศธรรม 
    - แสดงโอวาทปาฏิโมกข   

 ๓.  เหน็คุณคาและปฎิบัติตามแบบ 
อยางการดําเนินชวีิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก  ชาดก/เร่ืองเลา  และ 
ศาสนิกชนตัวอยางตามกาํหนด 
 

[-] พระอุรุเวลกัสสปะ 
[-] กุฏิทูสกชาดก 
[-] มหาอุกกุสชาดก 
[-] สมเด็จพระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก 
[-] สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 ๔.  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลกัธรรม
โอวาท  ๓  ในพระพทุธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนบัถือ
ตามทีก่ําหนด 

[-] พระรัตนตรัย 
    - ศรัทธา ๔ 
    - พุทธคุณ ๓ 
    - หลักกรรม 
    - ไตรสิกขา 
    - โอวาท ๓ 
    - เบญจศีล 
    - ทุจริต ๓ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
    - เบญจธรรม 
    - สุจริต  ๓ 
    - พรหมวิหาร ๔ 
    - กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ   
    - มงคล ๓๘ 
    - เคารพ 
 [-] พุทธศาสนสุภาษิต 
    -  สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
    - โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  

 ๕. ชืน่ชมการทําความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว  โรงเรียน  และ
ชุมชน  ตามหลักศาสนา  พรอมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติในการดําเนนิชีวิต 

[-] ตัวอยางการกระทําความดีของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และในชมุชน 

 ๖.  เห็นคุณคา  และสวดมนต  แผ
เมตตามีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามทีก่ําหนด 

[-] สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ  คุณพระรัตน 
ตรัย  และแผเมตตา 
[-] รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปญญา 
[-]  รูวิธีปฏิบัติของการบริหารจิต  และเจรญิ
ปญญา 
[-] ฝกการยนื การเดิน  การนั่ง  และการนอน  
อยางมีสติ 
[-] ฝกการกาํหนดรูความรูสึก  เมื่อตาเห็นรูป  หู
ฟงเสยีง  จมกูดมกลิ่น  ล้ินลิม้รส  กายสัมผัสส่ิง
ที่มากระทบ ใจรับรูธรรมารมณ 
[-] ฝกใหมีสมาธิในการฟง  การอาน  การคิด  
การถาม  และการเขียน 

   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๗.  ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของ

ศาสนาที่ตนนบัถือ  เพื่อการอยู
รวมกันเปนชาติไดอยางสมานฉันท 

[-] หลักธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สมานฉนัท 
[-] พุทธศาสนสุภาษิต  

 ๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาส 
นาอืน่ ๆ  โดยสังเขป 

[-] ประวัติศาสดา 
    - พระพทุธเจา 
    - มุฮัมมัด 
    - พระเยซ ู

ป.๕ ๑.  วเิคราะห  ความสาํคัญของพระ 
พุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ในฐานะที่เปนมรดกทางวฒันธรรม
และหลักในการพัฒนาชาติไทย  

[-] มรดกทางวฒันธรรมที่ไดรับจากพระพทุธ 
ศาสนา มรดกทางดานรูปธรรม  มรดกทางดาน
จิตใจ 
[-] การนาํพระพุทธศาสนาไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาชาติไทย 
[-]  พัฒนาดานกายภาพ และส่ิงแวดลอม เชน 
ภาวนา ๔  (กาย  ศีล   จิต  ปญญา) ไตรสิกขา 
(ศีล  สมาธิ  ปญญา)  และอริยสัจส่ี  
[-]  พัฒนาจิตใจ  เชน  หลกัโอวาท ๓  (ละ
ความชัว่   ทําดี   ทําจิตใจใหบริสุทธิ์) และการ
บริหารจิตและเจริญปญญา 

 ๒.  สรุปพุทธประวัติ  ต้ังแตเสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุ จนถงึพทุธกจิสําคัญ   
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถอืตาม 
ที่กําหนด 

[-] สรุปพทุธประวัติ (ทบทวน) 
[-] โปรดพระพทุธบิดา  (เสดจ็กรุงกบิลพัสดุ) 
[-] พทุธกิจสําคัญ ไดแก โลกัตถจริยา  ญาตัตถ
จริยา และพุทธัตถจริยา  

 ๓. เห็นคุณคาและประพฤตตินตาม
แบบอยางการดําเนนิชีวิตและ
ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เร่ือง
เลาและศาสนกิชนตัวอยาง ตามที่
กําหนด 

[-] พระโสณโกฬิวิสะ 
[-] จฬูเสฏฐิชาดก 
[-] วัณณาโรหชาดก 
[-] สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
[-] อาจารยเสถียร โพธนิันทะ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๔. อธิบายองคประกอบ และ

ความสาํคัญของพระไตรปฎก  หรือ
คัมภีรของศาสนาที่ตนนับถอื   
 

[-]  องคประกอบของพระไตรปฎก 
     - พระสุตตนัตปฎก 
     - พระวนิัยปฎก 
     - พระอภิธรรมปฎก 
[-]  ความสาํคญัของพระไตรปฎก 

 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลัก 
ธรรมโอวาท ๓ ในพระพทุธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาทีต่นนับ
ถือตามทีก่ําหนด  
 

[-] พระรัตนตรัย 
    - พระพทุธ 
    - พระธรรม 
    - พระสงฆ 
[-] โอวาท ๓ 
    - ไมทําชัว่ 
    - ทําความดี 
    - ทําจิตใหบริสุทธิ ์
[-] พุทธศาสนสุภาษิต 
    - วิริเยน  ทกฺุขมจฺเจต ิ  
    - ปฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต     

 ๖. เหน็คุณคา และสวดมนตแผ
เมตตา มีสติทีเ่ปนพืน้ฐานของสมาธิ
ในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามทีก่ําหนด 
 
 

[-] สวดมนตไหวพระ สรรเสริญ คุณพระรัตน 
ตรัยและแผเมตตา 
    - รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปญญา 
    - รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิต
และเจริญปญญา 
     - ฝกการยนื การเดิน  การนั่ง  และการนอน  
อยางมีสติ 
     - ฝกการกาํหนดรูความรูสึก  เมื่อตาเหน็รูป  
หูฟงเสียง  จมกูดมกลิ่น  ล้ินลิ้มรส  กายสมัผัส
ส่ิงที่มากระทบใจรับรูธรรมารมณ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     - ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน  การคิด   
การถามและการเขียน 

 ๗.  ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสิง่แวดลอม 

[-] โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรูขอ ๕) 
 

ป.๖ ๑.  วเิคราะหความสาํคัญของ
พระพทุธศาสนาฐานะเปนศาสนา
ประจําชาต ิ หรือความสําคญัของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ 

[-] พระพทุธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจํา
ชาติ  เชน  เปนเอกลักษณของชาติไทย  เปน
รากฐานทางวฒันธรรมไทย  เปนศนูยรวมจิตใจ  
เปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย  และเปนหลกัใน
การพัฒนาชาติไทย   

 ๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแตปลงอายุ
สังขารจนถึงสงัเวชนียสถาน หรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 
 

[-] สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
[-] ปลงอายุสังขาร 
[-] ปจฉิมสาวก 
[-] ปรินพิพาน 
[-] การถวายพระเพลงิ 
[-] แจกพระบรมสารีริกธาต ุ
[-] สังเวชนียสถาน ๔ 

 ๓. เห็นคุณคาและประพฤตตินตาม
แบบอยางการดําเนนิชีวิตและ
ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เร่ือง
เลา และศาสนิกชนตัวอยางตามที่
กําหนด 

[-] พระราธะ 
[-] ทฆีีติโกสลชาดก 
[-] สัพพทาฐิชาดก 
[-] พอขุนรามคําแหงมหาราช 
[-] สมเด็จพระมหาสมณเจากรม-พระปรมานุ
ชิตชิโนรส 

 ๔. วิเคราะหความสาํคัญและเคารพ  
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขา
และหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระ 
พุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ

[-] พระรัตนตรัย 
    - พระพทุธ 
    - พระธรรม 
    - พระสงฆ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ศาสนาที่ตนนบัถือตามที่กําหนด [-] โอวาท ๓ 

    - ไมทําชัว่ 
    - ทําความดี 
    - ทําจิตใหบริสุทธิ ์
[-] พุทธศาสนสุภาษิต 
    - วิริเยน  ทกฺุขมจฺเจต ิ  
    - ปฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต     

 ๕.  ชื่นชมการทําความดีของบุคคล
ในประเทศตามหลักศาสนา  พรอม
บอกแนวปฏิบัติในการดําเนนิชีวิต 

[-] ตัวอยางการกระทําความดีของบุคคลใน
ประเทศ  
   
 

 ๖. เหน็คุณคา  และสวดมนตแผ
เมตตาและบริหารจิตเจริญปญญา 
มีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธใินพระ 
พุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตาม 
ที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

[-] สวดมนตไหวพระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผเมตตา 
[-] รูความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและ
ปญญา 
[-] รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิต
และเจริญปญญา 
[-] ฝกการยนื การเดิน  การนั่ง  และการนอน
อยางมีสติ 
[-] ฝกการกาํหนดรูความรูสึกเมื่อตาเห็นรูป  หู
ฟงเสยีง จมูกดมกลิ่น  ล้ินลิม้รส  กายสัมผัสส่ิง
ที่มากระทบ  ใจรับรูธรรมารมณ 
[-] ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน  การคดิ   
การถาม และการเขียน 

 ๘.  อธิบายหลกัธรรมสําคัญของ
ศาสนาอืน่ๆ  โดยสังเขป 

[-] หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ  

 ๙.  อธิบายลักษณะสําคัญของศาส [-] ศาสนพธิีของศาสนาตาง ๆ  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
นพิธพีิธกีรรมของศาสนาอืน่ๆ  และ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  เมื่อ
ตองเขารวมพธิี 

 
มาตรฐาน  ส  ๑.๒ เขาใจตระหนกัและปฏิบัติตนเปนศาสนกิชนที่ดีและธาํรงรักษาพระพทุธศาสนา

หรือศาสนาทีต่นนับถือ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บําเพ็ญประโยชนตอวัด  หรือ 

ศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
[-] การบําเพญ็ประโยชนตอวัดหรือศาสนสถาน 
    - การพัฒนาทาํความสะอาด 
    - การบริจาค   
    - การรวมกจิกรรมทางศาสนา 

 ๒.  แสดงตนเปนพทุธมามกะ  หรือ
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ 

[-] การแสดงตนเปนพทุธมามกะ 
    - ข้ันเตรียมการ 
    - ข้ันพิธกีาร 

 ๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ีพธิีกรรม 
และวันสาํคัญทางศาสนา  ตามที่
กําหนดไดถูกตอง 
 

[-] วันสําคัญทางพระพทุธศาสนา   
    - วันมาฆบชูา   
    - วันวิสาขบชูา   
    - วันอาสาฬหบูชา   
    - วันอัฏฐมบูีชา  
[-] การบูชาพระรัตนตรัย 

ป.๒ ๑.  ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอ
สาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนดไดถูกตอง  

[-] การฝกปฏบัิติมรรยาทชาวพทุธ    
    - การพนมมือ 
    - การไหว 
    - การกราบ 
    - การนัง่ 
    - การยนื การเดิน 

 ๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี พธิีกรรม [-] การเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยว 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
และวันสาํคัญทางศาสนา  ตามที่
กําหนดไดถูกตอง 
 

เนื่องกับวนัสําคัญทางพทุธศาสนา 
[-] ระเบียบพิธกีารบูชาพระรตันตรัย 
[-] การทาํบุญตักบาตร 

ป.๓ ๑.  ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอ
สาวก  ศาสนสถาน  ศาสนวัตถุของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ ตามที่กาํหนดได
ถูกตอง 

[-] ฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
    - การลุกขึ้นยืนรับ 
    - การตอนรับ 
    - การรับ-สงสิ่งของแกพระภิกษ ุ
    - มรรยาทในการสนทนา 
    - การสํารวมกิริยามารยาท              
    - การแตงกายทีเ่หมาะสมเมื่ออยูในวัดและ
พุทธสถาน 
    - การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  ศาสนสถาน  

 ๒.  เหน็คุณคา  และปฏิบัติตนใน 
ศาสนพธิีพธิีกรรม และวันสาํคัญ
ทางศาสนา  ตามทีก่ําหนดได
ถูกตอง 
 

[-] การอาราธนาศีล 
[-] การสมาทานศีล 
[-] เครื่องประกอบโตะหมูบูชา  การจัดโตะหมู
บูชา 

 ๓.  แสดงตนเปนพทุธมามกะ หรือ
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ 
 
 

[-] ความเปนมาของการแสดงตนเปนพทุธมาม
กะ 
[-] การแสดงตนเปนพทุธมามกะ 
   - ข้ันเตรียมการ 
   - ข้ันพธิีการ 

ป.๔ ๑. อภิปรายความสาํคัญและมีสวน
รวมในการบํารุงรักษาศาสนสถาน
ของศาสนาทีต่นนับถือ 
 

[-] ความรูเบื้องตนและความสําคัญของศาสน
สถาน    
[-] การแสดงความเคารพตอศาสนสถาน 
[-] การบํารุงรักษาศาสนสถาน 

 ๒.  มีมรรยาทของความเปนศาสนิก [-] การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษ ุ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ชนที่ดี ตามทีก่ําหนด 
 

[-] การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสมใน
โอกาสตาง ๆ 

 ๓.  ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี พิธีกรรม
และวันสาํคัญทางศาสนา  ตามที่
กําหนดไดถูกตอง 

[-] การอาราธนาศีล 
[-] การอาราธนาธรรม 
[-] การอาราธนาพระปริตร 
[-] ระเบียบพิธแีละการปฏิบัติตนในวนัธรรม
สวนะ 

ป.๕  ๑. จัดพิธกีรรมตามศาสนาที่ตนนับ
ถืออยางเรียบงาย  มีประโยชนและ
ปฏิบัติตนถูกตอง 

[-] การจัดพิธกีรรมที่เรียบงาย  ประหยัด  มี
ประโยชน และถูกตองตามหลักทางศาสนาที่
ตนนับถือ  

 ๒.  ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี พิธีกรรม 
และวันสาํคัญทางศาสนา  ตามที่
กําหนด  และอภิปรายประโยชนที่
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 
 
 

[-] การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธ ีพธิีกรรมทางศาสนา 
[-] พธิีถวายสงัฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
[-] ระเบียบพิธใีนการทําบุญงานมงคล 
[-] ประโยชนของการเขารวมศาสนพธิี พิธีกรรม 
ทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา   

 ๓.  มีมรรยาทของความเปนศาสนิก
ชนที่ดี ตามทีก่ําหนด 
 

[-] การกราบพระรัตนตรัย  
[-] การไหวบิดา มารดา ครู/อาจารย  ผูที่เคารพ
นับถือ 
[-] การกราบศพ 

ป.๖ ๑.  อธิบายความรูเกี่ยวกับสถานที่
ตางๆ ในศาสนสถานและปฏิบัติตน
ไดอยางเหมาะสม  

[-] ความรูเบื้องตนเกีย่วกับสถานที่ตาง ๆ
ภายในวัด เชน เขตพทุธาวาส  สังฆาวาส 
[-] การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 

 ๒. มีมรรยาทของความเปนศาสนิก
ชนที่ดี ตามทีก่ําหนด 
 

[-] การถวายของแกพระภิกษุ 
[-] การปฏิบัติตนในขณะฟงธรรม 
[-] การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิก 
ชน  เพื่อประโยชนตอศาสนา 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓.  อธิบายประโยชนของการเขา

รวมในศาสนพิธี  พธิีกรรม  และ
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
ตามทีก่ําหนด  และปฏิบัติตนได
ถูกตอง 
 

[-] ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร 
[-] พธิีทอดผาปา 
[-] พธิีทอดกฐนิ 
[-] ระเบียบพิธใีนการทําบุญงานอวมงคล 
[-]  การปฏิบัติตนที่ถกูตองในศาสนพิธพีิธกีรรม 
และวันสาํคัญทางศาสนา  เชน  วนัมาฆบชูา  
วันวิสาขบูชา  วันอัฐมีบูชา  วันอาสาฬหบชูา   
วันธรรมสวนะ 
[-] ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธ/ีพธิี 
กรรม  และวนัสําคัญทางศาสนา 

 ๔.  แสดงตนเปนพทุธมามกะ  หรือ
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ 

[-] การแสดงตนเปนพทุธมามกะ 
    - ข้ันเตรียมการ 
    - ข้ันพิธกีาร 

 
สาระที ่ ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนนิชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส  ๒.๑  เขาใจ  และปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงาม  และ

ธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย  และ 
สังคมโลกอยางสันติสุข                       

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บอกประโยชน  และปฏบัิติตน

เปนสมาชิกทีดี่ของครอบครัว  และ
โรงเรียน 
 

[-] การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน  เชน  
    - กตัญูกตเวทีและเคารพรับฟงคาํแนะนํา
ของพอแม  ญาติผูใหญ  และครู 
    - รูจักกลาวคําขอบคุณ  ขอโทษ  การไหว
ผูใหญ      



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
    - ปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา กฎ ระเบยีบ  
ของครอบครัวและโรงเรียน  
    - มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและ
โรงเรียน  
    - มีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเหน็ของ
ผูอ่ืน  
    - มีระเบียบ วนิัย มีน้าํใจ 
[-] ประโยชนของการปฏิบัติตนเปนสมาชกิที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน                  

 ๒. ยกตัวอยางความสามารถ  และ
ความดีของตนเอง  ผูอ่ืน  และบอก
ผลจากการกระทํานัน้ 
 

[-] ลักษณะความสามารถและลักษณะความดี
ของตนเองและผูอ่ืน  เชน 
    - ความกตญัูกตเวท ี
    - ความมีระเบียบวนิัย 
    - ความรับผิดชอบ    
    - ความขยนั  
    - การเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือผูอ่ืน 
    - ความซื่อสัตยสุจริต     
    - ความเมตตากรุณา  
[-] ผลของการกระทาํความดี  เชน  
    - ภาคภูมิใจ  
    - มีความสขุ   
    - ไดรับการชื่นชม  ยกยอง 

ป.๒ ๑.  ปฏิบัติตนตามขอตกลง  กติกา  
กฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ในชีวิตประจาํวัน 

[-] ขอตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หนาที่ทีต่อง
ปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ 
เชน โรงภาพยนต โบราณสถาน ฯลฯ 

 ๒.  ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

[-] มารยาทไทย เชน การแสดงความเคารพ 
การยนื การเดนิ การนัง่ การนอน การทักทาย  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
การรับประทาน 

 ๓.  แสดงพฤตกิรรมในการยอมรับ
ความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดย
ปราศจากอคติ 

[-] การยอมรบัความแตกตางของคนในสงัคม 
ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ ความสามารถ
และการปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที่แตกตางกนั 

 ๔. เคารพในสทิธ ิเสรีภาพของผูอ่ืน   [-] สิทธิสวนบคุคล เชน    
    - สิทธิแสดงความคิดเหน็ 
    - สิทธิเสรีภาพในรางกาย    
 -   สิทธิในทรัพยสิน 

ป.๓ ๑.  สรุปประโยชน  และปฏบัิติตน
ตามประเพณ ี และวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและทองถิน่ 

[-] ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว  เชน 
การแสดงความเคารพ  และการเชื่อฟงผูใหญ 
การกระทํากจิกรรมรวมกนัในครอบครัว 
[-] ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิน่ เชน การ
เขารวมประเพณีทางศาสนา  ประเพณีเกี่ยวกับ
การดําเนินชวีติ  ประโยชนของการปฏิบัติตน
ตามประเพณแีละวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ทองถิน่ 

 ๒.  บอกพฤตกิรรม  การดําเนินชวีิต
ของตนเอง  และผูอ่ืนที่อยูในกระแส
วัฒนธรรมทีห่ลากหลาย 

[-] พฤติกรรมของตนเองและเพื่อน ๆ  ในชีวิต 
ประจําวนั  เชน  การทักทาย  ทําความเคารพ  
การปฏิบัติตามศาสนพิธี  รับประทานอาหาร 
การใชภาษา 
[-] สาเหตทุี่ทาํใหพฤติกรรมการดําเนินชวีติใน
ปจจุบันของนกัเรียน  และผูอ่ืนแตกตางกนั 

 ๓.  อธิบายความสําคัญของวันหยุด 
ราชการที่สําคญั    

[-] วนัหยุดราชการที่สําคัญ  เชน  
    - วันหยุดเกีย่วกับชาติและพระมหากษตัริย  
    - วันหยุดราชการเกีย่วกบัศาสนา 
    - วันหยุดราชการเกีย่วกบัประเพณีและ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
วัฒนธรรม 

 ๔.  ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่
เปนประโยชนแกชุมชนและทองถิน่
ของตน 

[-] บุคคลที่มีผลงานเปนประโยชนแกชุมชน
และทองถิน่ของตน 
[-] ลักษณะผลงานที่เปนประโยชนแกชุมชน
และทองถิน่ 

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดตีามวิถ ี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชกิที่ดี
ของชุมชน 
 

[-] การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เชน การรณรงคการเลือกตั้ง 
[-] แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชกิที่ดีของ
ชุมชน  เชน  อนุรักษส่ิงแวดลอม  สาธารณ
สมบัติ โบราณวัตถุ  และโบราณสถาน  การ
พัฒนาชุมชน   

 ๒. ปฏิบัติตนในการเปนผูนําและผู
ตาม  ที่ดี 
 

[-] การเปนผูนาํและผูตามทีดี่ 
    - บทบาทและความรับผิดชอบของผูนาํ 
    - บทบาทและความรับผิดชอบของผูตาม
หรือสมาชิก   
    - การทาํงานกลุมใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  และประโยชนของการทาํงาน
เปนกลุม   

 ๓.  วิเคราะหสิทธิพืน้ฐานทีเ่ด็กทุก
คน  พึงไดรับตามกฎหมาย 
  

[-] สิทธิพืน้ฐานของเด็ก   เชน  สิทธทิี่จะมชีีวิต 
สิทธทิี่จะไดรับการปกปอง  สิทธทิี่จะไดรับการ
พัฒนา  สิทธทิี่จะมีสวนรวม 

 ๔.  อธิบายความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของกลุมคนในทองถิ่น 

[-] วฒันธรรมในภาคตางๆ  ของไทยที่แตกตาง
กัน  เชน  การแตงกาย  ภาษา  อาหาร  

 ๕.  เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกัน
อยาง     สันตสุิขในชีวิตประจําวนั 

[-] ปญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแยง
ในชีวิตประจาํวัน 
[-] แนวทางการแกปญหาความขัดแยงดวย
สันติวิธ ี



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๕ ๑.  ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  
และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี  
 

[-] สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ   
[-] หนาที่ของพลเมืองด ี เชน  เคารพ  เทดิทูน
สถาบนัชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย อนรัุกษ
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
ปฏิบัติตามกฎหมาย     
[-] คุณลักษณะของพลเมืองดี  เชน  เหน็แก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
มีความรับผิดชอบ เสียสละ   

 ๒.  เสนอวิธีการปกปองคุมครอง
ตนเองหรือผูอ่ืนจากการละเมิดสิทธิ
เด็ก 

[-] เหตุการณที่ละเมิดสทิธิเด็กในสังคมไทย 
[-] แนวทางการปกปองคุมครองตนเองหรอื
ผูอ่ืนจากการละเมิดสิทธเิด็ก 
[-] การปกปองคุมครองสิทธเิด็กในสังคมไทย 

 ๓.  เหน็คุณคาวัฒนธรรมไทยที่มีผล
ตอการดําเนนิชีวิตในสังคมไทย 
 

[-] วฒันธรรมไทย ที่มีผลตอการดําเนินชวีติ
ของคนในสงัคมไทย 
[-] คุณคาของวัฒนธรรมกับการดําเนินชวีติ 

 ๔. มีสวนรวมในการอนุรักษและ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชุมชน 

[-] ความสําคญัของภูมิปญญาทองถิ่น  
[-] ตัวอยางภมูิปญญาทองถิ่นในชุมชนของตน 
[-] การอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิน่
ของชุมชน 

ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ
กับชีวิตประจาํวันของครอบครัวและ
ชุมชน 

[-] กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชวีิตประจําวนัเชน 
    - กฎหมายจราจร   
    - กฎหมายทะเบยีนราษฎร 
    - กฎหมายยาเสพติดใหโทษ 
    - เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ อบต. อบจ. 
[-] ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกลาว 

 ๒.  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง [-] ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
วัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารง
รักษาวฒันธรรมอันดีงาม 
 

[-] การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่
มีผลตอตนเองและสังคมไทย 
[-] แนวทางการธํารงรักษาวฒันธรรมไทย 

 ๓.  แสดงออกถึงมารยาทไทยได
เหมาะสมถกูกาลเทศะ 

[-] ความหมายและสําคัญของมารยาทไทย 
[-] มารยาทไทยและมารยาทสังคม  เชน  การ
แสดงความเคารพ การยนื  การเดิน การนัง่ 
การนอน การรับของสงของ  การรับประทาน
อาหาร การแสดงกิริยาอาการ การทกัทาย  การ
สนทนา  การใชคําพูด 

 ๔.   อธิบายคณุคาทางวฒันธรรมที่
แตกตางกนัระหวางกลุมคนใน
สังคมไทย 

[-] ประโยชนและคุณคาทางวัฒนธรรม 
[-] ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางกลุม
คนภาคตางๆ ในสังคมไทย 
[-] แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

 ๕.  ติดตามขอมูล  ขาวสาร เหตุ 
การณตาง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
เลือกรับและใชขอมูล ขาวสารใน
การเรียนรูไดเหมาะสม  

[-] ขอมูล ขาวสาร เหตกุารณตาง ๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน หนงัสือพิมพ แหลงขาวตาง ๆ สถาน 
การณจริง  
[-] ประโยชนจากการติดตามขอมูล ขาวสาร   
เหตุการณตางๆ  
[-] หลกัการเลอืกรับและใชขอมูล ขาวสารจาก
ส่ือตางๆ รวมทั้งสื่อที่ไรพรมแดน 

 
มาตรฐาน  ส  ๒.๒  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารง

รักษาไว  ซึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บอกโครงสราง  บทบาท  และ [-] โครงสรางของครอบครัวและความสัมพันธ
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
หนาที่ของสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียน   
 

ของบทบาท  หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 
[-] โครงสรางของโรงเรียน  ความสัมพันธของ
บทบาท  หนาที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

 ๒.  ระบุบทบาท  สิทธ ิ หนาที่ของ
ตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 
 

[-] ความหมายและความแตกตางของอาํนาจ
ตามบทบาท สิทธิ หนาที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน 
[-] การใชอํานาจในครอบครัวตามบทบาทสิทธิ
หนาที ่

 ๓.  มีสวนรวมในการตัดสินใจ  และ
ทํากจิกรรมในครอบครัว  และ
โรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

[-]  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เชน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ในครอบครัว การรับฟงและแสดงความคดิเห็น 
[-]  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เชน เลือกหัวหนาหอง ประธานชมุนุม 
ประธานนักเรียน   

ป.๒ ๑.  อธิบายความสัมพันธของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครัว  ในฐานะ
เปนสวนหนึง่ของชุมชน 

[-] ความสัมพนัธของตนเอง  และสมาชกิใน
ครอบครัวกับชุมชน  เชน  การชวยเหลือ
กิจกรรมของชมุชน 

 ๒.  ระบุผูมีบทบาท  อํานาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียน  และชมุชน 

[-] ผูมีบทบาท  อํานาจในการตัดสินใจใน
โรงเรียนและชมุชน  เชน  ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูนําทองถิ่น  กํานนั  ผูใหญบาน 

ป.๓ ๑.  ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิก
ของชุมชนในการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ  ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

[-] บทบาทหนาที่ของสมาชกิในชุมชน 
[-] การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 ๒.  วิเคราะหความแตกตางของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการ

[-] การออกเสยีงโดยตรงและการเลือกตวัแทน
ออกเสียง 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ออกเสียงโดยตรง  และการเลือกตัว 
แทนออกเสยีง 

 ๓.  ยกตัวอยางการเปลีย่นแปลงใน
ชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชน  ที่เปน
ผลจากการตัดสินใจของบุคคลและ
กลุม 

[-] การตัดสินใจของบุคคลและกลุมที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในชัน้เรียน  โรงเรียน  และ
ชุมชน 

ป.๔ ๑.  อธิบายอํานาจอธปิไตยและ
ความสาํคัญของระบอบประชาธิป 
ไตย 

[-] อํานาจอธปิไตย  
[-] ความสําคญัของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 ๒.  อธิบายบทบาทหนาที่ของ
พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 

[-] บทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง  ทัง้กอนการเลือกตั้ง  ระหวางการ
เลือกตั้ง  หลงัการเลือกตั้ง 

 ๓.  อธิบายความสําคัญของสถาบนั
พระมหากษัตริยตามระบอบประชา 
ธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

[-] สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย 
[-] ความสําคญัของสถาบนัพระมหากษัตริยใน
สังคมไทย 

ป.๕ ๑. อธิบายโครงสราง อํานาจ หนาที่
และความสาํคัญของการปกครอง
สวนทองถิ่น 

[-] โครงสรางการปกครองในทองถิน่ เชน อบต. 
อบจ. เทศบาล  และการปกครองพิเศษ เชน 
พัทยา  กทม. 
[-] อํานาจหนาที่และความสําคัญของการ
ปกครองสวนทองถิน่ 

 ๒. ระบุบทบาทหนาที่ และวธิีการ
เขาดํารงตําแหนงของผูบริหารทอง 
ถิ่น 

[-] บทบาทหนาที ่และวิธกีารเขาดํารงตําแหนง
ของผูบริหารทองถิ่น เชน นายก อบต. นายก 
เทศมนตรี นายก อบจ. ผูวาราชการ กทม. 

 ๓.  วิเคราะหประโยชนที่ชุมชน จะ
ไดรับจากองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

[-] องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชนในชุมชน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๖ ๑.  เปรียบเทียบบทบาท หนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่  และ
รัฐบาล   

[-] บทบาท หนาที่  ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่และรัฐบาล 

 ๒. มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ที่
สงเสริม  ประชาธิปไตยในทองถิ่น
และประเทศ 

[-] กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสรมิ ประชาธิปไตย 
ในทองถิน่และประเทศ 
 

 ๓.  อภิปรายบทบาท  ความสําคัญ
ในการใชสิทธอิอกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

[-] การมีสวนในการออกกฎหมาย  ระเบียบ 
กติกา  การเลอืกตั้ง 
[-]  สอดสองดูแลผูมีพฤติกรรมการกระทําผิด
การเลือกตั้ง และแจงตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
[-] การใชสิทธอิอกเสียงเลือกตั้ง  ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
สาระที ่ ๓  เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน  ส  ๓.๑  เขาใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช 

ทรัพยากรทีม่อียูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพยีง  เพื่อการดํารงชวีิตอยางมีดุลยภาพ  

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  ระบุสินคา  และบริการทีใ่ช

ประโยชนในชวีิตประจําวนั 
[-] สินคาและบริการที่ใชอยูในชีวิตประจาํวัน 
เชน ดินสอ กระดาษ ยาสฟีน  
[-] สินคาและบริการที่ไดมาโดยไมใชเงนิ เชน  
มีผูใหหรือการใชของแลกของ  
[-] สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชเงนิซื้อ 
[-] ใชประโยชนจากสินคาและบริการใหคุมคา 

 ๒.  ยกตัวอยางการใชจายเงนิใน [-] การใชจายเงินในชีวิตประจําวนัเพื่อซื้อ
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ชีวิตประจําวันที่ไมเกนิตัวและเหน็
ประโยชนของการออม 

สินคาและบรกิาร 
[-] ประโยชนของการใชจายเงินที่ไมเกนิตัว 
[-] ประโยชนของการออม 
[-] โทษของการใชจายเงนิเกนิตัว 
[-] วางแผนการใชจาย 

 ๓.  ยกตัวอยางการใชทรัพยากรใน
ชีวิตประจําวันอยางประหยัด 

[-] ทรัพยากรที่ใชในชวีิตประจําวนั  เชน  ดินสอ 
กระดาษ  เสื้อผา อาหาร 
[-] ทรัพยากรสวนรวม เชน  โตะ เกาอี้  นกัเรียน  
สาธารณูปโภคตาง ๆ 
[-] วธิีการใชทรัพยากรทั้งของสวนตัวและสวน 
รวมอยางถกูตอง และประหยัดและคุมคา 

ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรทีน่ํามาผลิตสินคา
และบริการที่ใชในชีวิตประจาํวนั 

[-] ทรัพยากรที่นาํมาใชในการผลิตสินคาและ
บริการที่ใชในครอบครัวและโรงเรียน เชน 
ดินสอและกระดาษที่ผลิตจากไม รวมทัง้
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  
[-] ผลของการใชทรัพยากรในการผลิตที่
หลากหลายทีม่ีตอราคา คุณคาและประโยชน
ของสินคาและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดลอม 
 

 ๒. บอกที่มาของรายไดและรายจาย
ของตนเองและครอบครัว 

[-] การประกอบอาชีพของครอบครัว 
[-] การแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม 
[-] รายไดและรายจายในภาพรวมของครอบ 
ครัว 
[-] รายไดและรายจายของตนเอง 

 ๓. บันทกึรายรับรายจายของตนเอง [-] วธิีการทําบญัชีรายรับรายจายของตนเอง
อยางงาย ๆ  
[-] รายการของรายรับที่เปนรายไดที่เหมาะสม 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
และไมเหมาะสม 
[-] รายการของรายจายที่เหมาะสมและ           
ไมเหมาะสม 

 ๔. สรุปผลดีของการใชจายที่
เหมาะสมกับรายไดและการออม 
 
 
 

[-] ทีม่าของรายไดที่สุจริต 
[-] การใชจายที่เหมาะสม 
[-] ผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับรายได 
[-] การออมและผลดีของการออม 
[-] การนาํเงนิที่เหลือมาใชใหเกิดประโยชน  

ป.๓ ๑.  จําแนกความตองการและความ
จําเปนในการใชสินคา  และบริการ
ในการดํารงชวีิต 

[-] สินคาที่จาํเปนในการดํารงชีวิต  ทีเ่รียกวา
ปจจัย  ๔ 
[-] สินคาทีเ่ปนความตองการของมนษุยอาจ 
เปนสินคาที่จาํเปนหรือไมจาํเปนตอการดํารง 
ชีวิต  
[-] ประโยชนและคุณคาของสินคาและบรกิาร  
ที่สนองความตองการของมนุษย 
[-] หลกัการเลอืกสินคาที่จําเปน 
[-] ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค 

 ๒.  วิเคราะหการใชจายของตนเอง [-] ใชบัญชีรับจายวเิคราะหการใชจายที่จาํเปน
และเหมาะสม 
[-] วางแผนการใชจายเงนิของตนเอง 
[-] วางแผนการแสวงหารายไดที่สุจริตและ
เหมาะสม 
[-] วางแผนการนําเงินที่เหลอืจายมาใชอยาง
เหมาะสม 

 ๓.  อธิบายไดวาทรัพยากรทีม่ีอยู
จํากัดมีผลตอการผลิตและบริโภค
สินคาและบรกิาร 

[-] ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค 
[-] ความหมายของสินคาและบริการ 
[-] ปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
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๔๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ความหายากของทรัพยากรกับความตองการ
ของมนุษยทีม่ไีมจํากัด 

ป.๔ ๑. ระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
สินคาและบรกิาร 

[-] สินคาและบริการที่มีอยูหลากหลายใน
ตลาดที่มีความแตกตางดานราคาและคณุภาพ 
[-] ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและ
บริการที่มีมากมาย  ซึง่ขึ้นอยูกับผูซื้อ  ผูขาย 
และ ตัวสินคา  เชน  ความพงึพอใจของผูซือ้ 
ราคาสินคา การโฆษณา คุณภาพของสินคา       

 ๒.  บอกสิทธพิื้นฐาน  และรักษา
ผลประโยชนของตนเองในฐานะ
ผูบริโภค 

[-] สิทธิพืน้ฐานของผูบริโภค 
[-] สินคาและบริการที่มีเครือ่งหมายรับรอง
คุณภาพ 
[-] หลกัการและวิธีการเลือกบริโภค 

  ๓.  อธิบายหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและนาํไปใชในชีวิตประจํา 
วันของตนเอง 

[-] หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง 
[-] การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพยีงในการ
ดํารงชีวิต  เชน  การแตงกาย  การกนิอาหาร 
การใชจาย 

ป.๕ ๑. อธิบายปจจัยการผลิตสนิคาและ
บริการ 

[-] ความหมายและประเภทของปจจัยการผลิต
ประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผูประกอบการ 
[-] เทคโนโลยใีนการผลิตสินคาและบริการ 
[-] ปจจัยอืน่ ๆ เชน ราคาน้ํามัน วัตถุดิบ 
[-] พฤติกรรมของผูบริโภค 
[-] ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการทีม่ีอยูใน
ทองถิน่หรือแหลงผลิตสนิคาและบริการใน
ชุมชน 

 ๒. ประยกุตใชแนวคิดของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงในการทํา

[-] หลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
[-] การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
กิจกรรมตางๆ ในครอบครัว 
โรงเรียนและชมุชน 

พอเพยีงในกิจกรรมตาง ๆ  ในครอบครัว 
โรงเรียนและชมุชน เ ชน การประหยัดพลงังาน
และคาใชจายในบาน  โรงเรยีน  การวางแผน
การผลิตสินคาและบริการเพื่อลดความสญูเสีย
ทุกประเภท  การใชภิปญญาทองถิน่ 
[-] ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการในชมุชน 
เชน  หนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ  หรือโอทอป   

 ๓.  อธิบายหลกัการสําคัญ  และ
ประโยชนของสหกรณ 

[-] หลกัการและประโยชนของสหกรณ 
[-] ประเภทของสหกรณโดยสังเขป 
[-] สหกรณในโรงเรียน (เนนฝกปฏิบัติจริง) 
[-] การประยุกตหลักการของสหกรณมาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มี
ความรับผิดชอบ 

[-]  บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ   เชน            
คํานึงถึงสิง่แวดลอม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบตอสังคม วางแผนกอนเริม่ลง
มือทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดความผิดพลาด
และการสูญเสยี ฯลฯ 
[-] ทัศนคติในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล 
[-] ประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

 ๒. อธิบายบทบาทของผูบริโภค 
ที่รูเทาทนั 

[-] คุณสมบัติของผูบริโภคที่ดี 
[-] พฤติกรรมของผูบริโภคที่บกพรอง 
[-] คุณคาและประโยชนของผูบริโภคที่รูเทาทนั
ที่มีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม 

 ๓. บอกวิธีและประโยชนของการใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 

[-] ความหมาย และความจาํเปนของทรัพยากร 
[-] หลกัการและวิธีใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ (ลดการสูญเสียทกุประเภท) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
[-] วธิีการสรางจิตสํานึกใหคนในชาติรูคุณคา
ของทรัพยากรที่มีอยูจาํกัด 
[-] วางแผนการใชทรัพยากร โดยประยุกตเทค 
นิคและวิธกีารใหมๆ ใหเกิดประโยชนแกสังคม
และประเทศชาติ  และทันสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม                   

 
มาตรฐาน  ส  ๓.๒  เขาใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ

ความจาํเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายเหตผุลความจาํเปนที่คน

ตองทํางานอยางสุจริต 
[-] ความหมาย ประเภทและความสาํคัญของ
การทาํงาน 
[-] เหตุผลของการทาํงาน 
[-] ผลของการทํางานประเภทตาง ๆ  ที่มีตอ
ครอบครัวและสังคม 
[-] การทาํงานอยางสุจริตทําใหสังคมสงบสุข 

ป.๒ ๑.  อธิบายการแลกเปลี่ยนสนิคา
และบริการโดยวิธีตาง ๆ 

[-] ความหมายและความสาํคัญของการแลก 
เปลี่ยนสนิคาและบริการ 
[-] ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสนิคาและ
บริการโดยไมใชเงิน  รวมทัง้การแบงปน  การ
ชวยเหลือ 
[-] ลักษณะการแลกเปลี่ยนสนิคาและบริการ
โดยการใชเงิน 

 ๒.  บอกความสัมพันธระหวางผูซื้อ
และผูขาย 

[-] ความหมายและบทบาทของผูซื้อและผูขาย  
ผูผลิตและผูบริโภคพอสังเขป 
[-] ความสัมพนัธระหวางผูซือ้และผูขายในการ
กําหนดราคาสินคาและบรกิาร 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
[-] ความสัมพนัธระหวางผูซือ้และผูขาย  ทําให
สังคมสงบสุข และประเทศมัน่คง 

ป.๓ ๑.  บอกสินคาและบริการทีรั่ฐจัด 
หาและใหบริการแกประชาชน 

[-] สินคาและบริการที่ภาครฐัทุกระดับจัดหา
และใหบริการแกประชาชน เชน ถนน โรงเรยีน 
สวนสาธารณะ การสาธารณสุข การบรรเทาสา
ธารณภัย 

 ๒. บอกความสําคัญของภาษีและ
บทบาทของประชาชนในการเสีย
ภาษี 

[-] ความหมายและความสาํคัญของภาษีทีรั่ฐ
นํามาสรางความเจริญ  และใหบริการแก
ประชาชน 
[-] ตัวอยางของภาษี  เชน  ภาษีรายไดบุคคล
ธรรมดา  ภาษมีูลคาเพิม่  ฯลฯ 
[-] บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี 

 ๓.  อธิบายเหตุผลการแขงขันทาง
การคา  ทีม่ีผลทําใหราคาสนิคา
ลดลง 

[-] ความสําคญัและผลกระทบของการแขงขัน
ทางการคาที่มผีลทําใหราคาสินคาลดลง 

ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐ 
กิจของคนในชมุชน 

[-] อาชพี  สินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิต  ใน
ชุมชน 
[-] การพึง่พาอาศัยกนัภายในชุมชนทาง  ดาน
เศรษฐกิจ  เชน  ความสัมพนัธระหวางผูซือ้  
ผูขาย  การกูหนี้ยืมสิน 
[-] การสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวยการใช
ส่ิงของที่ผลิตในชุมชน 

 ๒. อธิบายหนาที่เบื้องตนของเงนิ [-] ความหมายและประเภทของเงนิ 
[-] หนาที่เบื้องตนของเงนิในระบบเศรษฐกจิ 
[-] สกุลเงนิสําคัญที่ใชในการซื้อขาย  แลก 
เปลี่ยนระหวางประเทศ 

ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหนาที่เบือ้งตน [-] บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขป 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ของธนาคาร [-] ดอกเบีย้เงนิฝาก  และดอกเบี้ยกูยืม 

[-] การฝากเงนิ / การถอนเงนิ 
 ๒. จาํแนกผลดีและผลเสียของการ

กูยืม 
[-] ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงินทั้งนอก
ระบบ  และในระบบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเสียดอกเบี้ย การลงทุน การซื้อของอุปโภค
เพิ่มข้ึน ทีน่ําไปสูความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เปนตน 

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธระหวาง
ผูผลิต  ผูบริโภค  ธนาคาร  และ
รัฐบาล 

[-] ความสัมพนัธระหวางผูผลิต  ผูบริโภค ธนา 
คาร และรัฐบาล ที่มีตอระบบเศรษฐกิจอยาง
สังเขป เชน  การแลกเปลี่ยนสินคาและบรกิาร  
รายไดและรายจาย การออมกับธนาคาร การ
ลงทนุ  
[-] แผนผงัแสดงความสมัพนัธของหนวย
เศรษฐกิจ 
[-] ภาษีและหนวยงานที่จัดเก็บภาษ ี
[-] สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใชแรงงาน
ในประเทศไทย 
[-] การหารายได รายจาย การออม การลงทุน  
ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางผูผลิต  ผูบริโภค  
และรัฐบาล 

 ๒. ยกตัวอยางการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจภายในทองถิน่ 

[-] การรวมกลุมเชิงเศรษฐกจิ  เพื่อประสาน
ประโยชนในทองถิ่น เชน กลุมออมทรัพย กลุม
แมบาน  กองทุนหมูบาน 

 
สาระที ่ ๔  ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน  ส  ๔.๑  เขาใจความหมาย  ความสาํคัญของเวลา  และยุคสมยัทางประวัติศาสตร  

สามารถใชวิธกีารทางประวติัศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปน
ระบบ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกวนั  เดอืน  ป  และการนับ

ชวงเวลาตามปฏิทินที่ใชในชีวิต 
ประจําวนั 

[-] ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏ
ในปฏิทิน  
[-] ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบจันทรคติใน
ปฏิทิน  
[-] ชวงเวลาทีใ่ชในชีวิตประจําวนั เชน เชาวันนี้   
ตอนเย็น  

 ๒.  เรียงลาํดบัเหตุการณในชีวิต 
ประจําวนั  ตามวันเวลาที่เกดิขึ้น 

[-] เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวติประจําวนัของ
นักเรียน เชน รับประทานอาหาร ต่ืนนอน เขา
นอน เรียนหนงัสือ เลนกฬีา ฯลฯ 
[-] ใชคําบอกชวงเวลา แสดงลําดับเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้นได      

 ๓.  บอกประวติัความเปนมาของ
ตนเองและครอบครัวโดยสอบถาม
ผูเกี่ยวของ 

[-] วิธีการสืบคนประวัติความเปนมาของตนเอง
และครอบครัวอยางงาย ๆ 
[-] การบอกเลาประวัติความเปนมาของตนเอง
และครอบครัวอยางสัน้ ๆ 

ป.๒ ๑ . ใชคําระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ
ในอดีต  ปจจบัุน  และอนาคต 

[-] คําที่แสดงชวงเวลาในอดีต  ปจจุบัน  และ
อนาคต  เชน  วันนี้  เมื่อวานนี้  พรุงนี้  เดือนนี ้
เดือนหนา  เดอืนกอน   
[-]  วันสาํคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณสําคัญในอดีตและปจจุบัน 
[-] ใชคําบอกชวงเวลา อดีต ปจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณได 

 ๒.  ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดย
ใชหลักฐานที่เกี่ยวของ 

[-]  วิธีการสืบคนเหตุการณที่ผานมาแลวที่เกิด
ข้ึนกับตนเองและครอบครัว  โดยใชหลักฐานที่
เกี่ยวของ เชน ภาพถาย  สูติบัตร  ทะเบียนบาน  
[-] ใชคําที่บอกชวงเวลาแสดงเหตุการณที่เกิด 
ข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
[-] ใชเสนเวลา (Time Line) ลําดับเหตุการณที่
เกิดขึ้นได 

ป.๓ ๑.  เทียบศักราชที่สําคัญตามปฏิทิน
ที่ใชในชวีิตประจําวนั 

[-] ที่มาของศกัราชที่ปรากฏในปฏิทิน  เชน 
พุทธศกัราช  คริสตศักราช  อยางสงัเขป  
[-]  วิธีการเทยีบ  พ.ศ.  เปน  ค.ศ.  หรือ  ค.ศ.   
เปน  พ.ศ. 
[-] ตัวอยางการเทียบศักราช  ในเหตุการณที่
เกี่ยวของกับนกัเรียน  เชน  ปเกิดของนกัเรียน  
เปนตน 

 ๒. แสดงลาํดับเหตุการณสําคัญ
ของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุ
หลักฐานและแหลงขอมูลเกีย่วของ 

[-] วิธีการสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใชหลักฐาน  และแหลงขอมลูที่
เกี่ยวของ 
[-] ใชเสนเวลา (Time Line) ลําดับเหตุการณที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

ป.๔ ๑.  นบัชวง  เวลา  เปนทศวรรษ 
ศตวรรษ  และสหัสวรรษ 

[-] ความหมายและชวงเวลาของทศวรรษ 
ศตวรรษ  และสหัสวรรษ 
[-] การใชทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ
เพื่อทาํความเขาใจชวงเวลาในเอกสารเชน  
หนงัสือพมิพ 

 ๒.  อธิบายยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนษุยชาติโดยสงัเขป 

[-] เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษา ประวัติ 
ศาสตรที่แบงเปนยุคกอนประวัติศาสตรและยุค
ประวัติศาสตร 
[-] ยุคสมัยที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรไทย
เชนสมยักอนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสนิทร 

 ๓.  แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช
ในการศึกษาความเปนมาของทอง 

[-] ประเภทของหลกัฐานทางประวัติศาสตร  ที่
แบงเปนหลักฐานชัน้ตน และหลักฐานชัน้รอง 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ถิ่น [-] ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษา ความ

เปนมาของทองถิน่ของตน 
[-] การจําแนกหลักฐานของทองถิน่เปนหลัก 
ฐานชัน้ตนและหลักฐานชั้นรอง 

ป.๕ ๑.  สืบคนความเปนมาของทองถิ่น
โดยใชหลักฐานทีห่ลากหลาย 

[-] วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิน่ 
[-] หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยูในทองถิ่น
ที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตางๆ  
[-] การนาํเสนอความเปนมาของทองถิ่น  โดย
อางอิงหลักฐานทีห่ลากหลายดวยวิธีการตาง ๆ  

 ๒. รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ    
เพื่อตอบคําถามทางประวัติศาสตร 
อยางมีเหตุผล 

[-] การตั้งคําถามทางประวัติศาสตรเกี่ยวกบั
ความเปนมาของทองถิน่ 
[-] แหลงขอมลูและหลักฐานทางประวัติศาสตร
ในทองถิน่เพื่อตอบคําถามดงักลาว  
[-] การใชขอมูลที่พบเพื่อตอบคําถามไดอยางมี
เหตุผล 

 ๓.  อธิบายความแตกตางระหวาง     
ความจริงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
เร่ืองราวในทองถิน่ 

[-] ตัวอยางเรื่องราวจากเอกสารตางๆ ที่
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับขอมูล 
เชน หนังสือพมิพ บทความจากเอกสารตาง ๆ 
เปนตน 
[-] ตัวอยางขอมูลจากหลักฐานทางประวัติ 
ศาสตรในทองถิ่นที่แสดงความจริงกบัขอเท็จ 
จริง 
[-] สรุปประเด็นสําคัญเกีย่วกับขอมูลในทองถิ่น 

ป.๖ ๑. อธิบายความสําคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตรในการศึกษา
เร่ืองราวทางประวัติศาสตรอยาง
งาย ๆ 

[-] ความหมายและความสาํคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ ทีเ่หมาะสมกับ
นักเรียน 
[-] การนาํวิธกีารทางประวัติศาสตรไปใชศึกษา



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
เร่ืองราวในทองถิน่ เชน ความเปนมาของภมูิ
นามของสถานที่ในทองถิน่  

 ๒. นําเสนอขอมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทําความเขาใจ
เร่ืองราวสาํคัญในอดีต 

[-] ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
นํามาใชในการศึกษาเหตกุารณสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทย สมยัรัตนโกสินทร เชน    
พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ หรือ รัชกาล
ที่ ๕ กฎหมายสําคัญ ฯลฯ  
[-] สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริง
และขอเท็จจริง 
[-] การนาํเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรดวยวิธกีารตาง ๆ  เชน การเลา
เร่ือง  การจัดนิทรรศการ  การเขียนรายงาน   

 
มาตรฐาน  ส  ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนษุยชาติจากอดีตจนถงึปจจุบัน  ในดานความสัมพันธ

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง  ตระหนกัถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บอกความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม  ส่ิงของ  เครื่องใช 
หรือการดําเนนิชีวิตของตนเองกับ
สมัยของพอแม  ปูยา  ตายาย 

[-] ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
ส่ิงของ เครื่องใช หรือการดําเนินชีวิตของอดีต
กับปจจุบันที่เปนรูปธรรมและใกลตัวเด็ก 
[-] สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ตางๆ  ตามกาลเวลา  

 ๒.  บอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต   
ที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน 

[-] เหตุการณสําคัญที่เกิดขึน้ในครอบครัว 

ป.๒ ๑.  สืบคนถึงการเปลี่ยนแปลงในวถิี
ชีวิตประจําวันของคนในชุมชนของ

[-] วธิีการสืบคนขอมูลอยางงาย ๆ เชน           
การสอบถามพอแม ผูรู   
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ตนจากอดีตถงึปจจุบัน [-] วถิีชีวิตของคนในชุมชน เชน  การประกอบ

อาชีพ  การแตงกาย  การสื่อสาร ประเพณใีน
ชุมชนจากอดตีถึงปจจุบัน  
[-] สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตของคน
ในชุมชน 

 ๒. อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถชีีวิตของคน 
ในชุมชน 

[-] การเปลี่ยนแปลงของวิถชีวีิตของคนใน
ชุมชนทางดานตาง ๆ  
[-] ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ        
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ป.๓ ๑.  ระบุปจจยัที่มีอิทธิพลตอการตั้ง
ถิ่นฐาน  และพัฒนาการของชุมชน 

[-] ปจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึง่ขึ้นอยูกับ
ปจจัยทางภูมศิาสตรและปจจัยทางสงัคม เชน 
ความเจริญทางเทคโนโลยี การคมนาคม ความ 
ปลอดภัย  
[-] ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของชุมชน
ทั้งปจจยัทางภูมิศาสตร และปจจัยทางสังคม 

 ๒.  สรุปลักษณะที่สําคัญของขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม
ของชุมชน 

[-] ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวฒันธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปจจยัทางภูมิศาสตร
และปจจัยทางสังคม 
[-] ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม
ของชุมชนอ่ืน ๆ  ที่มีความเหมือน และความ
ตางกับชมุชนของตนเอง 

 ๓.  เปรียบเทยีบความเหมอืนและ
ความตางทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ  

 

ป.๔ ๑.  อธิบายการตั้งหลักแหลง  และ
พัฒนาการของมนษุยยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุค

[-] พฒันาการของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร
และยุคประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสงัเขป 
[-] หลกัฐานการตั้งหลกัแหลงของมนุษย  ยุค
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ประวัติศาสตรโดยสังเขป กอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป 

 ๒.  ยกตัวอยางหลกัฐานทางประวัติ 
ศาสตรที่พบในทองถิน่ที่แสดง
พัฒนาการของมนษุยชาติ   

[-] หลกัฐานทางประวัติศาสตรที่พบในทองถิน่
ที่แสดงพฒันาการของมนุษยชาติในดนิแดน
ไทยโดยสงัเขป 

ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียและจนีที่มีตอไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  โดยสงัเขป 

[-] การเขามาของอารยธรรมอินเดียและจนีใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตโดยสังเขป 
[-] อิทธิพลของอารยธรรมอนิเดียและจนีทีม่ีตอ
ไทย และคนในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
เชน ศาสนาและความเชื่อ ภาษา  การแตงกาย 
อาหาร 

 ๒. อภิปรายอทิธิพลของวัฒนธรรม
ตางชาตทิี่มีตอสังคมไทยปจจุบัน
โดยสังเขป 

[-] การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติในสงัคม 
ไทย  เชน  อาหาร  ภาษา การแตงกาย ดนตรี 
โดยระบุลักษณะ  สาเหตุและผล 
[-] อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของวฒัน 
ธรรมตางชาตติอสังคมไทยในปจจุบัน 

ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสงัคม  เศรษฐกิจ
และการเมือง  ของประเทศเพื่อน
บานในปจจุบัน 

[-] ใชแผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต 
[-] สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบานของไทยโดยสังเขป 
[-] ตัวอยางความเหมือนและความตางระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน  เชน  ภาษา ศาสนา 
การปกครอง 

 ๒. บอกความสัมพันธของกลุม
อาเซียนโดยสงัเขป 

[-] ความเปนมาของกลุมอาเซียนโดยสงัเขป 
[-] สมาชิกของอาเซยีนในปจจุบัน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
[-] ความสัมพนัธของกลุมอาเซียนทางเศรษฐ 
กิจ และสังคมในปจจุบันโดยสังเขป    

 
มาตรฐาน  ส  ๔.๓   เขาใจความเปนมาของชาติไทย  วฒันธรรม  ภูมิปญญาไทย  มีความรกั  ความ 

ภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  อธิบายความหมาย  และ

ความสาํคัญของสัญลักษณสําคัญ
ของชาติไทย  และปฏิบัติตนได
ถูกตอง 

[-] ความหมายและความสาํคัญของสัญลักษณ
ที่สําคัญของชาติไทย  ไดแก  ชาต ิ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย  (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธ 
รูป  พระบรมฉายาลกัษณ) 
[-] การเคารพธงชาต ิการรองเพลงชาต ิ   และ
เพลงสรรเสรญิพระบารม ี เคารพศาสนวตัถุ  
ศาสนสถาน 
[-] เอกลกัษณอ่ืน ๆ  เชน  แผนที่ประเทศไทย 
ประเพณีไทย  อาหารไทย ทีม่ีความภาคภมูิใจ 
และมีสวนรวมที่จะอนุรักษไว 

 ๒.  บอกสถานที่สําคัญซึ่งเปนแหลง
วัฒนธรรมในชุมชน 

[-] ตัวอยางของแหลงวัฒนธรรมในชุมชนทีใ่กล
ตัวนักเรยีน  เชน  วัด  ตลาด พิพธิภัณฑ มัสยิด 
โบสถคริสต  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
[-] คุณคาและความสาํคัญของแหลง
วัฒนธรรมในชุมชนในดานตาง ๆ  เชน  เปน
แหลงทองเที่ยว  เปนแหลงเรยีนรู  

 ๓.  ระบุส่ิงที่ตนรักและภาคภูมิใจใน
ทองถิน่ 

[-] ตัวอยางสิง่ที่เปนความภาคภูมิใจในทองถิ่น
เชน  ส่ิงของ  สถานที ่ ภาษาถิ่น  ประเพณีและ
วัฒนธรรม  ฯลฯ  ที่เปนสิ่งทีใ่กลตัวนักเรียนและ
เปนรูปธรรมชดัเจน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
[-] คุณคาและประโยชนของสิ่งตางๆ  เหลานัน้ 

ป.๒ ๑.  ระบุบุคคลที่ทาํประโยชนตอ
ทองถิน่หรือประเทศชาต ิ
 

[-] บุคคลในทองถิ่นทีท่ําคุณประโยชนตอการ
สรางสรรควัฒนธรรม  และความมัน่คงของ
ทองถิน่  และประเทศชาติในอดีตที่ควรนาํเปน
แบบอยาง 
[-] ผลงานของบุคคลในทองถิ่นที่นาภาคภูมิใจ 

 ๒.  ยกตัวอยางวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษไว 
 
 

[-] ตัวอยางของวัฒนธรรมประเพณีไทย  เชน 
การทาํความเคารพ  อาหารไทย  ภาษาไทย 
ประเพณีสงกรานต  ฯลฯ 
[-] คุณคาของวัฒนธรรม  และประเพณีไทยที่มี
ตอสังคมไทย 
[-] ภูมิปญญาของคนไทยในทองถิน่นักเรียน 

ป.๓ ๑.  ระบพุระนามและพระราชกรณีย
กิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย
ไทยที่เปนผูสถาปนาอาณาจกัรไทย 
 

[-] พระราชประวัติพระราชกรณียกิจโดยสงัเขป
ของพอขุนศรอิีนทราทิตย  สมเด็จพระรามาธิบ 
ดีที่ ๑  (พระเจาอูทอง)  สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช และพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช   ผูสถาปนาอาณาจกัรไทย 
สุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทรตาม 
ลําดับ 
[-] อาณาจักรไทยอื่นๆที่ผนวกรวมเขาเปนสวน
หนึง่ของชาติไทย  เชน ลานนา 

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย 
ในรัชกาลปจจบัุน  โดยสังเขป 

[-] พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระบรมราชินนีาถโดยสังเขป 

 ๓.  เลาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่มีสวนปกปองประเทศชาต ิ

[-] วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปอง
ประเทศชาต ิเชน  ทาวเทพสตรี  ทาวศรีสุนทร 
ชาวบานบางระจัน พระยาพชิัยดาบหกั สมเด็จ
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
พระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช 

ป.๔ ๑.  อธิบายพฒันาการของอาณา 
จักรสุโขทัยโดยสังเขป 

[-] การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสงัเขป 
[-] พฒันาการของอาณาจักรสุโขทัยทางดาน
การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสงัเขป 

 ๒.  บอกประวติั  และผลงานของ
บุคคลสําคัญสมัยสุโขทยั 

[-] ประวัติและผลงานของบคุคลสําคัญ  สมัย
สุโขทัย  เชน  พอขุนศรีอินทราทิตย   พอขุน
รามคําแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชาที่  ๑  
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

 ๓.  อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญ   
สมัยสุโขทยัทีน่าภาคภูมิใจและควร
คาแกการอนุรักษ 

[-] ภูมิปญญาไทยในสมยัสุโขทัย  เชน  ภาษา 
ไทย  ศิลปกรรมสุโขทัยที่ไดรับการยกยองเปน
มรดกโลก   เครื่องสังคมโลก  
[-] คุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอถงึ
ปจจุบันที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการ
อนุรักษ 

ป.๕ ๑. อธิบายพฒันาการของอาณา 
จักรอยุธยาและธนบุรีโดยสงัเขป 
 

[-] การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสงัเขป 
 

 ๒. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของอาณาจักรอยธุยา 
 

[-] ปจจัยที่สงเสริมความเจรญิรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการปกครองของอาณาจักร
อยุธยา 
[-] พฒันาการของอาณาจักรอยุธยาการดาน
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจโดยสงัเขป 

 ๓.  บอกประวติั  และผลงานของ
บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี
ที่นาภาคภูมิใจ 

[-] ผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา เชน 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จ
พระนารายณมหาราช  ชาวบานบางระจนั  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๔.  อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญ   

สมัยอยุธยาและธนบุรีที่นาภาคภูมิ 
ใจและควรคาแกการอนุรักษไว 

[-] ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสงัเขป  เชน 
ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม  
[-] การกอบกูเอกราชและการสถาปนาอาณา 
จักรธนบุรีโดยสังเขป  
[-] พระราชประวัติ และผลงานของพระเจาตาก
สินมหาราชโดยสังเขป  
[-] ภูมิปญญาไทยสมัยธนบรีุโดยสังเขป  เชน 
ศิลปกรรม  การคา วรรณกรรม 

ป.๖ ๑. อธิบายพฒันาการของไทยสมยั
รัตนโกสินทร โดยสังเขป 
 

[-] การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทรโดยสัง 
เขป 
 

 ๒. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมยัรัตนโกสินทร   

[-] ปจจัยที่สงเสริมความเจรญิรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร 
[-] พฒันาการของไทยสมัยรัตนโกสนิทร 
โดยสังเขป ตามชวงเวลาตางๆ เชน  สมัย
รัตนโกสินทรตอนตน สมัยปฏิรูปประเทศ และ
สมัยประชาธปิไตย 

 ๓.  ยกตัวอยางผลงานของบคุคล
สําคัญดานตางๆสมัยรัตนโกสินทร 
 

[-] ผลงานของบุคคลสําคัญทางดานตางๆ  ใน
สมัยรัตนโกสนิทร  เชน  พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร
ราชเจามหาสรุสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฯลฯ 

 ๔.  อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญ
สมัยรัตนโกสนิทร  ทีน่าภาคภูมิใจ 
และควรคาแกการอนุรักษไว 

[-] ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร  เชน  
ศิลปกรรม  วรรณกรรม 
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สาระที ่ ๕  ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน  ส  ๕.๑  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึง่มีผลตอ

กันและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนทีแ่ละเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ
คนหาวิเคราะห  สรุป  และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  แยกแยะสิง่ตาง ๆ  รอบตัวที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และที่
มนุษยสรางขึน้ 

[-] ส่ิงตาง ๆ  รอบตัวที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ
และที่มนุษยสรางขึ้น 

 ๒.  ระบุความสัมพันธของตาํแหนง  
ระยะ  ทิศของสิ่งตาง ๆ  รอบตัว 

[-] ความสัมพนัธของตําแหนง  ระยะ  ทิศของ
ส่ิงตาง ๆ รอบตัว  เชน  ที่อยูอาศัย  บาน เพื่อน
บาน  ตนไม  ถนน ทุงนา  ไร  สวน  ที่ราบ ภูเขา  
แหลงน้ํา   

 ๓.  ระบุทิศหลกัและที่ต้ังของสิ่ง
ตางๆ  

[-] ทิศหลัก  (เหนือ  ตะวันออก  ใต  ตะวันตก)  
และที่ต้ังของสิง่ตาง ๆ รอบตัว 

 ๔.  ใชแผนผังงาย ๆ   ในการแสดง
ตําแหนงของสิง่ตางๆ  ในหองเรียน 

[-] แผนผงัแสดงตําแหนงสิง่ตางๆ  ในหองเรียน 

 ๕. สังเกตและบอกการเปลีย่นแปลง
ของสภาพอากาศในรอบวนั 
 

[-] การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบ
วัน  เชน  กลางวนั  กลางคืน  ความรอนของ
อากาศ  ฝน  เมฆ  ลม 

ป.๒ ๑.  ระบุส่ิงตางๆ   ที่เปนธรรมชาติ
กับที่มนุษยสรางขึ้น  ซึง่ปรากฏ
ระหวางโรงเรยีนกับบาน 

[-] ส่ิงตางๆ ที่เปนธรรมชาติกบัที่มนุษยสรางขึ้น  
ซึ่งปรากฏระหวางโรงเรียนกบับาน 

 ๒.  ระบุตําแหนงอยางงายและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ 
ที่ปรากฏในลกูโลก  แผนที ่ แผนผัง 
และภาพถาย 

[-] ตําแหนงอยางงายและลกัษณะทาง
กายภาพของสิ่งตางๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  
แผนที ่ แผนผงั  และภาพถาย  เชน  ภูเขา  ที่
ราบ  แมน้ํา  ตนไม  อากาศ  ทะเล 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓. อธิบายความสัมพันธของปรากฏ 

การณระหวางโลก  ดวงอาทติยและ
ดวงจนัทร 

[-] ความสัมพนัธของปรากฏการณระหวางโลก  
ดวงอาทิตยและดวงจนัทรเชน ขางขึ้น ขางแรม 
ฤดูกาลตางๆ  

ป.๓ ๑.  ใชแผนที่  แผนผังและภาพถาย
ในการหาขอมลูทางภูมิศาสตรใน
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

[-] แผนที ่แผนผัง  และภาพถาย 
[-] ความสัมพนัธของตําแหนง ระยะ ทิศทาง 

 ๒.  เขียนแผนผังงาย ๆ เพื่อแสดง
ตําแหนงที่ต้ังของสถานที่สําคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน 

[-] ตําแหนงทีต้ั่งสัมพนัธของสถานที่สําคญัใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน เชนสถานที่ราชการ 
อําเภอ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย ฯลฯ 

 ๓.  บอกความสัมพันธของลกัษณะ
กายภาพกับลักษณะทางสังคมของ
ชุมชน 

[-] ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีผลตอสภาพ
สังคมในชุมชน  

ป.๔ ๑.  ใชแผนที่  ภาพถายระบลัุกษณะ
สําคัญทางกายภาพ  ของจงัหวัด
ตนเอง 

[-] แผนที/่ภาพถาย  ลักษณะทางกายภาพของ
จังหวัดตนเอง 

 ๒.  ระบุแหลงทรัพยากรและสิ่งตาง 
ๆ  ในจังหวัดของตนเองดวยแผนที ่

[-] ตําแหนง  ระยะทางและทศิของทรัพยากร
และสิ่งตางๆ ในจังหวัดของตนเอง 

 ๓.  ใชแผนที่อธิบายความสมัพันธ
ของสิ่งตางๆ ที่มีอยูในจังหวดั 

[-] แผนที่แสดงความสัมพนัธของสิ่งตางๆ  ที่มี
อยูในจังหวัด 
[-] ลักษณะทางกายภาพ  (ภูมิลักษณ  หรือ 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ) ที่มีผลตอสภาพ
สังคมของจังหวัด 

ป.๕ ๑.  รูตําแหนง  (พิกัดภูมิศาสตร  ละ 
ติจูด ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของ
ภูมิภาคของตนเอง 

[-] ตําแหนง (พิกัดภูมิศาสตร ละติจูด ลองจิจูด)  
ระยะ  ทิศทาง  ของภูมิภาคของตนเอง 

 ๒.  ระบุลักษณะภูมิลักษณที่สําคัญ
ในภูมิภาคของตนเองในแผนที ่

[-] ภูมิลักษณที่สําคัญในภูมภิาคของตนเองเชน 
แมน้ํา  ภูเขา   ปาไม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓.  อธิบายความสัมพันธของ

ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะ
ทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง 

[-] ความสัมพนัธของลักษณะทางกายภาพ        
(ภูมิลักษณและภูมิอากาศ) และลักษณะทาง
สังคม  (ภูมิสังคม)  ในภูมิภาคของตนเอง 

ป.๖ ๑.  ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
(แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ
ลักษณะสําคญัทางกายภาพ  และ
สังคมของประเทศ  

[-] เครื่องมือทางภูมิศาสตร  (แผนที่ ภาพถาย
ชนิดตาง ๆ)  ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศ 

 ๒.  อธิบายความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏ 
การณทางธรรมชาติของประเทศ 

[-] ความสัมพนัธระหวางลักษณะทางกายภาพ
กับปรากฏการณทางธรรมชาติของประเทศ 
เชน อุทกภัย  แผนดินไหว วาตภัย 
[-] ภูมิลักษณที่มีตอภูมิสังคมของประเทศไทย 

 
มาตรฐาน  ส  ๕.๒  เขาใจปฏิสัมพนัธระหวางมนษุยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ

สรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสาํนึก  และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บอกส่ิงตาง ๆ  ที่เกิดตามธรรม 

ชาติ  ที่สงผลตอความเปนอยูของ
มนุษย  

[-] ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมอิากาศมีผลตอ
ความเปนอยูของมนษุย เชน ที่อยูอาศัย เครื่อง
แตงกายและอาหาร 

 ๒. สังเกตและเปรียบเทยีบการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่
อยูรอบตัว 

[-] การเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดลอมทีอ่ยู
รอบตัว 

 ๓.  มีสวนรวมในการจัดระเบียบ
ส่ิงแวดลอมทีบ่านและชัน้เรยีน  

[-] การรูเทาทนัสิ่งแวดลอมและปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอม 

ป.๒ ๑. อธิบายความสําคัญและคุณคา    
ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ     

[-] คุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  เชน  
ในการประกอบอาชีพ  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ทางสังคม  [-] คุณคาของสิ่งแวดลอมทางสงัคม  เชน  ส่ิง 

ปลูกสรางเพื่อการดํารงชพี 
 ๒. แยกแยะและใชทรัพยากรธรรม 

ชาติที่ใชแลวไมหมดไปและที่ใชแลว
หมดไปไดอยางคุมคา 

[-] ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
[-] ประเภททรพัยากรธรรมชาติ 

 ๓. อธิบายความสัมพันธของฤดู 
กาลกับการดําเนินชีวิตของมนุษย 

[-] ความสัมพนัธของฤดกูาลกับการดําเนนิชีวิต
ของมนุษย 

 ๔. มีสวนรวมในการฟนฟูปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและชมุชน  

[-] การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
[-] การรักษาและฟนฟูส่ิงแวดลอม 

ป.๓ ๑.  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมในชุมชนจากอดีตถึง
ปจจุบัน 

[-] สภาพแวดลอมในชุมชนในอดีตและปจจุบัน 

 ๒.  อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดลอม      
และทรัพยากรธรรมชาติในการ
สนองความตองการพื้นฐานของ
มนุษย และการประกอบอาชพี 

[-] การพึง่พาสิ่งแวดลอม ในการดํารงชีวติของ
มนุษย  เชน  การคมนาคม  บานเรือน   และ
การประกอบอาชีพในชุมชน 
[-] การประกอบอาชีพที่เปนผลมาจากสภาพ 
แวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน 

 ๓.  อธิบายเกีย่วกับมลพิษและการ
กอใหเกิดมลพษิโดยมนุษย 

[-] มลพิษที่เกดิจากการกระทําของมนุษย 

 ๔.  อธิบายความแตกตางของเมือง
และชนบท 

[-] ลักษณะของเมืองและชนบท 

 ๕.  ตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลง
ของส่ิงแวดลอมในชุมชน   

[-] การเพิ่มและสูญเสียสิ่งแวดลอมทําใหชมุชน
เปลี่ยนแปลง 

ป.๔ ๑.  อธิบายสภาพแวดลอมทางกาย 
ภาพของชุมชนที่สงผลตอการ
ดําเนนิชีวิตของคนในจังหวัด 

[-] สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน  ที่
สงผลตอการดาํเนนิชีวิตของคนในจงัหวัด เชน 
ลักษณะบาน  อาหาร  

 ๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ [-] การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในจงัหวัด
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
แวดลอมในจังหวัด  และผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  เชน การตั้ง
ถิ่นฐาน  การยายถิน่ 

 ๓. มีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวด 
ลอมในจังหวัด 

[-] การอนุรักษส่ิงแวดลอม  และทรัพยากร 
ธรรมชาติในจงัหวัด 

ป.๕ ๑.  วเิคราะหสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพลตอลักษณะการ
ต้ังถิ่นฐาน  และการยายถิน่ของ
ประชากรในภมูิภาค  

[-] สภาพแวดลอมทางกายภาพทีม่ีอิทธพิลตอ
ลักษณะการตั้งถิน่ฐาน  และการยายถิน่ของ
ประชากรในภมูิภาค 

 ๒. อธิบายอทิธิพลของสิง่แวดลอม
ทางธรรมชาตทิี่กอใหเกิดวถิชีีวิต
และการสรางสรรควัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 

[-] อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติทีก่อ 
ใหเกิดวถิีชีวิตและการสรางสรรควัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 

 ๓. นําเสนอตัวอยางที่สะทอนให
เห็นผลจากการรักษา  และการ
ทําลายสภาพแวดลอม  และเสนอ
แนวคิดในการรักษาสภาพแวดลอม
ในภูมิภาค 

[-] ผลจากการรักษาและการทําลายสภาพแวด 
ลอม 
[-] แนวทางการอนุรักษ  และรักษาสภาพแวด 
ลอมในภูมิภาค 

ป.๖ ๑. วิเคราะหความสัมพนัธระหวาง
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกบั
ส่ิงแวดลอมทางสงัคมในประเทศ 

[-] ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ กับส่ิงแวดลอม
ทางสังคมในประเทศ 
[-] ความสัมพนัธและผลกระทบ 

 ๒. อธิบายการแปลงสภาพธรรม 
ชาติในประเทศไทย  จากอดตีถึง
ปจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น  

[-] ผลทีเ่กิดจากการปรับเปลีย่น  หรือดัดแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปจจุบัน 
และผลที่เกิดขึน้  (ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  
อาชีพ  และวฒันธรรม) 

 ๓. จัดทําแผนการใชทรัพยากรใน
ชุมชน 

[-] แนวทางการใชทรัพยากรของคนในชุมชนให
ใชไดนานขึน้  โดยมีจิตสํานกึรูคุณคาของ
ทรัพยากร 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
[-] แผนอนุรักษทรัยากรในชมุชน หรือแผน
อนุรักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตวัชีว้ดั/มาตรฐานการเรียนรู 
 
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส  ๑๑๑๐๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑  (๒๔  ตัวชีว้ัด) 
 
๑.  บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป  (ส ๑.๑ ป.๑/๑) 
๒.  ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนนิชวีิตและขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิก 
      ชนตวัอยางตามที่กาํหนด  (ส ๑.๑ ป.๑/๒) 
๓.  บอกความหมาย  ความสําคัญ  และเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท  ๓  ในพระ  
      พทุธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามทีก่ําหนด  (ส ๑.๑ ป.๑/๓) 
๔.  เหน็คุณคาและสวดมนต  แผเมตตา  มีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธใินพระพุทธศาสนา  การพฒันา 
      จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถอื  ตามที่กาํหนด  (ส ๑.๑ ป.๑/๔) 
๕.  บําเพ็ญประโยชนตอวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  (ส ๑.๒ ป.๑/๑) 
๖.  แสดงตนเปนพทุธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนกิชนของศาสนาที่ตนนับถือ  (ส ๑.๒ ป.๑/๒) 
๗.  ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี พิธีกรรม  และวันสาํคัญทางศาสนาตามทีก่ําหนดไดถูกตอง  (ส ๑.๒ ป.๑/ 
      ๓) 
๘.  บอกประโยชนและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  (ส ๒.๑ ป.๑/๑) 
๙.  ยกตัวอยางความสามารถและความดขีองตนเองผูอ่ืนและบอกผลจากการกระทาํนัน้  (ส ๒.๑  
      ป.๑/๒) 
๑๐.  บอกโครงสราง  บทบาทและหนาที่ของสมาชกิในครอบครัวและโรงเรียน  (ส ๒.๒ ป.๑/๑) 
๑๑.  ระบุบทบาท  สิทธ ิ หนาที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน  (ส ๒.๒ ป.๑/๒) 
๑๒.  มีสวนรวมในการตัดสินใจและทาํกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิป  
        ไตย  (ส ๒.๒ ป.๑/๓) 
๑๓.  ระบุสินคาและบริการที่ใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน  (ส ๓.๑ ป.๑/๑) 
๑๔.  ยกตัวอยางการใชจายเงนิในชวีิตประจําวนัที่ไมเกินตัวและเหน็ประโยชนของการออม  (ส ๓.๑  
        ป.๑/๒) 
๑๕.  ยกตัวอยางการใชทรัพยากรในชวีิตประจําวนัอยางประหยัด  (ส ๓.๑ ป.๑/๓) 
๑๖.  อธิบายเหตุผลความจาํเปนที่คนตองทํางานอยางสจุริต  (ส ๓.๒ ป.๑/๑) 
๑๗.  แยกแยะสิ่งตางๆ  รอบตัวที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติและที่มนษุยสรางขึ้น  (ส ๕.๑ ป.๑/๑) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๘.  ระบุความสัมพนัธของตําแหนง  ระยะ  ทิศ  ของส่ิงตางๆ  รอบตัว  (ส ๕.๑ ป.๑/๒) 
๑๙.  ระบุทิศหลักและที่ต้ังของสิ่งตางๆ  (ส ๕.๑ ป.๑/๓) 
๒๐.  ใชแผนผังงาย ๆ  ในการแสดงตําแหนงของสิ่งตางๆ  ในหองเรียน  (ส ๕.๑ ป.๑/๔) 
๒๑.  สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  (ส ๕.๑ ป.๑/๕) 
๒๒.  บอกส่ิงตางๆ  ที่เกิดตามธรรมชาตทิีส่งผลตอความเปนอยูของมนุษย  (ส ๕.๒ ป.๑/๑) 
๒๓.  สังเกตและเปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว  (ส ๕.๒ ป.๑/๒) 
๒๔.  มีสวนรวมในการจัดระเบียบสิ่งแวดลอมที่บานและชั้นเรียน  (ส ๕.๒ ป.๑/๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส  ๑๒๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒  (๒๘  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  บอกความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ  (ส ๑.๑ ป.๒/๑) 
๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแตประสูติจนถงึการออกผนวช  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามทีก่ําหนด 
      (ส ๑.๑ ป.๒/๒) 
๓.  ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนนิชวีิตและขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิก 
      ชนตวัอยางตามที่กาํหนด  (ส ๑.๑ ป.๒/๓) 
๔.  บอกความหมาย  ความสําคัญ  และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลกัธรรมโอวาท  ๓  ในพระ  
      พทุธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามทีก่ําหนด  (ส ๑.๑ ป.๒/๔) 
๕.  ชื่นชมการทําความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว  และในโรงเรียน  ตามหลักศาสนา  (ส ๑.๑  
      ป.๒/๕) 
๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต  แผเมตตา  มีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธใินพระพุทธศาสนา  การพฒันา 
      จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถอื  ตามที่กาํหนด  (ส ๑.๑ ป.๒/๖) 
๗.  บอกช่ือศาสนา  ศาสดา  และความสําคัญของคัมภีรของศาสนาทีต่นนับถือและศาสนาอืน่ๆ  (ส  
      ๑.๑ ป.๒/๗) 
๘.  ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาที่ตนนบัถือ  ตามทีก่าํหนดไดถูกตอง  (ส ๑.๒ ป.๒/ 
      ๑) 
๙.  ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี พิธีกรรม  และวันสาํคัญทางศาสนา ตามทีก่ําหนดไดถูกตอง  (ส ๑.๒ ป. 
      ๒/๒) 
๑๐.  ปฏิบัติตนตามขอตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวนั  (ส ๒.๑ 
        ป.๒/๑) 
๑๑.  ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย  (ส ๒.๑ ป.๒/๒) 
๑๒.  แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเชื่อ  และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตางกัน  
        โดยปราศจากอคติ  (ส ๒.๑ ป.๒/๓) 
๑๓.  เคารพในสิทธ ิเสรีภาพของผูอ่ืน  (ส ๒.๑ ป.๒/๔)   
๑๔.  อธิบายความสัมพันธของตนเอง  และสมาชกิในครอบครัวในฐานะเปนสวนหนึ่งของชมุชน  (ส  
        ๒.๒ ป.๒/๑) 
๑๕.  ระบุผูมีบทบาท  อํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียน  และชุมชน  (ส ๒.๒ ป.๒/๒) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๖.  ระบุทรัพยากรที่นาํมาผลิตสินคาและบริการที่ใชในชีวิตประจาํวนั  (ส๓.๑ ป.๒/๑) 
๑๗.  บอกที่มาของรายไดและรายจายของตนเองและครอบครัว  (ส ๓.๑ ป.๒/๒) 
๑๘.  บันทกึรายรับรายจายของตนเอง  (ส ๓.๑ ป.๒/๓) 
๑๙.  สรุปผลดีของการใชจายทีเ่หมาะสมกับรายไดและการออม  (ส ๓.๑ ป.๒/๔) 
๒๐.  อธิบายการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยวิธีตาง ๆ  (ส ๓.๒ ป.๒/๑) 
๒๑.  บอกความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย  (ส ๓.๒ ป.๒/๒) 
๒๒.  ระบุส่ิงตางๆ  ที่เปนธรรมชาติกับทีม่นุษยสรางขึ้น   ซึง่ปรากฏระหวางโรงเรียนกับบาน  (ส ๕.๑  
        ป.๒/๑) 
๒๓.  ระบุตําแหนงอยางงายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที ่ แผน 
        ผัง  และภาพถาย  (ส ๕.๑ ป.๒/๒) 
๒๔.  อธิบายความสัมพันธของปรากฏการณระหวางโลก ดวงอาทิตยและดวงจนัทร  (ส ๕.๑ ป.๒/๓) 
๒๕.  อธิบายความสาํคัญและคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม  (ส ๕.๒ ป.๒/๑) 
๒๖.  แยกแยะและใชทรัพยากรธรรมชาติทีใ่ชแลวไมหมดไปและที่ใชแลวหมดไปไดอยางคุมคา  (ส ๕  
        .๒ ป.๒/๒) 
๒๗.  อธิบายความสัมพันธของฤดูกาลกบัการดําเนินชวีิตของมนษุย  (ส ๕.๒ ป.๒/๓) 
๒๘.  มีสวนรวมในการฟนฟปูรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรยีนและชุมชน  (ส ๕.๓ ป.๒/๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส ๑๑๓๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓  (๓๑  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  อธิบายความสําคัญของพระพทุธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ในฐานะทีเ่ปนรากฐานสาํคญั 
      ของวฒันธรรมไทย  (ส ๑.๑ ป.๓/๑) 
๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแตการบําเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตาม  
      ทีก่ําหนด  (ส ๑.๑ ป.๓/๒) 
๓.  ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนนิชวีิตและขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เร่ืองเลาและศาสนิก 
      ชนตวัอยาง  ตามที่กําหนด  (ส ๑.๑ ป.๓/๓) 
๔.  บอกความหมายความสาํคัญของพระไตรปฎกหรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ  (ส ๑.๑ ป.๓/๔) 
๕.  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามหลกัธรรมโอวาท  ๓  ในพระพทุธศาสนา  หรือ 
      หลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับถือตามที่กําหนด  (ส ๑.๑ ป.๓/๕) 
๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต  แผเมตตา  มีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธใินพระพุทธศาสนา  การพฒันา 
      จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถอืตามที่กาํหนด  (ส ๑.๑ ป.๓/๖) 
๗.  บอกชื่อ  ความสาํคัญและปฏิบัติตน ไดอยางเหมาะสมตอศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  ศาสนบุคคล 
      ของศาสนาอื่นๆ  (ส ๑.๑ ป.๓/๗) 
๘.  ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวก  ศาสนสถาน  ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนบัถือตามที่กําหนด 
      ไดถูกตอง  (ส ๑.๒ ป.๓/๑) 
๙.  เหน็คุณคา และปฏิบัติตนในศาสนพิธพีิธีกรรมและวนัสําคัญทางศาสนา  ตามทีก่ําหนดไดถูกตอง 
      (ส ๑.๒ ป.๓/๒) 
๑๐.  แสดงตนเปนพทุธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนกิชนของศาสนาที่ตนนับถือ  (ส ๑.๒ ป.๓/๓) 
๑๑.  สรุปประโยชนและปฏบัิติตนตามประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัวและทองถิ่น  (ส ๒.๑ ป.๓  
        /๑) 
๑๒.  บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเอง  และผูอ่ืนที่อยูในกระแสวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย 
        (ส ๒.๑ ป.๓/๒) 
๑๓.  อธิบายความสาํคัญของวนัหยุดราชการที่สําคัญ  (ส ๒.๑ ป.๓/๓) 
๑๔.  ยกตัวอยางบุคคลซึง่มีผลงานที่เปนประโยชนแกชุมชนและทองถิน่ของตน  (ส ๒.๑ ป.๓/๔) 
๑๕.  ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชกิของชมุชนในการมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ  ตามกระบวนการ 
        ประชาธปิไตย  (ส ๒.๒ ป.๓/๑) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๖.  วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการการตัดสินใจในชัน้เรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวธิกีาร 
        ออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง  (ส ๒.๒ ป.๓/๒) 
๑๗.  ยกตัวอยางการเปลีย่นแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เปนผลจากการตัดสินใจของบุคคล 
        และกลุม  (ส ๒.๒ ป.๓/๓) 
๑๘.  จาํแนกความตองการและความจาํเปนในการใชสินคาและบริการในการดํารง ชีวิต  (ส ๓.๑ ป. 
        ๓/๑) 
๑๙.  วเิคราะหการใชจายของตนเอง  (ส ๓.๑ ป.๓/๒) 
๒๐. อธิบายไดวาทรพัยากรที่มีอยูจาํกัดมผีลตอการผลิต  และบริโภคสินคาและบรกิาร  (ส ๓.๑ ป.๓/ 
        ๓) 
๒๑.  บอกสินคาและบริการที่รัฐจัดหา  และใหบริการแกประชาชน  (ส ๓.๒ ป.๓/๑) 
๒๒.  บอกความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  (ส ๓.๒ ป.๓/๒) 
๒๓.  อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคาที่มีผลทาํใหราคาสินคาลดลง  (ส ๓.๒ ป.๓/๓) 
๒๔.  ใชแผนที ่ แผนผัง  และภาพถายในการหาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        (ส ๕.๑ ป.๓/๑) 
๒๕.  เขียนแผนผังงายๆ  เพือ่แสดงตําแหนงที่ต้ังของสถานที่สําคัญในบริเวณโรงเรยีนและชุมชน  (ส  
        ๕.๑ ป.๓/๒) 
๒๖.  บอกความสัมพันธของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  (ส ๕.๑ ป.๓/๓) 
๒๗.  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในชมุชนจากอดีตถึงปจจุบัน  (ส ๕.๒ ป.๓/๑) 
๒๘.  อธิบายการพึง่พาสิ่งแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตองการพืน้ฐาน   ของ 
        มนษุย  และการประกอบอาชีพ  (ส ๕.๒ ป.๓/๒) 
๒๙.  อธิบายเกี่ยวกับมลพษิและการกอใหเกิดมลพิษโดยมนษุย  (ส ๕.๒ ป.๓/๓)   
๓๐.  อธิบายความแตกตางของเมืองและชนบท  (ส ๕.๒ ป.๓/๔)  
๓๑.  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในชุมชน  (ส ๕.๒ ป.๓/๕) 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส  ๑๔๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔  (๓๐  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  อธิบายความสําคัญของพระพทุธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเปนศนูยรวมจิตใจของ 
      ศาสนิกชน  (ส ๑.๑ ป.๔/๑) 
๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแตบรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนบัถือตามที่กําหนด   
      (ส ๑.๑ ป.๔/๒) 
๓.  เหน็คุณคาและปฎิบัติตามแบบอยางการดําเนินชวีติและขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก/เร่ืองเลา  
      และศาสนกิชนตัวอยางตามกําหนด  (ส ๑.๑ ป.๔/๓) 
๔.  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓  ในพระพทุธศาสนา   
      หรือหลกัธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามทีก่ําหนด  (ส ๑.๑ ป.๔/๔) 
๕.  ชื่นชมการทําความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชมุชนตามหลกัศาสนา  พรอม 
      ทัง้บอกแนวปฏิบัติในการดําเนนิชวีิต  (ส ๑.๑ ป.๔/๕) 
๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต  แผเมตตา  มีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธใินพระพุทธศาสนา การพัฒนา 
      จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถอืตามที่กาํหนด  (ส ๑.๑ ป.๔/๖) 
๗.  ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับถือ  เพือ่การอยูรวมกนัเปนชาติไดอยางสมานฉันท 
      (ส ๑.๑ ป.๔/๗) 
๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ  โดยสังเขป  (ส ๑.๑ ป.๔/๘) 
๙.  อภิปรายความสาํคัญและมีสวนรวมในการบํารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาทีต่นนับถือ (ส ๑.๒  
      ป.๔/๑) 
๑๐.  มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนทีดี่ตามที่กาํหนด  (ส ๑.๒ ป.๔/๒) 
๑๑.  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธกีรรม  และวันสาํคัญทางศาสนาตามที่กําหนดไดถูกตอง  (ส ๑.๒ ป. 
        ๔/๓) 
๑๒.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชกิทีดี่ของชุมชน  (ส ๒.๑ ป.๔/๑) 
๑๓.  ปฏิบัติตนในการเปนผูนําและผูตามที่ดี  (ส ๒.๑ ป.๔/๒) 
๑๔.  วิเคราะหสิทธิพืน้ฐานที่เด็กทุกคนพงึไดรับตามกฎหมาย  (ส ๒.๑ ป.๔/๓) 
๑๕.  อธิบายความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมคนในทองถิน่  (ส ๒.๑ ป.๔/๔) 
๑๖.  เสนอวิธกีารที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุขในชีวิตประจําวนั  (ส ๒.๑ ป.๔/๕) 
๑๗.  อธิบายอาํนาจอธิปไตยและความสาํคัญของระบอบประชาธิปไตย  (ส ๒.๒ ป.๔/๑) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๘.  อธิบายบทบาทหนาทีข่องพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  (ส ๒.๒ ป.๔/๒) 
๑๙.  อธิบายความสาํคัญของสถาบนัพระมหากษัตริยระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรง 
        เปนประมุข  (ส ๒.๒ ป.๔/๓) 
๒๐.  ระบุปจจยัที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ  (ส ๓.๑ ป.๔/๑) 
๒๑.  บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชนของตนเองในฐานะผูบริโภค  (ส ๓.๑ ป.๔/๒) 
๒๒.  อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนาํไปใชในชีวิตประจําวนัของตนเอง  (ส ๓.๑ ป.๔/ 
        ๓) 
๒๓.  อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  (ส ๓.๒ ป.๔/๑)   
๒๔.  อธิบายหนาทีเ่บื้องตนของเงนิ  (ส ๓.๒ ป.๔/๒)   
๒๕.  ใชแผนที ่ ภาพถาย  ระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพของจงัหวัดตนเอง  (ส ๕.๑ ป.๔/๑) 
๒๖.  ระบุแหลงทรัพยากรและสิ่งตาง ๆ  ในจังหวัดของตนเองดวยแผนที ่ (ส ๕.๑ ป.๔/๒) 
๒๗.  ใชแผนทีอ่ธิบายความสัมพันธของสิง่ตางๆ  ที่มีอยูในจังหวัด  (ส ๕.๑ ป.๔/๓) 
๒๘.  อธิบายสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนทีส่งผลตอการดาํเนนิชวีิตของคนในจงัหวัด   
        (ส ๕.๒ ป.๔/๑) 
๒๙.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดลอมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนัน้   
        (ส ๕.๒ ป.๔/๒) 
๓๐.  มีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในจังหวัด  (ส ๕.๒ ป.๔/๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส  ๑๕๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕  (๒๘  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  วิเคราะหความสาํคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เปนมรดกทาง 
      วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย  (ส ๑.๑ ป.๕/๑) 
๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแตเสด็จกรุงกบิลพัสดุจนถงึพุทธกิจสําคัญ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตาม 
      ที่กําหนด  (ส ๑.๑ ป.๕/๒) 
๓.  เหน็คุณคาและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชวีิตและขอคิดจากประวติัสาวก ชาดก/เร่ือง 
      เลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด  (ส ๑.๑ ป.๕/๓) 
๔.  อธิบายองคประกอบและความสาํคัญของพระไตรปฎกหรือคัมภีรของศาสนาทีต่นนับถือ  (ส ๑.๑  
      ป.๕/๔) 
๕.  แสดงความเคารพพระรตันตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓  ในพระพทุธศาสนา 
      หรือหลกัธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามทีก่ําหนด  (ส ๑.๑ ป.๕/๕) 
๖.  เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา  มสีติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  การพัฒนา 
      จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถอืตามที่กาํหนด  (ส ๑.๑ ป.๕/๖) 
๗.  ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับถือ  เพือ่การพัฒนาตนเองและสิง่แวดลอม  (ส ๑.๑  
      ป.๕/๗) 
๘.  จัดพิธกีรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออยางเรียบงาย  มีประโยชน  และปฏิบัติตนถกูตอง  (ส ๑.๒ ป. 
      ๕/๑) 
๙.  ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ีพธิีกรรม  และวนัสําคัญทางศาสนาตามที่กาํหนด  และอภิปรายประโยชน 
      ที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม  (ส ๑.๒ ป.๕/๒) 
๑๐.  มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนทีดี่ตามที่กาํหนด  (ส ๑.๒ ป.๕/๓) 
๑๑.  ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  และหนาที่ในฐานะพลเมอืงดี  
        (ส ๒.๑ ป.๕/๑) 
๑๒.  เสนอวิธกีารปกปองคุมครองตนเองหรือผูอ่ืนจากการละเมิดสทิธิเด็ก  (ส ๒.๑ ป.๕/๒) 
๑๓.  เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอการดําเนนิชวีิตในสังคมไทย  (ส ๒.๑ ป.๕/๓) 
๑๔.  มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิน่ของชุมชน  (ส ๒.๑ ป.๕/๔) 
๑๕.  อธิบายโครงสรางอํานาจหนาที่และความสาํคัญของการปกครองสวนทองถิน่  (ส ๒.๒ ป.๕/๑) 
๑๖.  ระบุบทบาทหนาที่และวิธีการเขาดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น  (ส ๒.๒ ป.๕/๒) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๗.  วิเคราะหประโยชนที่ชมุชนจะไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิน่  (ส ๒.๒ ป.๕/๓) 
๑๘.  อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ  (ส ๓.๑ ป.๕/๑) 
๑๙.  ประยกุตใชแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการทํากจิกรรมตาง ๆ  ในครอบครัว  
        โรงเรียนและชุมชน  (ส ๓.๑ ป.๕/๒) 
๒๐.  อธิบายหลักการสําคญัและประโยชนของสหกรณ  (ส ๓.๑ ป.๕/๓) 
๒๑.  อธิบายบทบาทหนาทีเ่บื้องตนของธนาคาร  (ส ๓.๒ ป.๕/๑) 
๒๒.  จําแนกผลดีและผลเสียของการกูยืม  (ส ๓.๒ ป.๕/๒) 
๒๓.  รูตําแหนง  (พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด  ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง  (ส ๕.๑  
        ป.๕/๑) 
๒๔.  ระบุลักษณะภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที ่ (ส ๕.๑ ป.๕/๒) 
๒๕.  อธิบายความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกบัลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  (ส  
        ๕.๑ ป.๕/๓) 
๒๖.  วิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิน่ของ  
        ประชากรในภูมิภาค  (ส ๕.๒ ป.๕/๑) 
๒๗.  อธิบายอิทธิพลของสิง่แวดลอมทางธรรมชาติที่กอใหเกิดวถิีชีวิตและการสรางสรรควัฒนธรรม 
        ในภูมิภาค  (ส ๕.๒ ป.๕/๒) 
๒๘.  นาํเสนอตัวอยางที่สะทอนใหเหน็ผลจากการรักษาและการทาํลายสภาพแวดลอมและเสนอแนว  
        คิดในการรักษาสภาพแวดลอมในภูมิภาค  (ส ๕.๒ ป.๕/๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส  ๑๖๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖  (๓๑  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  วเิคราะหความสาํคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ  หรือความสาํคัญของ 
      ศาสนาทีต่นนับถือ  (ส ๑.๑ ป.๖/๑) 
๒.  สรุปพุทธประวัติต้ังแตปลงอายุสังขารจนถึงสงัเวชนียสถาน  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที ่
      กําหนด  (ส ๑.๑ ป.๖/๒) 
๓.  เหน็คุณคาและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชวีิตและขอคิดจากประวติัสาวกชาดก/เร่ือง 
      เลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด  (ส ๑.๑ ป.๖/๓) 
๔.  วิเคราะหความสาํคัญและเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลกัธรรมโอวาท  ๓  ใน 
      พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนบัถือตามที่กําหนด  (ส ๑.๑ ป.๖ ๔) 
๕.  ชื่นชมการทําความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาพรอมทัง้บอกแนวปฏิบัติในการดําเนิน  
      ชีวิต  (ส ๑.๑ ป.๖/๕) 
๖.  เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา  และบริหารจิตเจริญปญญา  มีสติที่เปนพืน้ฐานของสมาธใิน 
      พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนบัถือตามที่กําหนด  (ส ๑.๑ ป. 
      ๖/๖) 
๗.  ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับถือเพื่อแกปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  (ส ๑.๑ ป.  
      ๖/๗) 
๘.  อธิบายหลกัธรรมสําคัญของศาสนาอืน่ๆ  โดยสังเขป  (ส ๑.๑ ป.๖/๘) 
๙.  อธิบายลักษณะสําคัญของศาสนพิธพีธิีกรรมของศาสนาอืน่ๆ  และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
      เมื่อตองเขารวมพิธี  (ส ๑.๑ ป.๖/๙) 
๑๐.  อธิบายความรูเกีย่วกับสถานที่ตางๆ  ในศาสนสถาน  และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  (ส ๑.๒   
        ป.๖/ ๑) 
๑๑.  มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนทีดี่ตามที่กาํหนด  (ส ๑.๒ ป.๖/๒)  
๑๒.  อธิบายประโยชนของการเขารวมในศาสนพธิี  พธิกีรรม  และกิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนา  
        ตามที่กําหนด  และปฏบัิติตนไดถูกตอง  (ส ๑.๒ ป.๖/๓) 
๑๓.  แสดงตนเปนพทุธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนกิชนของศาสนาที่ตนนับถือ  (ส ๑.๒ ป.๖/๔) 
๑๔.  ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับชวีิตประจําวนัของครอบครัวและชุมชน  (ส ๒.๑ ป.๖/๑) 
๑๕.  วิเคราะหการเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวฒันธรรมอันดีงาม (ส ๒.๑  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

        ป.๖/๒) 
๑๖.  แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเหมาะสมถูกกาลเทศะ  (ส ๒.๑ ป.๖/๓) 
๑๗.  อธิบายคุณคาทางวฒันธรรมที่แตกตางกันระหวางกลุมคนในสังคมไทย  (ส ๒.๑ ป.๖/๔) 
๑๘.  ติดตามขอมูลขาวสาร  เหตุการณตางๆ  ในชีวิตประจําวนั  เลือกรับและใชขอมูลขาวสารในการ 
        เรียนรูไดเหมาะสม  (ส ๒.๑ ป.๖/๕) 
๑๙.  เปรียบเทียบบทบาท  หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล  (ส ๒.๒ ป.๖/๑) 
๒๐.  มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ที่สงเสรมิประชาธิปไตยในทองถิน่และประเทศ  (ส ๒.๒ ป.๖/๒) 
๒๑.  อภิปรายบทบาท  ความสําคัญในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย  (ส ๒.  
        ๒ ป.๖/๓) 
๒๒.  อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มีความรับผิดชอบ  (ส ๓.๑ ป.๖/๑) 
๒๓.  อธิบายบทบาทของผูบริโภคที่รูเทาทัน  (ส ๓.๑ ป.๖/๒) 
๒๔.  บอกวธิแีละประโยชนของการใชทรัพยากรอยางยัง่ยนื  (ส ๓.๑ ป.๖/๓) 
๒๕.  อธิบายความสัมพันธระหวางผูผลิต  ผูบริโภค  ธนาคาร  และรัฐบาล  (ส ๓.๒ ป.๖/๑) 
๒๖.  ยกตัวอยางการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น  (ส ๓.๒ ป.๖/๒) 
๒๗.  ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร  (แผนที ่ ภาพถายชนิดตางๆ)  ระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพและ 
        สังคมของประเทศ  (ส ๕.๑ ป.๖/๑) 
๒๘.  อธิบายความสัมพันธระหวางลกัษณะทางกายภาพกับปรากฏการณทางธรรมชาติของประเทศ 
        (ส ๕.๑ ป.๖/๒) 
๒๙.  วิเคราะหความสัมพนัธระหวางสิง่แวดลอมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางสงัคมในประเทศ 
        (ส ๕.๒ ป.๖/๑) 
๓๐.  อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน  และผลที่เกิดขึ้นจากการ 
        เปลี่ยนแปลงนัน้   (ส ๕.๒ ป.๖/๒) 
๓๑.  จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน  (ส ๕.๒ ป.๖/๓) 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูประวติัศาสตร  ส  ๑๑๑๐๒ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑  (๘  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  บอกวัน  เดือน  ป  และการนับชวงเวลาตามปฏิทนิที่ใชในชวีิตประจําวนั  (ส ๔.๑ ป.๑/๑) 
๒.  เรียงลาํดบัเหตุการณในชีวิตประจาํวนัตามวันเวลาที่เกิดขึ้น  (ส ๔.๑ ป.๑/๒) 
๓.  บอกประวติัความเปนมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผูเกีย่วของ  (ส ๔.๑ ป.๑/๓) 
๔.  บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  ส่ิงของ เครื่องใช หรือการดําเนนิชวีิตของตนเอง    
      กับสมัยของพอแม ปูยา  ตายาย  (ส ๔.๒ ป.๑/๑) 
๕.  บอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต  ที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน  (ส ๔.๒ ป.๑/๒) 
๖.  อธิบายความหมายและความสาํคัญของสัญลักษณสําคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนไดถูกตอง 
      (ส ๔.๓ ป.๑/๑) 
๗.  บอกสถานที่สําคัญซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน  (ส ๔.๓ ป.๑/๒) 
๘.  ระบุส่ิงที่ตนรักและภาคภูมิใจในทองถิน่  (ส ๔.๓ ป.๑/๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูประวติัศาสตร  ส  ๑๒๑๐๒ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒  (๖  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  ใชคําระบุเวลาที่แสดงเหตุการณในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  (ส ๔.๑ ป.๒/๑) 
๒.  ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใชหลักฐานที่เกีย่วของ  (ส ๔.๑ 
      ป.๒/๒ 
๓.  สืบคนถงึการเปลี่ยนแปลงในวถิีชีวิตประจําวนัของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปจจุบัน  (ส ๔.  
      ๒ ป.๒/๑) 
๔.  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถชีีวิตของคนในชุมชน  (ส ๔.๒ ป.๒/๒) 
๕.  ระบุบุคคลที่ทาํประโยชนตอทองถิน่หรอืประเทศชาต ิ (ส ๔.๓ ป.๒/๑) 
๖.  ยกตัวอยางวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว  (ส ๔.๓ ป. 
      ๒/๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูประวติัศาสตร  ส  ๑๓๑๐๒ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓  (๗  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  เทียบศักราชที่สําคัญตามปฏิทินที่ใชในชีวิตประจาํวนั  (ส ๔.๑ ป.๓/๑) 
๒.  แสดงลําดบัเหตุการณสําคัญของโรงเรยีน  ชุมชน  โดยระบุหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกีย่วของ   
      (ส ๔.๑ ป.๓/๒) 
๓.  ระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิน่ฐานและพัฒนาการของชุมชน  (ส ๔.๒ ป.๓/๑) 
๒๗. สรุปลักษณะที่สําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน  (ส ๔.๒ ป.๓/๒) 
๔.  เปรียบเทยีบความเหมอืนและความตางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชมุชนอ่ืน ๆ  (ส ๔.๒  
      ป.๓/๓) 
๕.  ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริยไทย  ทีเ่ปนผูสถาปนาอาณา  
      จักรไทย  (ส ๔.๓ ป.๓/๑) 
๖.  อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยในรัชกาลปจจบัุน  โดยสังเขป               
      (ส ๔.๓ ป.๓/๒) 
๗.  เลาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปองประเทศชาติ  (ส ๔.๓ ป.๓/๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูประวติัศาสตร  ส  ๑๔๑๐๒ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔  (๘  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  นบัชวงเวลาเปนทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  (ส ๔.๑ ป.๔/๑) 
๒.  อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป  (ส ๔ ๑ ป.๔/๒) 
๓.  แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใชในการศึกษาความเปนมาของทองถิน่  (ส ๔.๑ ป.๔/๓) 
๔.  อธิบายการตั้งหลักแหลงและพัฒนาการของมนุษยยคุกอนประวัติศาสตร  และยคุประวัติศาสตร 
      โดยสงัเขป  (ส ๔.๒ ป.๔/๑) 
๕.  ยกตัวอยางหลกัฐานทางประวัติศาสตรที่พบในทองถิน่ที่แสดงพัฒนาการของมนษุยชาต ิ (ส ๔.๒  
      ป.๔/๒) 
๖.  อธิบายพฒันาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสงัเขป  (ส ๔.๓ ป.๔/๑) 
๗.  บอกประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญสมัยสุโขทัย  (ส ๔.๓ ป.๔/๒) 
๘.  อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ  และควรคาแกการอนุรักษ  (ส ๔.๓ ป. 
      ๔/๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูประวติัศาสตร  ส  ๑๕๑๐๒ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕  (๙  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  สืบคนความเปนมาของทองถิ่นโดยใชหลักฐานทีห่ลากหลาย  (ส ๔.๑ ป.๕/๑) 
๒.  รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ  เพื่อตอบคําถามทางประวัติศาสตรอยางมีเหตุผล  (ส ๔.๑ ป.๕/ 
      ๒) 
๓.  อธิบายความแตกตางระหวางความจรงิกับขอเทจ็จริงเกี่ยวกับเร่ืองราวในทองถิ่น  (ส ๔.๑ ป.๕/ 
      ๓) 
๔.  อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตอไทย  และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  โดยสังเขป 
      (ส ๔.๒ ป.๕/๑) 
๕.  อภิปรายอทิธิพลของวัฒนธรรมตางชาติที่มีตอสังคมไทยปจจุบันโดยสังเขป  (ส ๔.๒ ป.๕/๒) 
๖.  อธิบายพฒันาการของอาณาจักรอยธุยาและธนบุรีโดยสังเขป  (ส ๔.๓ ป.๕/๑) 
๗.  อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 
      (ส ๔.๓ ป.๕/๒) 
๘.  บอกประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีทีน่าภาคภูมิใจ  (ส ๔.๓ ป.๕/๓) 
๙.  อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยอยุธยาและธนบรีุที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษไว 
      (ส ๔.๓ ป.๕/๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูประวติัศาสตร  ส  ๑๖๑๐๒ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖  (๘  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  อธิบายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรอยาง 
      งาย ๆ  (ส ๔.๑ ป.๖/๑) 
๒.  นาํเสนอขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทําความเขาใจเรื่องราวสาํคัญในอดีต  (ส ๔.๑  
      ป.๖/๒) 
๓.  อธิบายสภาพสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน  (ส ๔.๒ ป.๖/๑) 
๔.  บอกความสัมพันธของกลุมอาเซียนโดยสังเขป  (ส ๔.๒ ป.๖/๒) 
๕.  อธิบายพฒันาการของไทยสมยัรัตนโกสินทรโดยสังเขป  (ส ๔.๓ ป.๖/๑) 
๖.  อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัย  
      รัตนโกสนิทร  (ส ๔.๓ ป.๖/๒) 
๗.  ยกตัวอยางผลงานของบคุคลสําคัญดานตางๆ  สมยัรัตนโกสนิทร  (ส ๔.๓ ป.๖/๓) 
๘.  อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสนิทรทีน่าภาคภูมิใจ  และควรคาแกการอนุรักษไว 
      (ส ๔.๓ ป.๖/๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

คาํอธบิายรายวชิา 
 

ส  ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาพุทธประวัติ  เร่ืองการประสูติ  ตรัสรู  ปรินิพพาน  และเรื่องราวของพทุธสาวก 
สามเณรบัณฑิตชาดก  เร่ือง  วัณณุปถชาดก  สุวัณณสามชาดก  รวมทัง้ศาสนกิชนตัวอยาง  ไดแก  
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช เจาพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพรอม) ศึกษาพระรัตน 
ตรัย  หลักธรรมโอวาท  ๓  เบญจศีล  เบญจธรรม  สังคหวัตถ ุ ๔  การกตัญูกตเวทีตอพอแม  และ
ครอบครัว  มงคล  ๓๘  พุทธศาสนาสุภาษิต การสวดมนต  และแผเมตตา   การบาํเพ็ญประโยชนตอ  
ศาสนสถาน  การพัฒนา  ทาํความสะอาด  การรักษาสงบตอกิจกรรมทางศาสนา  การแสดงตนเปน
พุทธมามะกะ  ประวัติโดยสงัเขปของวนัสาํคัญทางพระพุทธศาสนา  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา  วนัอัฏฐมีบูชา  และการบูชาพระรัตนตรัย 
                 การศึกษาวิธีการเปนสมาชกิทีดี่ของครอบครัวและโรงเรียน  ประโยชนของการปฏิบัติตน
เปนสมาชิกทีดี่ของครอบครัวและโรงเรียน  ลักษณะความสามารถ  และลักษณะความดีของตนเอง
และผูอ่ืน  และผลของการกระทําความด ี  โครงสรางของโรงเรียน  ความสัมพนัธของบทบาท  สิทธิ  
หนาที่ในครอบครัวและโรงเรียน  การใชอํานาจในครอบครัวตามบทบาท  สิทธิหนาที่  กิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัว 
                 การศึกษาเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ใชอยูในชีวิตประจาํวัน  สินคา  และบริการที่ไดมา
โดยไมใชเงนิ  สินคา  และบริการที่ไดมาจากการใชเงนิซื้อ  การใชประโยชนจากสินคาและบริการให
คุมคา การใชจายเงินในชีวติประจําวนัเพือ่ซื้อสินคาและบริการ ประโยชนของการใชจายเงินที่ไมเกิน
ตัว ประโยชนของการออม โทษของการใชจายเงินเกนิตัว วางแผนการใชจาย ทรัพยากรที่ใชในชีวิต 
ประจําวนั  ทรัพยากรสวนรวม  วิธกีารใชทรัพยากร  ทัง้ของสวนตัวและสวนรวมอยางถกูตอง  และ
ประหยัดและคุมคา  ความหมาย  ประเภท  และความสําคัญของการทํางาน  เหตผุลของการทาํงาน  
ผลของการทาํงานประเภทตางๆ  ทีม่ีตอครอบครัวและสังคม  การทํางานอยางสจุริตทําใหสังคมสงบ
สุข 
                 การศกึษาสิง่ตางๆ รอบตัว ทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นความสัมพันธ
ของตําแหนง  ระยะ  ทิศของสิ่งตางๆ  รอบตัว  ทิศหลกั  (เหนือ  ตะวันออก  ใต  ตะวนัตก)  และทีต้ั่ง
ของสิ่งตางๆ รอบตัว แผนผังแสดงตําแหนงสิ่งตางๆ ในหองเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ในรอบวัน  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศมีผลตอความเปนอยูของมนุษย  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว  และการรูเทาทันสิง่แวดลอม  และปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 
                 โดยใชกระบวนการสังเกต  ศึกษาคนควา  รวบรวมขอมูล  อภิปราย  สรุปใจความสาํคัญ  
เปรียบเทยีบ  การปฏิบัติตน  รวบรวม  การแกปญหา  ใชกระบวนการทางสังคม  กระบวนการสืบคน  
กระบวนการกลุม  และกระบวนการแกปญหา  วิธทีางประวัติศาสตร  การเขียนเพือ่ใหตระหนกั  เหน็
คุณคา  ประโยชน  ภูมิใจ  ชื่นชม  ยอมรับ  เสนอแนวทางปฏิบัติ  ปฏิบัติตนในการทําความดี  การทํา
จิตใจใหสงบ การเปนคนดีของครอบครัว ชวยเหลือการงานในบาน โรงเรียนและชมุชน การเขารวม  
ศาสนพธิีและพิธีกรรม  ในวนัสําคัญทางศาสนาดวยความเต็มใจ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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,  ป.๑/๕ 
ส  ๕.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
รวมทัง้หมด  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาพระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติไทย พุทธประวัติ เกี่ยวกับการประสูติ 
เหตุการณหลงัประสูติ แรกนาขวัญ การศึกษา การอภิเษกสมรส เทวทูต ๔ การออกผนวช เร่ืองราว
ของสามเณรราหุล  วรุณชาดก  วานรนิทชาดก  สมเด็จพระญาณสงัวร  (ศุข  ไกเถื่อน)  สมเด็จพระ 
สังฆราช  (เจริญ  สุวฑฺฒโน)  พระรัตนตรัย  โอวาท  ๓  เบญจศีล  เบญจธรรม  หิริ-โอตัปปะ  สังคห
วัตถุ  ๔  ฆราวาสธรรม  ๔  กตัญูกตเวทตีอครูและโรงเรียน  มงคล  ๓๘  กตัญู  สงเคราะหญาติพี่
นอง  พทุธศาสนสุภาษิต  ตัวอยาง  การกระทําความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว  และใน
โรงเรยีน  การสวดมนตไหวพระ และแผเมตตา  ความหมายและประโยชนของสตแิละสมาธ ิ  การฝก
สมาธิเบื้องตน  กิจกรรมการเคลื่อนไหวอยางมีสติ  การฝกใหมีสมาธิในการฟง  การอาน  การคิดการ
ถาม  การเขียน  ชื่อศาสนา  ศาสดา  และคัมภีรของศาสนาตาง ๆ  การฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ  
การเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา  การศึกษาเกีย่วของกบั
ขอตกลง กตกิา กฎ ระเบียบ หนาทีท่ี่ตองปฏิบัติในครอบครัว โรงเรยีน  สถานที่สาธารณะ มารยาท
ไทย  การยอมรับความแตกตางของคนในสังคมในเรื่องความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถ  และการ
ปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที่แตกตางกัน เชน บุคคลมีความคิดที่เปนเหตผุลการปฏิบัติตนตามพิธีกรรม
ตามความเชื่อของบุคคล  บุคคลยอมมีความสามารถที่แตกตางกนั ไมพูด  หรือแสดงอาการรังเกยีจ  
ดูถูกผูอ่ืน  สิทธิเสรีภาพในรางกาย  ทรัพยสิน  ความสัมพันธของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับ
ชุมชน  ผูมีบทบาทอํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน  การศึกษาเกีย่วกบัทรัพยากรทีน่ํา 
มาใชในการผลิตสินคาและบริการที่ใชในครอบครัวและโรงเรียน  ผลของการใชทรัพยากรในการผลิต
ที่หลากหลาย  ที่มีตอราคา  คุณคา  และประโยชนของสินคาและบริการ  รวมทั้งสิ่งแวดลอม  การ
ประกอบอาชพีของครอบครัว  การแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม  รายไดและรายจายในภาพ 
รวมของครอบครัว  รายได  และรายจายของตนเอง  วธิีการทําบัญชรีายรับรายจายของตนเองอยาง
งายๆ  รายการของรายรับที่เปนรายไดทีเ่หมาะสมและไมเหมาะสม  รายการของรายจายที่เหมาะสม
และไมเหมาะสม  ที่มาของรายไดที่สุจริต  การใชจายทีเ่หมาะสม  ผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับ
รายได  การออมและผลดีของการออม  การนาํเงนิที่เหลือมาใชใหเกดิประโยชน  ความหมาย  และ
ความสาํคัญของการแลกเปลี่ยนสนิคาและบริการ ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสนิคาและบริการโดย
ไมใชเงิน  รวมทั้งการแบงปน  การชวยเหลือ  ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดย  การใช
เงิน ความหมายและบทบาทของผูซื้อและผูขาย ผูผลิตและผูบริโภค ความสัมพันธระหวางผูซื้อและ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ผูขายในการกาํหนดราคาสนิคาและบริการ ความสัมพนัธระหวางผูซือ้และผูขาย ทําใหสังคมสงบสุข
และประเทศมัน่คง  การศึกษาเกีย่วกับสินคาตาง ๆ  ที่เปนธรรมชาติกับมนุษยสรางขึ้น  ซึ่งปรากฏ
ระหวางโรงเรยีนกับบาน  ตําแหนงอยางงาย  และลักษณะทางการภาพของสิง่ตาง ๆ  ที่ปรากฏในลูก
โล  แผนที่ แผนผัง และภาพถาย เชน ภูเขา ที่ราบ แมน้ํา ตนไม อากาศ ทะเล ความสัมพันธของ
ปรากฏการณระหวางโลก  ดวงอาทิตย  และดวงจนัทร  เชน  ขางขึน้ขางแรม  ฤดูกาลตาง ๆ  คุณคา
ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ คุณคาของสิ่งแวดลอมทางสงัคม ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภททรัพยากรธรรมชาต ิ วิธีใชทรัพยากรอยางคุมคา ความสัมพนัธของฤดูกาลกบัการดําเนินชวีิต
ของมนษุย  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  และการรักษาและฟนฟส่ิูงแวดลอม 
                 โดยใชกระบวนการสังเกต  ศึกษาคนควา  การรวบรวมขอมูล  อภิปราย  การปฏิบัติ  การ
แกปญหา  กระบวนการสงัคม  กระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  การเปรียบเทยีบ 
                 เพือ่ใหตระหนกัเห็นคุณประโยชน ภูมิใจ ชืน่ชม ยอมรับ เสนอแนวทางปฏิบัติฝกปฏิบัติตน
ในการทําความดี  รูจักหนาที่ของตนเอง  ปฏิบัติตนในการชวยเหลือผูอ่ืนสม่ําเสมอ  การทาํจิตใจให
สงบ  ดวยการบริหารจิต  เขารวมศาสนพิธีและพิธกีรรมในวันสาํคญัทางศาสนาดวยความเต็มใจ  
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาเกี่ยวกับความสมัพนัธของพระพทุธศาสนากับการดําเนินชวีติประจําวนั  เชน  
การสวดมนต  การทําบุญใสบาตร  การแสดงความเคารพ  การใชภาษา  พระพทุธศาสนามีอิทธพิล
ตอการสรางสรรคผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา เชน วัด ภาพวาด พระพทุธรูป 
วรรณคดี  สถาปตยกรรมไทย  ทบทวนพทุธประวัติ  ในเรื่องการบําเพ็ญเพยีร  การผจญมาร  ตรัสรู  
ปฐมเทศนา ปรินิพพาน เร่ืองราวของสามเณรสังกิจจะ อารามทุสกชาดก มหาวาณิชชาดก สมเด็จ
พระพุฒาจารย  (โต  พฺรหมฺรํสี)  สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช  ความสําคัญของพระไตรปฎก  เชน  
เปนแหลงอางอิงของหลกัธรรมคําสอน  พระรัตนตรัย  หลักธรรมโอวาท  ๓  เบญจศีล  เบญจธรรม  
สติสัมปชัญญะ  สังคหวัตถุ  ๔  ฆราวาสธรรม  ๔  อัตถะ  ๓  (อัตตัตถะ  ปรัตถะ  อุภยัตถะ)  กตญัู
กตเวทีตอชมุชนและสิ่งแวดลอม  มงคล  ๓๘  รูจักให  พดูไพเราะ  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  พทุธศาสน
สุภาษิต การสวดมนต ไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา ความหมายและประโยชน
ของสติและสมาธิ  ประโยชนของการฝกสติ  สมาธิเบื้องตนดวยการนบัลมหายใจ  การฝกใหมีสมาธิ
ในการฟง  การอาน  การคิด  การถามและการเขียน  ชื่อและความสาํคัญของศาสนวัตถุศาสนสถาน
และศาสนบุคคลในพระพทุธศาสนา  ศาสนาอิสลาม  คริสตศาสนา  ศาสนาฮนิด ู  การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมตอศาสนวัตถ ุ ศาสนสถาน  และศาสนบุคคลในศาสนาอื่นๆ  เรียนรูมรรยาทชาวพทุธ  การ
ลุกขึ้นยนืรับ  การตอนรับ  การรับ-สงสิ่งของแดพระภิกษุ  มรรยาทในการสนทนา  การสํารวม  กิริยา  
มารยาท  การแตงกายที่เหมาะสมเมื่ออยูในวัดและพุทธสถาน  การดแูลรักษา  ศาสนวัตถุและศาสน
สถาน  การอาราธนาศีล  การสมาทานศีล  เครื่องประกอบโตะหมูบูชา  การจัดโตะหมูบูชา  ความ
เปนมาของการแสดงตนเปนพุทธมามกะ  การแสดงตนเปนพทุธมามกะ  
                 การศึกษาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว  เชน  การแสดงความเคารพและ
การเชื่อฟงผูใหญ  การกระทํากจิกรรมรวมกันในครอบครัว  ประเพณี  และวัฒนธรรมในทองถิน่  เชน  
การเขารวมประเพณทีางศาสนา  ประเพณีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวทองถิน่  พฤติกรรมของตนเองและเพือ่นในชวีิตประจําวนั  เชน  การ
ทักทาย  การทําความเคารพ  การปฏิบัติตามศาสนพิธ ี การรับประทานอาหาร  การใชภาษา  สาเหตุ
ที่ทาํใหพฤติกรรมการดําเนนิชีวิตปจจุบัน ของนักเรียนและผูอ่ืนแตกตางกนั วนัหยุดราชการที่สําคัญ 
วันหยุดเกีย่วกบัชาติ และพระมหากษัตริย วนัหยดุราชการเกีย่วกบัศาสนา วนัหยุดราชการเกีย่วกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม บุคคลที่มีผลงานเปนประโยชนแกชุมชนและทองถิ่นของตน ลักษณะผลงาน
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ที่เปนประโยชนแกชุมชนและทองถิ่น  บทบาทหนาที่ของสมาชกิในชมุชน  การมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ  ตามกระบวนการประชาธิปไตย  การออกเสียงโดยตรง  และการเลือกตัวแทนออกเสียง  การ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียน  และชุมชน  การเปลี่ยน 
แปลงในชัน้เรียน  เชน  การเลือกหวัหนาหอง  การเลือกคณะกรรมการหองเรียน  การเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียน เชน เลือกประธานนักเรียน เลือกคณะกรรมการนักเรียนการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เขน การ
เลือกผูใหญบาน  กาํนนั  สมาชิก  อบต.  อบจ. 
                 การศึกษาเกี่ยวกับสินคาที่จาํเปนในการดํารงชีวิตที่เรียกวา  ปจจยั  ๔  สินคาที่เปนความ 
ตองการของมนุษยอาจเปนสินคาที่จําเปนหรือไมจําเปนตอการดํารงชวีิต  ประโยชน  และคุณคาของ
สินคาและบรกิารที่สนองความตองการของมนษุย  หลกัการเลือกสนิคาที่จาํเปน  ความหมายของผู 
ผลิตและผูบริโภค  การใชบัญชีรับจาย  วเิคราะหการใชจายที่จําเปนและเหมาะสม  การวางแผนการ 
ใชจายเงินของตนเอง  การวางแผนการแสวงหารายไดทีสุ่จริตและเหมาะสม  การวางแผนการนาํเงิน
ที่เหลือจายมาใชอยางเหมาะสม  ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค  ความหมายของสินคา  และ
บริการ  ปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  ที่เกิดจากความรอยหรอของทรพัยากร  กับความตองการของ
มนุษยที่มีไมจาํกัด  สินคาและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจดัหาและใหบริการแกประชาชน  เชน  ถนน  
โรงเรียน  สวนสาธารณะ  การสาธารณสุข  การบรรเทาสาธารณภัย  ความหมาย  และความสาํคัญ
ของภาษีที่รัฐนํามาสรางความเจริญและใหบริการแกประชาชน  ตัวอยางของภาษี  เชน  ภาษีรายได
บุคคลธรรมดา  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ฯลฯ  บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี  ความสาํคัญและ
ผลกระทบของการแขงขันทางการคา  ที่มีผลทําใหราคาสนิคาลดลง 
                 การศึกษาเกี่ยวกบัแผนที่  แผนผัง  ภาพถาย  ความสมัพนัธของตําแหนง  ระยะ  ทศิทาง  
ตําแหนงที่ต้ังสัมพันธของสถานที่สําคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  เชน  สถานที่ราชการ  อําเภอ  
ตลาด  โรงพยาบาล  ไปรษณีย  เปนตน  ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลตอสภาพสังคมในชุมชน  
สภาพแวดลอมในชุมชนในอดีตและปจจุบัน  การพึง่พาสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวติของมนุษย  เชน  
การคมนาคม บานเรือน และการประกอบอาชีพในชุมชน การประกอบอาชีพที่เปนผลมาจากสภาพ 
แวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน มลพษิที่เกิดจากการกระทําของมนษุย ลักษณะของเมืองและชนบท 
การเพิม่  และสูญเสียสิ่งแวดลอมทําใหชมุชนเปลีย่นแปลง 
                 โดยใชวิธีการสังเกต  ศึกษาคนควา  รวบรวมขอมูล  อภิปราย  แสดงความคิดเหน็  สรุป
ใจความสําคญั  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการสบืคน  กระบวนการกลุม  และกระบวนการแก 
ปญหา 
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๘๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 เพือ่ใหตระหนกั  เห็นคุณคา  ประโยชน  ภูมิใจ  ชืน่ชม  ยอมรับ  เสนอแนวทางปฏบัิติใน
การทาํความด ี  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  รูจักทําจิตใจใหสงบ  ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ปฏิบัติตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเขารวม  ศาสนพธิแีละพิธีกรรม  ในวนัสําคัญทาง
ศาสนาดวยความเต็มใจ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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  ตัวชี้วัด 
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๘๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนเครื่องยดึเหนีย่วจิตใจ เปนศนูยรวมการ
ทําความดีและพัฒนาจิตใจ  เชน  ฝกสมาธิ  สวดมนต  เปนสถานทีป่ระกอบศาสนพิธีและเปนแหลง
ทํากจิกรรมทางสังคม  ความสําคัญของสถานทีท่างศาสนา  ทบทวนพทุธประวัติ  เกี่ยวกับการตรัสรู  
การประกาศธรรม  ไดแก  โปรดชฏิล  โปรดพระเจาพิมพสิาร  พระอัครสาวก  แสดงโอวาทปาฏิโมกข 
พระอุรุเวลกัสสปะ  กุฏิทูสกชาดก  มหาอุกกุสชาดก  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระ
บรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี พระรัตนตรัย ศึกษาหลกัธรรม ศรัทธา ๔ พทุธ 
คุณ  ๓  หลักกรรม  หลกัไตรสิกขา  โอวาท  ๓  เบญจศีล  ทจุริต  ๓  เบญจธรรม  สุจริต  ๓  พรหม
วิหาร  ๔  กตัญูกตเวทีตอประเทศชาต ิ  มงคล  ๓๘  การบริหารจิตและเจริญปญญา  พุทธศาสน
สุภาษิต  ตัวอยางการกระทําความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว  ในโรงเรียนและชุมชน การ
สวดมนตไหวพระสรรเสริญ  คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา  ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปญญา  วิธีปฏิบัติของการบริหารจิต  และเจริญปญญา  การยืน  การเดนิ  การนั่ง  และการนอน
อยางมีสติ  การกําหนดรูความรูสึกเมื่อตาเปนรูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ล้ิมรส  กายสัมผัสส่ิงที่มา
กระทบ  ใจรับรูธรรรมารมณ  มีสมาธิในการฟง  การอาน  การคิด  การถามและการเขียน  หลักธรรม
เพื่อการอยูรวมกันอยางสมานฉนัท  ศึกษาประวัติศาสดา  พระพทุธเจา  มุฮมัมดั  พระเยซ ู  ความรู
เบื้องตน  และความสาํคัญของศาสนสถาน  การแสดงความเคารพตอศาสนสถาน  การบํารุงรักษา  
ศาสนสถาน  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุ  การยนื  การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสมใน
โอกาสตาง ๆ  การอาราธนาศีล  การอาราธนาธรรม  การอาราธนาพระปริตร  ระเบยีบพิธ ี  และการ
ปฏิบัติตนในวนัธรรมเสวนะ  การศึกษาเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน  เชน  
การรณรงคการเลือกตั้ง  แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชมุชน  เชน  อนุรักษส่ิงแวดลอม  
สาธารณสมบติั โบราณวัตถแุละโบราณสถาน การพฒันาชมุชน การเปนผูนําและผูตามที่ดีบทบาท  
และความรับผิดชอบของผูนาํบทบาท  และความรับผิดชอบของผูตามหรือสมาชกิ  การทาํงานกลุม
ใหมีประสิทธภิาพและประโยชนของการทาํงานเปนกลุม  สิทธพิื้นฐานของเด็ก  เชน  สิทธทิี่จะมีชวีิต  
สิทธทิี่จะไดรับการปกปอง  สิทธทิี่จะไดรับการพัฒนา  สิทธทิี่จะมีสวนรวม วัฒนธรรมในภาคตาง ๆ  
ของไทยที่แตกตางกนัเชน  การแตงกาย  ภาษา  อาหาร  ปญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแยง
ในชีวิตประจาํวัน แนวทางการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวธิี อํานาจอธปิไตย ความสาํคัญของ
การปกครอบตามระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหนาทีข่องพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  ทัง้กอน
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การเลือกตั้ง  ระหวางเลือกตั้ง  หลังการเลือกตั้ง  สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย  ความสําคัญ
ของสถาบนัพระมหากษัตริยในสังคมไทย  การศึกษาเกี่ยวกับสินคาและบริการที่มอียูหลากหลายใน
ตลาดที่มีความแตกตางดานราคาและคณุภาพ ปจจยัที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการทีม่ีมาก  
ข้ึนอยูกับผูซื้อ ผูขายและตัวสนิคา เชน ความพึงพอใจของผูซื้อ ราคาสนิคา การโฆษณา คุณภาพของ
สินคา  สิทธิพื้นฐานของผูบริโภคสินคาและบริการทีม่ีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและ
วิธีการเลือกบริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกตใชปรัชญากิจเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงชวีิต  เชน  การแตงกาย  การกนิอาหาร  การใชจาย  อาชพี  สินคาและบรกิารตาง ๆ  ทีผ่ลิต
ในชุมชน  การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทางดานเศรษฐกิจ  เชน  ความสัมพนัธระหวางผูซื้อผูขาย  
การกูหนีย้ืมสิน  การสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวยการใชส่ิงของทีผ่ลิตในชุมชน  ความหมาย  และ
ประเภทของเงนิ  หนาที่เบื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ  สกุลเงินสําคัญที่ใชในการซื้อขาย  แลก 
เปลี่ยนระหวางประเทศ การศึกษาแผนที่/ภาพถาย ลักษณะทางกายภาพของจงัหวดัตนเองตําแหนง 
ระยะทางและทิศของทรพัยากรและสิ่งตางๆ  ในจงัหวัดของตนเอง  แผนที่แสดงความสัมพันธของส่ิง
ตาง ๆ  ทีม่ีอยูในจังหวัด  ลักษณะทางกายภาพ  (ภูมิลักษณหรือภูมิประเทศและภูมิอากาศ)  ที่มีผล
ตอสภาพของสังคมของจังหวัด สภาพแวดลอมทางกายภาพของชมุชนที่สงผลตอการดําเนินชวีติของ
คนในจงัหวัด  เชน  ลักษณะบาน  อาหาร  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในจงัหวัด  และผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง เชน การตั้งถิน่ฐาน การยายถิน่ การอนุรักษส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ  
ในจงัหวัด 
                 โดยการสังเกต ศึกษาคนควา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคน 
ขอมูล สรุปใจความสาํคัญ เปรียบเทียบกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม 
และกระบวนการแกปญหา 
                 เพือ่ใหตระหนกัเห็นคุณคาประโยชน  ภูมิใจ  ชื่นชม  ยอมรับเสนอแนวทางปฏิบัติ  ปฏิบัติ
ตน ในการทาํความดี เพื่อเปนหลกัในการดําเนินชีวิตของตนเอง เพื่อการบริหารจิตและเจริญปญญา
ของศาสนาทีต่นนับถือ ศีลธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม บังคับจิตของตนเองได เขารวมศาสน   พิธ ี 
พิธีกรรมในวนัสําคัญทางศาสนาดวยความเต็มใจ  และมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

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 
รวม  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 
                 การศึกษา  วิเคราะหมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจากพระพุทธศาสนา  มรดกทางดานรูป 
ธรรม เชน ศาสนสถาน โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม มรดกทางดานจติใจ เชน หลกัธรรมคําสั่งสอน 
ความเชื่อ และคุณธรรมตางๆ การนําพระพทุธศาสนาไปใชเปนแนวทางการพฒันาชาติไทย การ 
พัฒนาดานกายภาพ  และสิง่แวดลอม เชน ภาวนา ๔ (กาย ศีล จิต ปญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปญญา) และอริยสัจส่ี การพัฒนาจิตใจ เชน หลักโอวาท ๓ (ละความชั่ว ทําดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์) 
และการบริหารจิต  และเจริญปญญา  ทบทวนพทุธประวัติในเรื่องโปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ) พทุธกิจสําคัญ ไดแก โลกัตถจริยา ญาตัตจริยา และพทุธัตถจริยา การดําเนินชีวิตและ
แนวคิดของพระโสณโกฬิวิสะจูฬเสฏฐิ  ชาดก  วัณณาโรหชาดกสมเด็จพระสังฆราช  (สา)  อาจารย
เสถียร โพธินนัทะ องคประกอบของพระไตรปฎก พระสุตตันตปฎก พระวินยัปฎก พระอภิธรรมปฎก 
ความสาํคัญของพระไตรปฎกพระรัตนตรัย  หลักธรรม  ศรัทธา  ๔  พทุธจริยา  ๓  อริยสัจ  ๔  หลัก
ไตรสิกขา  โอวาท  ๓  เบญจศีล  อบายมขุ  ๔  เบญจธรรม  บุญกิริยาวัตถุ  ๓  อคติ  ๔  อิทธิบาท  ๔  
กตัญูกตเวทตีอพระพทุธศาสนา มงคล ๓๘ การบรหิารจิตและเจริญปญญา พทุธศาสนาสุภาษิต 
การสวดมนตไหวพระ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  และแผเมตตา  ความหมายของสติสัมปชัญญะ 
สมาธิและปญญา  วธิีปฏิบัติ  และประโยชนของการบริหารจิต  และเจรญิปญญา  การยนื  การเดิน 
การนัง่และการนอนอยางมสีติ  การกาํหนดรูความรูสึก  เมื่อตาเปนรูป  หฟูงเสียง  จมกูดมกลิน่  ล้ิน
ล้ิมรส  กายสมัผัสส่ิงทีม่ากระทบใจ  รับรูธรรมารมณ  การมีสมาธิในการฟง  การอาน   การคิด  การ
ถาม  และการเขียน  การจัดพิธีกรรมทีเ่รียบงายประหยัด  มปีระโยชน  และถกูตองตามหลกัทาง
ศาสนาที่ตนนบัถือ  การมสีวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพธิ ี  พธิีกรรมทางศาสนา   
พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน  ระเบียบพธิีการทาํบุญงานมงคล  ประโยชนของการเขารวมศา
สนพิธ ี  พธิีกรรมทางศาสนา  หรือกิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนา  วิธีการกราบพระรัตนตรัย  การ
ไหวบิดา  มารดา  ครู/อาจารย  ผูที่เคารพนบัถือ  การกราบศพ 
                 การศึกษาสถานภาพ บทบาท สิทธิเสถียรภาพ หนาที่ของพลเมืองดี เชน เคารพ เทดิทูน 
สถาบนัชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ อนุรักษศิลปวฒันธรรม  ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  คุณลักษณะของพลเมืองดี  เชน  เหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  เหตุการณที่ละเมิดสทิธิเด็กในสังคมไทย  แนวทางการปกปองคุมครอง
ตนเองหรือผูอ่ืน  จากการละเมิดสิทธเิด็ก  การปกปองคุมครองสิทธิเด็กในสังคมไทย  วัฒนธรรมไทย 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ที่มีผลตอการดําเนนิชีวิตของคนในสงัคมไทย  คุณคาของวัฒนธรรมกับการดําเนนิชีวิต  ความสาํคัญ
ของภูมิปญญาทองถิน่  ภูมปิญญาทองถิน่ในชุมชนของตน  การอนรัุกษและเผยแพรภูมิปญญาของ
ชุมชน   โครงสรางการปกครองในทองถิน่  เชน  อบต.  อบจ.  เทศบาล  และการปกครองพิเศษ  เชน  
พัทยา  กทม.  อํานาจหนาทีแ่ละความสาํคัญของการปกครองสวนทองถิน่  บทบาทหนาที่และวิธกีาร
เขาดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น เชน นายก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ผูวาราชการ
กทม.  องคกรปกครองสวนทองถิน่กับบริการสาธารณประโยชนในชมุชน 
                 การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทนุ
และผูประกอบการ  เทคโนโลยีในการผลติสินคาและบริการ  ปจจัยอืน่ ๆ  เชน  ราคาน้ํามัน  วัตถุดิบ  
พฤติกรรมของผูบริโภค  ตัวอยางการผลิตสินคาและบรกิารที่มีอยูในทองถิน่หรือแหลงผลิตสนิคาและ
บริการในชุมชน  หลักการของเศรษฐกิจพอเพยีง  การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กิจกรรมตาง ๆ  ในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  เชน  การประหยัดพลังงาน  และคาใชจายในบาน 
โรงเรียน  การวางแผนการผลิตสินคาและบริการในชุมชน  เชน  หนึง่ตําบลหนึ่งผลติภัณฑ  หลักการ 
และประโยชนของสหกรณ ประเภทของสหกรณ สหกรณโรงเรียน การประยุกตหลกัการของสหกรณ
มาใชในชวีิตประจําวนั  บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขป  ดอกเบี้ยเงนิฝาก  และดอกเบี้ยกูยืม  
การฝากเงนิ  การถอนเงนิ  ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงิน  ทั้งนอกระบบและในระบบที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจ  เชน   ดอกเบี้ย  การลงทุน  การซื้อของอุปโภคเพิ่มข้ึน  ทีน่ําไปสูความฟุงเฟอ  ฟุมเฟอย  
เปนตน 
                 การศึกษาเกี่ยวกับตําแหนง  (พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด  ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของ
ภูมิภาคของตนเอง ภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาพของตนเอง เชน แมน้ํา ภูเขา ปาไม ความสัมพันธ
ของลักษณะทางกายภาพ  (ภูมิลักษณและภูมิอากาศ)  และลักษณะทางสังคม  (ภูมิสังคม)  ใน
ภูมิภาคของตนเองสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธพิลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่น
ของประชากรในภูมิภาคอิทธิพลของสิง่แวดลอมทางธรรมชาติทีก่อใหเกิดวิถีชวีิต และการสรางสรรค
วัฒนธรรมในภูมิภาค  ผลจากการรักษาและทําลายสภาพแวดลอม  แนวทางการอนุรักษ  และรักษา
สภาพแวดลอมในภูมิภาพ 
                 โดยการสังเกต ศึกษาคนควา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคน 
ขอมูล สรุปใจความสาํคัญ เปรียบเทียบกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม 
และกระบวนการแกปญหา 
                 เพือ่ใหตระหนกั เห็นคุณคา ประโยชน ภูมิใจ ชื่นชม ยอมรับ รูจักตนเอง ความรกัชาติ 
ความเชื่อมัน่ในตนเอง  ความรับผิดชอบ  และความมเีหตุผล  เสนอแนวทางปฏบัิติตนในฐานะเปน



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พุทธศาสนกิชนหรือศาสนาอื่นเขารวมศาสนพิธ ี  พธิีกรรมในวนัสําคญัทางศาสนา  ดวยความเต็มใจ
การบังคับจิตใจของตนเองและแนะนําผูอ่ืน  การยอมรบัคุณคาของวฒันธรรมซึง่กนัและกนั  ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  เพื่อใชชวีิตในสังคมอยางเปนสุข 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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,  ป.๕/๕ 
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 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความหมาย  และความสําคัญของวธิีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  และใช
วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร  หรือเหตุการณสําคัญตามลําดับ
ข้ันตอนอยางเปนระบบ  ไดแก  การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การสํารวจแหลงขอมลูที่
เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย การวิเคราะหความนาเชื่อถอืของขอมูล การ
ตีความ  การเรียบเรียงและนําเสนอความรูที่คนพบไดอยางนาสนใจ  นําวิธีการทางประวัติศาสตรไป
ใชศึกษาเรื่องราวในทองถิน่  เชน  ความเปนมาของภูมนิามของสถานที่ในทองถิน่  เหตุการณสําคัญ
ในทองถิน่  ประวัติและผลงานสาํคัญของบุคคลในทองถิ่น  โดยใชทกัษะการสํารวจ  การอาน  การ
สอบถาม การเปรียบเทยีบ การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห การอธิบาย เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจวิธกีารทางประวติัศาสตรและสามารถใชวิธกีารทางประวติัศาสตร  สืบคนเรื่องราวตางๆ
ไดอยางเปนระบบ  ศึกษาตัวอยางหลกัฐานทางประวัติศาสตรที่เหมาะสมที่จะนาํมาใชในการศึกษา
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทยในสมัยรัตนโกสนิทร  เชน  พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่  ๔  
หรือรัชกาลที่  ๕  กฎหมายตราสามดวง  เปนตน  เพื่อใหสามารถสรุปขอมูลที่ไดจากหลกัฐานทัง้
ความจริง  และขอเท็จจริง  และนําเสนอขอมูลจากหลักฐานทีห่ลากหลาย  ในการทาํความเขาใจ 
เร่ืองราวสาํคัญในอดีตได  ดวยวิธกีารตาง ๆ  ไดอยางนาสนใจ  โดยใชทักษะ  การสํารวจ  การอาน  
การเปรียบเทยีบ  การตีความ  การวิเคราะห  การสงัเคราะห  การอธิบาย  การสรปุความ  การเรียง 
ความ  การจดัทําโครงงาน  และการจัดนทิรรศการ  เพือ่ฝกทักษะการสืบคนขอมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพศึกษาสภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศเพือ่น
บานในปจจุบันโดยสงัเขป  เชื่อมโยง  และเปรียบเทยีบกับประเทศไทย  ศึกษาความเปนมา  สมาชิก
ของอาเซียน  และความสัมพันธของกลุมอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจบัุนโดยสงัเขป  
                 โดยใชทักษะการอาน  เรียนรูจากแผนที ่  การสํารวจ  การตอบคําถาม  การเปรียบเทยีบ  
การวิเคราะห  เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของกลุมประเทศเพื่อนบาน  ทีม่ีความสมัพนัธกับประเทศไทย 
ความสัมพันธของกลุมอาเซยีน  เกิดความเขาใจอนัดีระหวางประเทศ  ยอมรับความแตกตางทาง
วัฒนธรรม  และอยูรวมกนัไดอยางสนัติสุขศึกษาพฒันาการของไทยสมัยรัตนโกสนิทร  เกี่ยวกบัการ
สถาปนาอาณาจักร  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ  โดยสังเขป  ประวัติและผลงานของบคุคลสําคัญในดานตาง ๆ  ในสมัยรัตนโกสินทร  
เชน  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทรทีน่าภาค 
ภูมิใจ  และควรคาแกการอนุรักษไว  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การ
วิเคราะห  
                 เพือ่ใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักถึงความเพยีรพยายาม
ของบรรพบุรุษที่ไดปกปอง และสรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอด เปนมรดกทางวฒันธรรม
สืบตอถึงปจจบัุน 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 
รวม  ๘  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน  เดือน  ป  และการนบัชวงเวลาตามปฏิทินที่ใชในชีวิต 
ประจําวนัซึ่งมทีั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ  การใชชวงเวลาเพื่อใชเลาเหตุการณปจจุบัน  เชน  วนันี ้
เดือนนี ้ ตอนเชา  ตอนกลางวนั  ตอนเยน็  ตอนค่ํา  และเรียงลาํดับเหตุการณในชีวติประจําวนั  ตาม
วันเวลาที่เกิดขึ้น  เชน  ต่ืนนอน  เขานอน  เรียนหนังสอื  เลนกฬีา  รับประทานอาหาร  โดยใชทกัษะ  
การสังเกต  การบอกเลา  การเชื่อมโยง  การตอบคําถาม  เพื่อใหสามารถใชเวลาตามปฏิทนิแสดง
เหตุการณในปจจุบัน  และใชคําแสดงชวงเวลาเรียงลาํดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได  เร่ืองราวที่สืบคนได 
โดยใชทักษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรุปความ การเลาเรื่อง เพื่อฝกทกัษะพื้นฐานของ
วิธีการทางประวัติศาสตร  ในการสืบคนเรือ่งราวจากแหลงขอมูล  (เชน  บุคคล)  และบอกเลาขอเท็จ 
จริงที่คนพบไดอยางนาสนใจ 
                 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  ส่ิงของ  เครื่องใช  การดําเนินชวีิตของตนเอง
ในสมัยปจจบัุนกับสมยัพอแมปูยาตายาย  ที่เปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน  เชน  เตารีด  (การรดีผา
ดวยเตาถานกบัเตาไฟฟา)  หมอหงุขาว  (การหงุขาวที่เช็ดน้ําดวยฟน  หรือถานกับหมอหงุขาวไฟฟา)
เกวียนกับรถยนต  (การเดินทาง)  ถนนบานเรือน  การใชควายไถนากับรถไถนา  รวมทัง้เหตกุารณ
สําคัญของครอบครัวที่เกิดขึน้ในอดีตที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน  เชน  การยายบาน  การยาย
โรงเรียน  การเลื่อนชั้นเรียน  การไดรับรางวัล  การสูญเสียบุคคลที่สําคัญตอครอบครัว  โดยใชทักษะ
การสังเกต  การใชเหตุผล  การเปรียบเทยีบ  การแยกแยะ  การยกตวัอยาง  และการบอกเลา เพือ่ให
เขาใจการเปลีย่นแปลงตางๆ  ทีเ่กิดขึ้นตามกาลเวลา  ตระหนักความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจบัุน  
และอนาคต  สามารถปรับตัวใหเขากับวถิีชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 ศึกษาความหมายและความสาํคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาต ิ เพลงชาต ิ 
เพลงสรรเสรญิพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย รวมทัง้เอกลักษณไทยอืน่ๆ เชน มารยาทไทย อาหาร
ไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตอง
ตามกาลเทศะ รูจักสถานที่สําคัญเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน เชน ศาสนสถาน ตลาด พิพธิภัณฑ 
และสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจในทองถิน่ ทีใ่กลตัวผูเรียน เปนรูปธรรมชัดเจน เชน ภาษาถิน่ ส่ิงของที่
เปนภูมิปญญาทองถิน่  โดยใชทักษะการสังเกต  การใชเหตุผล  การอธิบาย  การปฏิบัติตนอยาง
ถูกตอง  เพื่อใหเกิดความรัก  และความภาคภูมิใจในความเปนไทย  ทองถิ่นและประเทศชาต ิ  ภูมิใจ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ตระหนัก  และเหน็คุณคาที่จะธํารงรักษา  และสืบทอด
ตอไป 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 
รวมทัง้หมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคต ิ ที่ปรากฏในปฏิทิน ที่แสดงเหตุการณสําคัญ
ในอดีตและปจจุบัน รวมทัง้การใชคําที่แสดงเวลาในอดตี ปจจุบัน และอนาคต เชน วนันี้ เมื่อวานนี้ 
พรุงนี ้เดือนนี ้ เดือนกอน เดอืนหนา ปนี้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกดิขึ้นในครอบครัว
หรือใชชีวิตตนเอง โดยใชทักษะการสงัเกต การสอบถาม การเชื่อมโยง การเรียงลําดบั การเลาเรื่อง 
การรวบรวมขอมูล การอภิปราย เพื่อใหสามารถใชวนั เวลา จัดเรียงลาํดับเหตุการณสําคัญไดถูกตอง 
วาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง ชวงเวลาใดเกิดเหตุการณสําคัญ รูวิธสืีบคนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใชหลักฐานที่เกีย่วของ  ไดแก  ภาพถาย  สูติบัตร  ทะเบยีนบาน  เครื่องมือ  
เครื่องใช  อธบิายเรื่องราวตางๆ  สามารถเรียงลาํดับเหตุการณที่เกดิขึ้นในครอบครัว  หรือชีวติของ
ตนเองโดยใชเวลา time line โดยใชทกัษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรปุความ การเลา
เร่ือง เพื่อฝกทกัษะพื้นฐานของวิธกีารทางประวัติศาสตรที่เกีย่วของ  และบอกเลาขอเท็จจริงที่คนพบ
ไดอยางนาสนใจ 
                 ศึกษาและสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงายในเรื่องเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงในวถิีชีวิตของ
คนในชุมชนของตนจากอดตีถึงปจจุบันในดานตางๆ  ในชุมชน เชน การประกอบอาชีพ การแตงกาย  
การสื่อสาร ขนบธรรมเนยีมประเพณี เขาใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชวีิต
ของคนในชุมชน  โดยใชทกัษะการสอบถาม  การสงัเกต  การวิเคราะห  การอธิบายอยางมเีหตผุล  
การสรางผงัความคิด  การจัดนิทรรศการ  เพื่อเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอยางตอ 
เนื่องมีความเขาใจชุมชนทีม่ีความแตกตาง  ความหลากหลาย  สามารถปรับตัวอยูในชีวิตประจาํวนั
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 ศึกษาสืบคนประวิติและผลงานของบุคคล  ทีท่ําประโยชนตอทองถิ่นหรือประเทศชาติใน
ดานการสรางสรรค  วัฒนธรรม  การสรางความเจริญรุงเรือง  และความมัน่คงที่ควรนํามาเปนแบบ 
อยาง  รวมทัง้วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย  ภูมิปญญาที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว  เชน  การทํา
ความเคารพแบบไทย  ภาษาไทย  ประเพณีไทย  ศิลปะไทย  ดนตรีไทยโดยใชทกัษะการสืบคน  การ
สังเกต  การอาน  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห  การใชเหตุผล  การอธิบาย  และการนาํเสนอ
เพื่อใหเหน็คุณคาและแบบอยางการกระทําความดีของบรรพบุรุษที่ไดสรางประโยชนใหทองถิ่น  และ
ประเทศ  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย  วัฒนธรรมไทยภูมิปญญาไทยและธาํรง
ความเปนไทย 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 โดยใชกระบวนการสังเกต  ศึกษาคนควา  การรวบรวมขอมูล  อภิปราย  การปฏิบัติ  การ
แกปญหา  กระบวนการสงัคม  กระบวนการสืบคน  กระบวนการกลุม  การเปรียบเทยีบ 
                 เพือ่ใหตระหนกัเห็นคุณประโยชนภูมิใจ ชืน่ชม ยอมรับ เสนอแนวทางปฏบัิติ ฝกปฏิบัติตน 
ในการทําความดี  รูจักหนาที่ของตนเอง  ปฏิบัติตนในการชวยเหลือผูอ่ืนสม่ําเสมอ  การทาํจิตใจให
สงบ  ดวยการบริหารจิต  เขารวมศาสนพิธี  และพิธกีรรมในวนัสําคัญทางศาสนาดวยความเตม็ใจ  
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 
รวม  ๖  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความหมาย  และที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทนิ  ไดแก  พทุธศักราช  คริสต
ศักราช  วิธีการเทียบคริสตศักราชกับพทุธศักราช  และการใชศักราชในการบนัทกึเหตุการณสําคัญที่
เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว  เชน  ปเกิดของผูเรียน  เหตุการณสําคัญของตนเองและครอบครัว 
โดยใชทักษะการเปรียบเทยีบ การคํานวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อใหมีพืน้ฐานในการศกึษา
เอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา  เขาใจลําดับเหตุการณไดถูกตอง  ซึ่งเปนทักษะที่จาํเปนใน
การศึกษาประวัติศาสตร  รูวิธีสืบคนเหตกุารณสําคัญของโรงเรียนและชุมชน  โดยใชหลักฐาน  และ
แหลงขอมูลทีเ่กี่ยวของ เชน รูปภาพ แผนผังโรงเรียน แผนที่ชมุชน หองสมุดโรงเรียน แหลงโบราณคดี  
ประวัติศาสตรในทองถิน่  สามารถใชเสนเวลา  (Timeline)  ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรยีนและ
ชุมชน  
                 โดยใชทักษะการสํารวจ การสังเกต การสอบถาม การอาน การฟง การเลาเรื่อง การสรุป
ความ เพื่อฝกทักษะพืน้ฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร  ในการสืบคนเรื่องราวรอบตัวอยางงาย ๆ 
โดยการใชหลกัฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ สามารถนําเสนอเรื่องราวที่คนพบไดตามลําดับเวลา
ศึกษาปจจยัทีม่ีอิทธพิลตอการตั้งถิน่ฐานและพัฒนาการของชุมชน ปจจัยทีท่ําใหเกดิวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชมุชน ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร (ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และ
ปจจัยทางสงัคม (ความเจรญิทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ คมนาคม ความปลอดภัย)  
ศึกษาและเปรยีบเทยีบความเหมือนและความแตกตาง  ทางลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกลเคียงในเรื่องความเชือ่  ดานอาหาร  ภาษาถิน่  การ
แตงกายโดยใชทักษะการอาน  การสอบถาม  การสังเกต  การสาํรวจ  การฟง  การสรปุความ  
                 เพือ่ใหเกิดความเขาใจ  และภูมิใจในชุมชนของตนเอง  ยอมรับความแตกตางทางวัฒน 
ธรรม  เขาใจพัฒนาการของชุมชน  สามารถดําเนินชวีติอยูรวมกนัอยางสนัติสุข  รวมอนุรักษสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี และวัฒนธรรมไทยศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขป
ของพระมหากษัตริยผูสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยธุยา ธนบุรีและรัตนโกสนิทร ตามลําดับ ไดแก 
พอขุนศรีอินทราทิตย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและ
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช  ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาหวัอยูภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินนีาถ
โดยสังเขป  และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยทีม่ีสวนปกปองประเทศชาต ิ  เชน  สมเด็จพระ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

นเรศวรมหาราช  ทาวเทพกษัตรี–ทาวศรีสุนทร  ชาวบานบางระจัน  พระยาพิชัยดาบหกั  ทาวสรุนารี 
เปนตน  โดยใชทักษะการอานและสอบถาม  การฟง  การสรุปความ  การเขียน  การเลาเรื่อง  เพื่อให
เขาใจความเปนมาของชาติไทย  เกิดความรัก  ความภูมิใจ  และเหน็แบบอยางการเสียสละเพื่อชาติ  
และธํารงความเปนไทย 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความหมาย  วิธกีารนบั  และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ  ศตวรรษและสหัสวรรษ 
เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรของมนษุยชาติ  ที่แบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตร  
และสมัยประวติัศาสตร  รวมทั้งสมัยในการศึกษาประวติัศาสตรไทย  สมัยกอนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร  ตัวอยางการใชชวงเวลาในเอกสารตาง ๆ  โดยใช
ทักษะการอาน  การสํารวจ  การวิเคราะห  การคํานวณ  เพื่อใหใชชวงเวลาในการบอกเลาเรื่องราวที่
มีความเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา  และยุคสมัยไดอยางถูกตอง  และเขาใจเหตกุารณที่เกิดขึ้นตาม
ชวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรศึกษา  ลักษณะสําคัญและเกณฑการจาํแนกแยก 
แยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร  ที่ใชในการศึกษาความเปนมาของทองถิน่เปนหลกัฐานชั้น 
ตน  และหลกัฐานชั้นรองอยางงาย ๆ  รวมทัง้รูจักตัวอยางของหลกัฐานที่พบในทองถิ่นที่ใชในการ 
ศึกษาความเปนมาของทองถิน่ตน โดยใชทกัษะการสํารวจ การวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล การ
จําแนก  การตีความ  เพื่อฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวยวธิีการทางประวัติศาสตร  โดยใชหลักฐาน
และแหลงขอมูลที่เกีย่วของ 
                 ใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษา  การตั้งหลักแหลง  และการพัฒนาการของ
มนุษยชาติในสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป รูจักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  
เชน  ทวารวด ี  ศรีวิชยั  ละโว  ตามพรลิงค  เปนตน  ศึกษาตัวอยางหลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบ
ในทองถิน่  ทีแ่สดงการพฒันาการของมนษุยชาติในดินแดนไทย  
                 โดยใชทักษะการสํารวจ  การวเิคราะห  การตีความ  การสรปุความ  เพือ่ใหเขาใจพฒันา 
การของมนุษยชาติ  ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยใชหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรในทองถิน่ศึกษา และพฒันาการของอาณาจักรสุโขทยัโดยสังเขป ในเรื่องเกีย่วกบัการ
สถาปนาอาณาจักร  พัฒนาทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบคุคล
สําคัญสมัยสุโขทัย  เชน  พอขุนศรีอินทราทิตย  พอขุนรามคําแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชาที ่  ๑   
(พระยาลิไท)  และภูมิปญญาไทยในสมยัสุโขทัยทีน่าภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ  ซึ่งเปนผล
ใหอุทยานประวัติศาสตรในสมัยสุโขทยั และศรีสัชนาลัยไดรับการยกยองเปนมรดกโลก โดยใชทกัษะ
การอาน การสํารวจ การสบืคน การวิเคราะห การตีความ เพื่อเขาใจความเปนมาของชาติไทยสมัย
สุโขทัย รวมทัง้วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทยั เกดิความรกั  และ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ความภูมิใจในความเปนไทย ตระหนกัถงึความพากเพยีรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปองและ
สรางสรรคความเจริญใหบานเมือง  ตกเปนมรดกทางวฒันธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 
รวม  ๘  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 รูวธิีการสืบคนความเปนมาของทองถิน่ โดยใชหลักฐานทีห่ลากหลาย เร่ิมดวยการเขาใจ 
ต้ังประเด็นคําถามทางประวติัศาสตร  ที่เกีย่วของกับทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับตนเอง  เชน  ความ
เปนมาของชื่อหมูบาน  ชื่อตําบล  ชื่อถนน  ความเปนมาของสถานที่สําคัญ  ความเปนมาของขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น  รูจกัแหลงขอมูล  หลักฐานทางประวติัศาสตรที่อยูในทองถิน่ที่เกดิขึ้น
ตามชวงเวลาตาง ๆ  สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เกีย่วของที่อยูตามแหลงตาง ๆ  เพื่อตอบ
คําถามทางประวัติศาสตรอยางมีเหตุผล  รูจักวิเคราะหตรวจสอบขอมูลอยางงายๆ  เขาใจความแตก 
ตางระหวางความจรงิกบัขอเท็จจริงเกี่ยวกบัเร่ืองราวในทองถิ่นที่ปรากฏในขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ  
โดยศึกษาตวัอยางขอมูลจากหลักฐานตางๆ  เชน  บทความ  หนังสือพิมพ  หรือเอกสารอื่นๆ  ทีแ่สดง
นัยความคิดเห็นที่มีอยูในขอมูล  เพื่อศึกษาการแยกแยะความคิดเหน็  กับขอเทจ็จริงที่อยูในขอมูล  
รวมทัง้แยกแยะความจรงิกับขอเท็จจริงได  โดยใชทักษะการสังเกต การสอบถาม  การสํารวจ  การ
เปรียบเทยีบ  การวิเคราะห  การเชื่อมโยง  และการสังเคราะหอยางงาย  เพื่อฝกฝนการใชทักษะวิธี 
การทางประวติัศาสตร  วิเคราะหความเปนมาและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในทองถิ่น  โดยใชขอมูล
ขาวสารและหลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 ศึกษาการเขามา  และอทิธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนในดนิแดนไทย  และภูมภิาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโดยสังเขป  เชน  การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภาษา  อาหาร  การแตงกาย  ศึกษาการเขามา  สาเหต ุ  และผลกระทบของอิทธพิลทาง
วัฒนธรรมตางชาติ  ทัง้ตะวันตกและตะวันออกที่มีตอสังคมไทยในปจจุบันโดยสงัเขป  เชน  อาหาร  
ภาษา  การแตงกาย  ดนตรี  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การสังเกต  การเปรียบเทยีบ  
การวิเคราะห  การเชื่อมโยงเพื่อใหเขาใจวฒันธรรมไทยในสังคมปจจบัุน  และวฒันธรรมของประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีความคลายคลึงและความแตกตาง เขาใจในความ 
สัมพันธ  ยอมรับในความแตกตางทางวฒันธรรม  และอยูรวมกนัไดอยางสนัติสุข 
                 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจกัรอยุธยาและธนบุรีในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  
ปจจัยที่สงเสรมิความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสําคญัในสมัยอยธุยาและธนบุรี  เชน 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่  ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระ
นารายณมหาราช  ชาวบานบางระจัน  สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช  ภูมิปญญาไทยสมยัอยุธยา  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ซึ่งเปนผลใหพระนครศรีอยุธยา  ไดรับการยกยองเปนมรดกโลก  และภูมิปญญาในสมัยธนบุรี  ทีน่า
ภาคภูมิใจ  ควรคาแกการอนุรักษไว  เชน  ทางดานศิลปกรรม  วรรณกรรมและการคา  โดยใชทักษะ
การอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห  การอธิบาย  การสรุปความ  การเรียงความ  
เพื่อใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เห็นความเพยีรพยายามของบรรพบรุุษ
ที่ปกปองชาติ  ตระหนัก  และเหน็ความสําคัญที่จะธาํรงรักษาความเปนไทยสืบตอไป 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 
รวม  ๙  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ส  ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
                 ศึกษาความหมาย  และความสําคัญของวธิีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  และใช
วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร  หรือเหตุการณสําคัญตามลําดับ
ข้ันตอนอยางเปนระบบ  ไดแก  การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การสํารวจแหลงขอมลูที่
เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย การวิเคราะหความนาเชื่อถอืของขอมูล การ
ตีความ  การเรียบเรียงและนําเสนอความรูที่คนพบไดอยางนาสนใจ  นําวิธีการทางประวัติศาสตรไป
ใชศึกษาเรื่องราวในทองถิน่  เชน  ความเปนมาของภูมนิามของสถานที่ในทองถิน่  เหตุการณสําคัญ
ในทองถิน่  ประวัติและผลงานสาํคัญของบุคคลในทองถิ่น  โดยใชทกัษะการสํารวจ  การอาน  การ
สอบถาม การเปรียบเทยีบ การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห การอธิบาย เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจวิธกีารทางประวติัศาสตรและสามารถใชวิธกีารทางประวติัศาสตร  สืบคนเรื่องราวตางๆ
ไดอยางเปนระบบ  ศึกษาตัวอยางหลกัฐานทางประวัติศาสตรที่เหมาะสมที่จะนาํมาใชในการศึกษา
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทยในสมัยรัตนโกสนิทร  เชน  พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่  ๔  
หรือรัชกาลที่  ๕  กฎหมายตราสามดวง  เปนตน  เพื่อใหสามารถสรุปขอมูลที่ไดจากหลกัฐานทัง้
ความจริง  และขอเท็จจริง  และนําเสนอขอมูลจากหลักฐานทีห่ลากหลาย  ในการทาํความเขาใจ 
เร่ืองราวสาํคัญในอดีตได  ดวยวิธกีารตาง ๆ  ไดอยางนาสนใจ  โดยใชทักษะ  การสํารวจ  การอาน  
การเปรียบเทยีบ  การตีความ  การวิเคราะห  การสงัเคราะห  การอธิบาย  การสรปุความ  การเรียง 
ความ  การจดัทําโครงงาน  และการจัดนทิรรศการ  เพือ่ฝกทักษะการสืบคนขอมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพศึกษาสภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศเพือ่น
บานในปจจุบันโดยสงัเขป  เชื่อมโยง  และเปรียบเทยีบกับประเทศไทย  ศึกษาความเปนมา  สมาชิก
ของอาเซียน  และความสัมพันธของกลุมอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจบัุนโดยสงัเขป  
                 โดยใชทักษะการอาน  เรียนรูจากแผนที ่  การสํารวจ  การตอบคําถาม  การเปรียบเทยีบ  
การวิเคราะห  เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของกลุมประเทศเพื่อนบาน  ทีม่ีความสมัพนัธกับประเทศไทย 
ความสัมพันธของกลุมอาเซยีน  เกิดความเขาใจอนัดีระหวางประเทศ  ยอมรับความแตกตางทาง
วัฒนธรรม  และอยูรวมกนัไดอยางสนัติสุขศึกษาพฒันาการของไทยสมัยรัตนโกสนิทร  เกี่ยวกบัการ
สถาปนาอาณาจักร  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ  โดยสังเขป  ประวัติและผลงานของบคุคลสําคัญในดานตาง ๆ  ในสมัยรัตนโกสินทร  
เชน  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท  



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทรทีน่าภาค 
ภูมิใจ  และควรคาแกการอนุรักษไว  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การ
วิเคราะห  
                 เพือ่ใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักถึงความเพยีรพยายาม
ของบรรพบุรุษที่ไดปกปอง และสรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตกทอด เปนมรดกทางวฒันธรรม
สืบตอถึงปจจบัุน 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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 
รวม  ๘  ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวยการเรียนรู 
 
รหัสวิชา  ส  ๑๑๑๐๑  ชื่อวิชาสังคมศึกษา  ๑ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
หนวยการเรียนรู  ๗  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] ประวัติและความสาํคัญพระพทุธศาสนา 
    - พุทธประวติั 
    - พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
    - ชาดก 
    - ศาสนิกชนตัวอยาง 

ส ๑.๑  ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 

๑๐ ๑๐ 

๒ [-] หลักธรรมค้ําจุนโลก 
     - พระรัตนตรัย 
     - โอวาท 3 
     - พทุธศาสนสุภาษิต 
     - ฝกสวดมนตและแผเมตตา 

ส ๑.๑  ป.๑/๓,  
ป.๑/๔ 
 

๑๐ ๑๐ 

๓ [-] ชาวพทุธทีดี่  ชีวมิีสุข 
    - การบําเพญ็ประโยชนตอวัดหรือศาสนสถาน 
    - การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
    - ประวัติโดยสังเขปของวนัสําคัญทาง
พระพทุธศาสนา 

***กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา *** 

ส ๑.๒  ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 

๑๐ ๑๐ 

๔ [-] สมาชิกที่ดี 
    - การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 
    - ประโยชนของการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 

ส  ๒.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 
ส  ๒.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 

๑๕ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - ลักษณะความสามารถและลักษณะความดี
ของตนเองและผูอ่ืน 
    - โครงสรางของครอบครัวและความสัมพันธ
ของบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 
    - โครงสรางของโรงเรียน  ความสัมพันธของ
บทบาท  หนาที่ของสมาชิกในโรงเรียน 
    - ความหมายและความแตกตางของอาํนาจ
ตามบทบาท  สิทธิ  หนาที ่ ในครอบครัว  และ
โรงเรียน 
    - การใชอํานาจในครอบครัวตามบทบาทสทิธิ  
หนาที ่
    - กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิป 
ไตยในโรงเรียน 

   

๕ [-] การดํารงชวีิตประจําวนักบัเศรษฐกิจพอเพียง 
- สินคาและบริการที่ใชอยูในชีวิตประจาํวนั     
- สินคาและบริการที่ไดมาโดยไมใชเงิน 
- สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชเงนิซือ้     
- วิธีการใชประโยชนจากสินคาและบริการให

คุมคา 
- การใชจายเงนิในชวีิตประจาํวนัเพื่อซื้อ

สินคาและบรกิาร   
- ประโยชนของการใชจายเงนิที่ไมเกินตวั 
- ประโยชนของการออม                                 
- โทษของการใชจายเงินเกินตัว 

ส  ๓.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 

๑๕ ๒๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 - วางแผนการใชจาย                                      
- ทรัพยากรที่ใชในชีวิตประจาํวนั 

    - ทรัพยากรสวนรวม 

   

๖ [-] สังคมกับความสุจริต 
    - ความหมาย  ประเภท  และความสาํคัญของ
การทาํงาน 
    - เหตุผลของการทํางาน 
    - ผลของการทํางานประเภทตาง ๆ ทีม่ตีอ
ครอบครัวและสังคม 
    - การทาํงานอยางสุจริตทาํใหสังคมสงบสุข 

ส  ๓.๒ ป.๑/๑ ๑๐ ๑๐ 

๗ [-] ส่ิงที่อยูรอบตัว 
- ส่ิงตาง ๆ  รอบตัวที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ

และที่มนุษยสรางขึ้น 
    - ความสัมพันธของตําแหนง  ระยะ  ทศิของ
ส่ิงตาง ๆ  รอบตัว 
    - ทิศหลัก (เหนือ  ตะวันออก  ใต  ตะวนัตก) 
และที่ต้ังของสิง่ตาง ๆ  รอบตัว 
    - แผนผังแสดงตําแหนงสิง่ตาง ๆ  ในหองเรียน 
    - การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบ
วัน 

ส  ๕.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓, 
ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ส ๕.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 

๑๐ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๒๑๐๑  ชื่อวิชาสังคมศึกษา  ๒ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
หนวยการเรียนรู  ๙  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] ประวัติและความสาํคัญพระพทุธศาสนาและ
ศาสดาอื่นที่ควรรู 
    - พระพทุธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติ 
    - สรุปพุทธประวัติ 
    - ประสูติ 
    - พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
    - ชาดก 
    - ศาสนิกชนตัวอยาง 
    - ชื่อศาสนา  ศาสดา  และคัมภีรของศาสนา
ตาง ๆ  

ส  ๑.๑ ป.๒/๑,  
ป.๒/๒, ป.๒/๓,  
ป.๒/๗ 
 

๘ ๑๐ 

๒ [-] หลักธรรมค้ําจุนโลก 
    - พระรัตนตรัย 
    - โอวาท  3 
    - พุทธศาสนสุภาษิต 

ส  ๑.๑ ป.๒/๔ ๘ ๑๐ 

๓ [-] ชาวพทุธทีดี่  ชีวมิีสุข 
    - พระพทุธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติ 
    - ประสูติ 
    - การฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ 
    - การเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรมเกีย่วเนื่อง
กับวนัสําคัญทางพุทธศาสนา 

ส  ๑.๑  ๒/๑,  
ป.๒/๒, 
ส  ๑.๒  ๒/๑,  
ป.๒/๒ 
 

๗ ๘ 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๔ [-] คนดีของสังคม 
    - ขอตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  หนาทีท่ี่ตอง
ปฏิบัติในครอบครัว  โรงเรียน  สถานที่สาธารณะ 
    - กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับความเคารพ  การ
ยืน  การเดิน  กรนั่ง  การพูด  การทักทาย  การ
แตงกาย 
    - การยอมรบัความแตกตางของคนในสงัคม
เร่ืองความคิด  ความเชื่อง ความสามารถ และ
การปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที ่
    - แตกตางกนั 
    - สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
    - ความสัมพันธของตนเองและสมาชกิใน
ครอบครัวกับชุมชน 
    - ผูมีบทบาท  อํานาจในการตัดสินใจใน
โรงเรียนและชมุชน   

ส  ๒.๑ ป.๒/๑,  
ป.๒/๒, ป.๒/๓,  
ป.๒/๔ 
ส  ๒.๒ ป.๒/๑,  
ป.๒/๒ 
  
 

๗ ๖ 

๕ [-] ทรัพยากรกับการผลิต 
    - ทรัพยากรที่นาํมาใชในการผลิตสินคาและ
บริการที่ใชในครอบครัวและโรงเรียน 
    - ผลของการใชทรัพยากรในการผลิตทีห่ลาก 
หลายที่มีตอราคา  คุณคา  และประโยชนของ
สินคาและบรกิารรวมทั้งสิง่แวดลอม 

ส  ๓.๑  ป.๒/๑  ๗ ๖ 

๖ [-] รายรับ-รายจาย 
- การประกอบอาชีพของครอบครัว                  

    - การแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม 
    - รายไดรายจายในภาพรวมของครอบครัว        

ส ๓.๑  ป.๒/๒,  
ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

๓ ๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - รายไดรายจายของตนเอง 
- วิธีการทาํบญัชีรายรับ-รายจาย  ของตนเอง

อยางงาย       
    - รายการของรายรับทีเ่ปนรายไดที่เหมาะสม
และไมเหมาะสม 

- รายการของรายจายที่เหมาะสมและไม
เหมาะสม        
    - ที่มาของรายไดที่สุจริต 

- การใชจายทีเ่หมาะสม                                  
- ผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับรายได 
- การออมและผลดีของการออม                      
- การนาํเงินทีอ่อกมาใชใหเกิดประโยชน 

   

๗ [-] การแลกเปลี่ยนสนิคา 
    - ความหมายและความสาํคัญของสินคาและ
บริการและการแลกเปลี่ยนสนิคาและบริการ 
    - ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสนิคา  บริการ
โดยไมใชเงนิ  รวมทัง้การแบงปน  การชวยเหลือ 
    - ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินคาและบรกิาร
โดยการใชเงิน 
    - ความหมายและบทบาทของผูซื้อและผูขาย  
ผูผลิต  และผูบริโภคพอสังเขป 
    - ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายในการ
กําหนดราคาสินคาและบรกิาร 
    - ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายทําให
สังคมสงบสุขและประเทศมัน่คง 

ส  ๓.๒ ป.๒/๑,  
ป.๒/๒ 
 

๗ ๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๘ [-] ธรรมชาติกบัมนุษย 
    - ส่ิงตาง ๆ  ที่เปนธรรมชาติกับที่มนุษยสราง
ข้ึน  ซึง่ปรากฏระหวางโรงเรยีนกลับบาน 
    - ตําแหนงอยางงายและลกัษณะทางกายของ
ส่ิงตางๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่  แผนผัง  
และภาพถาย 
    - ความสัมพันธของปรากฏการณระหวางโลก  
ดวงอาทิตย  และดวงจนัทร  

ส  ๕.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 

๘ ๗ 

๙ [-] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - คุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
    - คุณคาของสิ่งแวดลอมทางสงัคม 
    - ความหมายของทรัพยากรธรรมชาต ิ
    - ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
    - ความสัมพันธของฤดูกาลกับการดําเนินชวีิต
ของมนุษย 
    - การเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดลอม 
    - การรักษาและฟนฟูส่ิงแวดลอม 

ส ๕.๒  ป.๒/๑,   
ป.๒/๒, ป.๒/๓, 
ป.๒/๔ 
 

๘ ๘ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๓๑๐๑  ชื่อวิชาสังคมศึกษา  ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
หนวยการเรียนรู  ๑๕  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] พุทธประวติัและความสาํคัญของศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 
    - ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากบัการ
ดํารงชีวิตประจําวนั 
    - พระพทุธศาสนามีอิทธพิลตอการสรางสรรค
ผลงานทางวฒันธรรมไทยอันเกิดจากความ
ศรัทธา 
     - สรุปพุทธประวัติ 

ส  ๑.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 
 

๖ ๗ 

๒ [-] หลักธรรมค้ําจุนโลก 
    - ความสําคัญของพระไตรปกฎ 
    - พระรัตนตรัย 
    - โอวาท ๓ 
    - พุทธศาสนสุภาษิต 
    - ฝกสวดมนตไหวพระ  สรรเสริญคุณพระรัตน 
ตรัย  และแผเมตตา 

ส  ๑.๑ ป.๓/๔,  
ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
 

๖ ๘ 

๓ [-] ชาวพทุธทีดี่  ชีวมิีสุข 
    - พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
    - ชาดก 
    - ศาสนิกชนตัวอยาง 
    - ชื่อและความสําคัญของศาสนวัตถุศาสน
สถาน  และศาสนบุคคล 
 

ส  ๑.๑ ป.๓/๓,  
ป.๓/๗ 
ส  ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 

๑๐ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอศาสนวตัถุ  
ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอืน่ ๆ 
    - ฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพทุธ 
    - ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี
    - ความเปนมาของการแสดงตนเปนพทุธมาม
กะ 
    - การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

   

๔ [-] คนดีของสังคม 
    - ประเพณแีละวัฒนธรรมในครอบครัว 
    - ประเพณแีละวัฒนธรรมในทองถิน่ 
    - พฤติกรรมตนเองและเพื่อน ๆ ในชวีติ 
ประจําวนั 
    - สาเหตทุี่ทาํใหพฤติกรรมการดําเนินชวีติใน
ปจจุบันของนกัเรียนและผูอ่ืนแตกตางกัน 
    - บุคคลที่มผีลงานเปนประโยชนแกชุมชนและ
ทองถิน่ของตน 
    - ลักษณะและผลงานที่เปนประโยชนแก
ชุมชนและทองถิน่  
    - บทบาทหนาที่ของสมาชิกในชุมชน 
    - การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
    - การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทน
ออกเสียง 
    - วิธีการเลอืกตัวแทนอยางถกูตองและ
เหมาะสม 

ส  ๒.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๔ 
ส  ๒.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 

๑๒ ๑๓ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การตัดสินใจของบุคคล  และกลุมทีม่ีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในชัน้เรียน โรงเรียนและชมุชน 

   

๕ [-] สินคากับความจาํเปนในชีวิตประจําวัน 
    - สินคาทีจ่าํเปนในการดํารงชีวิตที่เรียกวา
ปจจัย  ๔ 
    - สินคาทีเ่ปนความตองการของมนษุยอาจ
เปนสินคาที่จาํเปนหรือไมจาํเปนตอการดํารง 
ชีวิต 
    - ประโยชนและคุณคาของสินคาและบริการที่
สนองความตองการของมนษุย 
    - หลักการเลือกสินคาที่จาํเปน 
    - ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค 
    - ความหมายของสนิคาและบริการ 
    - ปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ
ตองการของมนุษยที่มีไมจาํกัด 

ส  ๓.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๓ 
  
 

๔ ๓ 

๖ [-] การใชจายอยางคุมคา 
    - ใชบัญชีรับจายวิเคราะหการใชจายทีจ่ําเปน
และเหมาะสม 
    - วางแผนการใชจายเงินของตนเอง 
    - วางแผนการแสวงหารายไดที่สุจริต 
    - วางแผนการนําเงนิที่เหลอืจายมาใชอยาง
เหมาะสม 

ส  ๓.๑ ป.๓/๒ ๒ ๒ 

๗ [-] สินคาและบริการที่รัฐจัดหา 
    - สินคาและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา
และใหบริการแกประชาชน 

ส  ๓.๒ ป.๓/๑ ๔ ๔ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๘ [-] ภาษี 
    - ความหมายและความสาํคัญของภาษทีี่รัฐ
นํามาสรางความเจริญและใหบริการแก
ประชาชน 
    - ตัวอยางของภาษ ี
    - บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษ ี

ส  ๓.๒ ป.๓/๒ ๒ ๒ 

๙ [-] ศักราชตามปฏิทิน 
    - ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน 
    - วิธีการเทยีบ พ.ศ. เปน  ค.ศ. หรือ ค.ศ. เปน  
พ.ศ. 
    - ตัวอยางการเทียบศกัราชในเหตกุารณที่
เกี่ยวของกับนกัเรียน 
    - วิธีการสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่
เกี่ยวของ    
    - ใชเสนเวลา   (Time  Line)  ลําดับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

ส  ๔.๑ ป.๓/๑,  
ป.๓/๒  
 

๔ ๕ 

๑๐ [-] การตั้งถิน่ฐานและพัฒนาการของชุมชน 
    - ปจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึง่ขึ้นอยูกับ 
ปจจัยทางภูมศิาสตรและปจจัยทางสงัคม 
    - ปจจัยที่มอิีทธิพลตอพฒันาการของชุมชนทั้ง
ปจจัยทางภูมศิาสตรและปจจัยทางสงัคม 
    - ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปจจยัทางภูมิศาสตรและ
ปจจัยทางสงัคม 

ส  ๔.๒ ป.๓/๑,  
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 

๘ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชนใกลเคียง  ทีม่ีความเหมือนและความ
ตางกับชมุชนของตนเอง 

   

๑๑ [-] กษัตริยไทยผูสถาปนาอาณาจักร ไทย 
    - พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจโดยสังเขป
ของพอขุนศรอิีนทราทิตย  สมเด็จพระเรามาธิบดี
ที่  ๑  (พระเจาอูทอง)  สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช  และพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช  ผูสถาปนาอาณาจกัร  สุโขทัย   
อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสนิทร  ตามลาํดับ 

ส  ๔.๓ ป.๓/๑ 
 

๒ ๕ 

๑๒ [-] รัชกาลปจจุบัน 
    - พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช  
และสมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ  
โดยสังเขป 

ส  ๔.๓ ป.๓/๒ ๒ ๕ 

๑๓ [-] วีรกรรมบรรพบุรุษไทย 
    - วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปอง
ประเทศชาต ิ

ส  ๔.๓ ป.๓/๓ ๒ ๕ 

๑๔ [-] ขอมูลทางภูมิศาสตร 
- แผนที ่ แผนผัง  และภาพถาย 

    - ความสัมพันธของตําแหนง ระยะ  ทศิทาง 
    - ตําแหนงที่ต้ังสัมพันธของสถานที่สําคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน 
    - ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลตอสภาพ
สังคมในชุมชน 

ส  ๕.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

๖ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑๕ [-] สภาพแวดลอมชุมชนจากอดีตถึงปจจบัุน 
    - สภาพแวดลอมในชุมชนในอดีตและปจจุบัน 
    - การพึง่พาสิ่งแวดลอมในการดํารงชวีิตของ
มนุษย 
    - การประกอบอาชีพที่เปนผลมาจากสภาพ 
แวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน 
    - มลพิษที่เกิดจากการกระทําของมนษุย 
    - ลักษณะของเมืองและชนบท 
    - การเพิม่และสูญเสียสิ่งแวดลอมทําใหชุมชน
เปลี่ยนแปลง 

ส  ๕.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓,  
ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
 
 

๑๐ ๑๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๔๑๐๑  ชื่อวิชาสังคมศึกษา  ๔ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
หนวยการเรียนรู  ๑๔  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] พุทธประวติัและความสาํคัญของพระพุทธ 
ศาสนาและศาสนาอื่น 
    - ความสําคัญของพระพทุธศาสนา 
    - สรุปพุทธประวัติ 
   - ประวัติศาสดา 

ส  ๑.๑ ป.๔/๑,  
ป.๔/๒, ป.๔/๘ 
  
 

๕ ๕ 

๒ [-] หลักธรรมค้ําจุนโลก 
    - พระรัตนตรัย 
    - ไตรสิกขา 
    - โอวาท  3 
    - พุทธศาสนสุภาษิต 
    - หลักธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สมานฉนัท 

ส ๑.๑    ป.๔/
๔,ป.๔/๗ 

๕ ๗ 

๓ [-] ชาวพทุธทีดี่  ชีวมิีสุข 
    - พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
    - ชาดก 
    - ศาสนิกชนตัวอยาง 
    - ตัวอยางการทําความดีของตนเองและบุคคล
ในครอบครัวโรงเรียนและชมุชน 
    - สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ  คุณพระ
รัตนตรัย  และแผเมตตา 
    - ความรูเบือ่งตนและความสําคัญของศาสน
สถาน 

ส  ๑.๑ ป.๔/๓, 
ป.๔/๕, ป.๔/๖   
ส  ๑.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 

๑๐ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การแสดงความเคารพตอศาสนสถาน 
    - การบํารุงรักษาศาสนสถาน 
     - มรรยาทของศาสนิกชน 
     - ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี

   

๔ [-] คนดีของสังคม 
    - การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน   
    - แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
    - การเปนผูนําและผูตามที่ดี 

ส  ๒.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒  
 

๕ ๑๐ 

๕ [-] สังคมไทยรกัสันติสุข 
    - วัฒนธรรมในภาคตาง ๆ  ของไทยที่แตกตาง
กัน 
    - ปญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแยง
ในชีวิตประจาํวัน 
    - แนวทางการแกปญหาความขัดแยงดวย
สันติวิธ ี

ส  ๒.๑ ป.๔/๔,  
ป.๔/๕ 

๕ ๕ 

๖ [-] พระมหากษัตริยและระบอบประชาธปิไตย 
    - อํานาจอธปิไตย 

- ความสาํคัญของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
    - บทบาทหนาที่ของพลเมอืงในกระบวนการ
เลือกตั้งทัง้กอนการเลือกตั้งระหวางการเลอืกตั้ง
และหลังการเลือกตั้ง 
    - สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย 

ส  ๒.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 

๖ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - ความสําคัญของสถาบนัพระมหากษตัริยใน
สังคมไทย 

   

๗ [-] ปจจัยที่เลอืกซื้อสินคา 
    - สินคาและบริการทีม่ีหลากหลายในตลาดที่
มีความแตกตางดวยราคาและคุณภาพ 
    - ปจจัยที่มผีลตอการเลือกซื้อสินคาบริการที่มี
มากมาย  ซึง่ขึ้นอยูกับผูซื้อ  ผูขาย  และตัวสินคา  

ส  ๓.๑ ป.๔/๑  ๓ ๕ 

๘ เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการดํารงชวีิต 

ส  ๓.๑ ป.๔/๓ ๓ ๘ 

๙ [-] เงิน 
    - การพึง่พาอาศัยกนัภายในชุมชนทางดาน
เศรษฐกิจ 
    - การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนดวยการ
ใชส่ิงของที่ผลิตในชุมชน 
    - ความหมายและประเภทของเงิน 
    - หนาที่เบื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
    - สกุลเงนิสาํคัญที่ใชในการซื้อขายแลก 
เปลี่ยนระหวางประเทศ 

ส  ๓.๒ ป.๔/๒  ๕ ๕ 

๑๐ [-] อาชีพและการบริการในชุมชน 
    - อาชีพ  สินคาและบริการตาง ๆ  ที่ผลิตใน
ชุมชน 

ส  ๓.๒ ป.๔/๑ 
 

๕ ๕ 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑๑ [-] การนับชวงเวลา 
    - ความหมายและชวงเวลาของทศวรรษ  
ศตวรรษ  และสหัสวรรษ 
    - การใชทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ
เพื่อทาํความเขาใจชวงเวลาที่ปรากฏในเอกสาร
ตาง ๆ  

ส  ๔.๑ ป.๔/๑ ๕ ๕ 

๑๒ [-] หลักฐานทางประวัติศาสตร 
    - เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษาประวัติ 
ศาสตรที่แบงเปนยุคกอนประวัติศาสตรและยุค
ประวัติศาสตร 
    - ยุคสมัยทีใ่ชในการศึกษาประวัติศาสตรไทย 
ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แบง 
เปนหลกัฐานชั้นตน  และหลักฐานชั้นรอง 
    - ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษาความ
เปนมาของทองถิน่ของตน 
    - เกณฑการจําแนกหลักฐานที่พบในทองถิ่น
เปนหลกัฐานชั้นตน  และหลักฐานชั้นรองอยาง
งาย ๆ  

ส  ๔.๑ ป.๔/๒,   
ป.๔/๓ 
   
 
 

๘ ๑๐ 

๑๓ [-] การตั้งถิน่ฐาน 
    - พัฒนาการของมนุษยยคุกอนประวัติศาสตร
และยุคประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสงัเขป 
    - หลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดงการตั้ง
หลักแหลงของมนษุยยุคกอนประวัติศาสตรและ
ยุคประวัติศาสตรในดินแดนไทย  โดยเฉพาะที่
สามารถกอต้ังเปนอาณาจักรโบราณได  

ส  ๔.๒ ป.๔/๑,  
ป.๔/๒ 

๕ ๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบในทองถิ่นที่
แสดงพัฒนาการของมนษุยชาติในดินแดนไทย  
โดยสังเขป 

   

๑๔ [-] พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย 
    - การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสงัเขป 
    - พัฒนาการของอาณาจกัรสุโขทัย  ทางดาน
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ  โดยสังเขป 
    - ประวัติและผลงานของบคุคลสําคัญสมัย
สุโขทัย 
    - ภูมิปญญาไทยในสมัยสโุขทัย 
    - คุณคาของภูมิปญญาไทยสืบตอถงึปจจุบัน
ที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ 

ส  ๔.๓ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 

๑๐ ๑๐ 

รวม   ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๕๑๐๑  ชื่อวิชาสังคมศึกษา  ๕ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
หนวยการเรียนรู  ๑๔  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] พุทธประวติัและความสาํคัญของพระพุทธ 
ศาสนา 
    - มรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจากพระพุทธ 
ศาสนา 
    - การนาํพระพุทธศาสนาไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาชาติไทย 
    - สรุปพุทธประวัติ   
    - โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพสัดุ) 
    - พุทธกิจสําคัญไดแก  โลกัตถจริยา  ญาตัตถ
จริยา  และพทุธัถจริยา 

ส  ๑.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒  

๕ ๕ 

๒ หลักธรรมค้ําจนุโลก 
องคประกอบของพระไตรปฎก 
ความสาํคัญของพระไตรปฎก 
พระรัตนตรัย 
ไตรสิขา 
โอวาท 3 
พุทธศาสนสุภาษิต 

ส  ๑.๑ ป.๕/๔, 
ป.๕/๕  
 

๕ ๕ 

๓ [-] ชาวพทุธทีดี่  ชีวมิีสุข 
    - พุทธสาวก  พุทธสาวิกา   
    - ชาดก 
    - ศาสนิกชนตัวอยาง 
 

ส  ๑.๑ ป.๕/๓, 
ป.๕/๖, ป.๕/๗  
ส  ๑.๒ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒, ป.๕/๓ 

๑๐ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - สวดมนตไหวพระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  
และแผเมตตา 
    - โอวาท  3   
    - จัดพิธีกรรมที่เรียบงายประหยัด มีประโยชน
และถูกตองตามหลักทางศาสนาที่ตนนับถอื 
    - การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธ ี พิธกีรรมทางศาสนา 
    - พิธีถวายสังฆทาน  เครือ่งสังฆทาน 
    - ระเบียบพธิีในการทําบญุงานมงคล 
   - ประโยชนของการเขารวมศาสนพิธี  พธิีกรรม
ทางศาสนาหรือกิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนา 
    - มรรยาทของศาสนกิชน 

   

๔ [-] การดําเนนิชีวิตและการมสีวนรวม 
    - สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  หนาที่
ของพลเมืองดี 
    - คุณลักษณะของพลเมอืงดี 
    - เหตุการณที่ละเมิดสทิธิเด็กในสังคมไทย 
    - แนวทางการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอ่ืน
จากการละเมดิสิทธิเด็ก 
    - การปกปองคุมครองสิทธิเด็ก 
    - คุณคาของวัฒนธรรมกบัการดําเนินชวีิต 
    - ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 
    - ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนของตน 
    - การอนุรักษเผยแพรภูมปิญญาทองถิน่ของ
ชุมชน 

ส  ๒.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓,  
ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
 
  

๕ ๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๕ [-] การปกครองสวนทองถิน่ 
    - โครงสรางการปกครองในทองถิน่ 
    - อํานาจหนาที่และความสําคัญของการ
ปกครอง 
    -บทบาท  หนาที่และวธิีการเขาดํารงตําแหนง
ของผูบริหารทองถิ่น 

ส  ๒.๒ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 

๕ ๕ 

๖ [-] ปจจัยการผลิตและการบริการ 
    - ความหมายและประเภทของปจจัยการผลิต
ไดแก ที่ดิน แรงงาน  ทุน  และผูประกอบการ 
    - เทคโนโลยีในการผลิตสินคา  และบรกิาร 
ปจจัยอื่น ๆ  ราคาน้าํมนั  วตัถุดิบ 
    - พฤติกรรมของผูบริโภค 
    - ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการที่มอียูใน
ทองถิน่หรือแหลงผลิตสนิคาและบริการในชุมชน  

ส  ๓.๑ ป.๕/๑  
 

๒ ๕ 

๗ [-] เศรษฐกิจพอเพยีง 
    - หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - การประยกุตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงในครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน 
    - ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการในชุมชน 

ส  ๓.๑ ป.๕/๒  ๔ ๑๐ 

๘ [-] สหกรณ 
    - หลักการและประโยชนของสหกรณ 
    - ประเภทของสหกรณโดยสังเขป 
    - สหกรณในโรงเรียน (เนนฝกปฏิบัติจริง) 
    - การประยกุตหลักการของสหกรณมาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ส  ๓.๑ ป.๕/๓ 
 

๔ ๕ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๙ [-] ธนาคาร 
    - บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขป 
    - ดอกเบี้ยเงินฝาก  และดอกเบี้ยกูยืม 
    - การฝากเงิน/การถอนเงนิ 
    - ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงนิ  ทั้งนอก
ระบบและในระบบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ 

ส  ๓.๒ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒ 

๕ ๕ 

๑๐ [-] เร่ืองราวของทองถิน่และตัวเอง 
    - วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิน่ 
    - แหลงขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่มีอยูในทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตาง ๆ  
    - การตั้งคําถามทางประวติัศาสตรเกี่ยวกับ
ความเปนมาของทองถิน่ 
    - ตัวอยางเรื่องราวที่สามารถแสดงนยัของ
ความคิดเหน็ที่มีอยูในขอมลูจากหลักฐานตาง ๆ  
    - ตัวอยางขอมูลจากหลักฐานทางประวติั 
ศาสตรในทองถิ่นที่แสดงความจรงิกบัขอเท็จจริง 
    - การตอบคําถามทางประวัติศาสตรโดยใช
ขอมูลที่พบไดอยางมีเหตุผล 
    - การนาํเสนอความเปนมาของทองถิน่ดวยวิธ ี
การตาง ๆ   

ส  ๔.๑ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 

๕ ๑๐ 

๑๑ [-] อารยธรรมของอินเดียและจีน 
    - การเขามาของอารยธรรมอินเดีย และจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  
โดยสังเขป 
 

ส  ๔.๒ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒ 
 

๕ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจนีที่มีตอ
ไทย  และคนในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
    - การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติในสงัคม 
ไทย 
     - อิทธพิลทีห่ลากหลายของกระแสวัฒนธรรม
ตางชาตทิี่มีตอสังคมไทยในปจจุบัน  โดยสังเขป 

   

๑๒ [-] พัฒนาการอาณาจักรอยธุยาและธนบุรี 
    - การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  โดยสงัเขป 
    - ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจกัรอยุธยา 
    - พัฒนาการของอาณาจกัรอยุธยาการดาน
การเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป 
    - ผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอยธุยา 
    - ภูมิปญญาไทยสมยัอยุธยา  โดยสงัเขป 
    - การกอบกูเอกราชและการสถาปนาอาณา 
จักรธนบุรี  โดยสังเขป 
    - พระราชประวัติและผลงานของพระเจาตาก
สินมหาราช  โดยสังเขป 
    - ภูมิปญญาไทยสมยัธนบุรี  โดยสงัเขป 

ส  ๔.๓ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒, ป.๕/๓,  
ป.๕/๔ 
 

๑๐ ๑๐ 

๑๓ [-] ขอมูลทางกายภาพในภมูิภาค 
    - ตําแหนง  (พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด  ลองจิ 
จูด)  ระยะ  ทศิทางของภูมภิาคของตนเอง 
    - ภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาคของตนเอง 
    - ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพ 
และลักษณะทางสงัคมในภูมภิาคของตนเอง 

ส  ๕.๑ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒, ป.๕/๓ 

๑๐ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑๔ [-] สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
    - สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธพิลตอ 
ลักษณะการตั้งถิน่ฐานและการยายถิน่ของ
ประชากรในภมูิภาค 
    - อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาตทิี่
กอใหเกิดวิถีชวีิตและการสรางสรรควัฒนธรรม
ในภูมิภาค 
    - ผลจากการรักษาและการทําลายสภาพแวด 
ลอม 
    - แนวทางการอนุรักษ  และรักษาสภาพแวด 
ลอมในภูมิภาค 

ส  ๕.๒ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒, ป.๕/๓ 

๕ ๕ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๖๑๐๑  ชื่อวิชาสังคมศึกษา  ๖ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
หนวยการเรียนรู  ๑๕  หนวย   เวลา  ๘๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] พุทธประวติัและความสาํคัญของพระพุทธ 
ศาสนา 
    - พระพทุธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจํา
ชาติ 
    - สรุปพุทธประวัติ 

ส  ๑.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒  

๕ ๕ 

๒ [-] หลักธรรมค้ําจุนโลก 
    - พระรัตนตรัย 
   - ไตรสิกขา 
    - โอวาท ๓ 
    - พุทธศาสนสุภาษิต 
    - หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ   

ส  ๑.๑ ป.๖/๔,   
ป.๖/๗, ป.๖/๘,   
 

๕ ๕ 

๓ [-] ชาวพทุธทีดี่  ชีวมิีสุข 
    - พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
    - ชาดก 
    - ศาสนิกชนตัวอยาง 
    - ตัวอยางการกระทาํความดีของบุคคลใน
ประเทศ 
    - สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัย  และแผเมตตา 
    - ศาสนพธิขีองศาสนาตาง ๆ 
    - มรรยาทของศาสนกิชน 
 

ส  ๑.๑ ป.๖/๓,   
ป.๖/๕, ป.๖/๖,   
ป.๖/๙ 
ส  ๑.๒  ป.๖/๑,  
ป.๖/๒, ป.๖/๓,   
ป.๖/๔ 
 
 

๕ ๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เวลา/  
ชั่วโมง 

 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การปฏิบัติตนที่ถกูตองในศาสนพิธ ีพธิีกรรม  
และวันสาํคัญทางศาสนา 
    - ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธ ี 
พิธีกรรม และวันสาํคัญทางศาสนา 
    - การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

   

๔ [-] กฎหมายทีค่วรรู 
    - กฎหมายที่เกีย่วของกับชีวิตประจําวันของ
ครอบครัวและชุมชน 
    - ประโยชนของการปฏิบัติตนหรือเคารพ
กฎหมายดังกลาว 

ส  ๒.๑ ป.๖/๑  
 

๕ ๕ 

๕ [-] การธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย 
    - ความหมายและประเภทของวฒันธรรม 
    - การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมตามกาลเวลาที่
มีผลตอตนเองและสังคมไทย 
    - แนวทางการธํารงรักษาวฒันธรรมไทย 
    - ความหมายและความสาํคัญของกิริยา 
มารยาทไทย 
    - มารยาทไทยและมารยาทสังคม 

ส  ๒.๑ ป.๖/๒,  
ป.๖/๓  
 

๕ ๑๐ 

๖ [-] ขอมูลขาวสารในชีวิตประจําวนั 
    - แหลงขอมูล  ขาวสาร  เหตุการณตาง ๆ   
    - ประโยชนจากการติดตามขอมูลขาวสาร  
เหตุการณตาง ๆ   
    - หลักการเลือกรับและใชขอมูลขาวสารจาก
ส่ือตาง ๆ  รวมทั้งสื่อที่ไรพรมแดน 

ส  ๒.๑ ป.๖/๕ 
  
 

๕ ๕ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๗ [-] การเมืองการปกครองสวนทองถิน่ 
    - บทบาท  หนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่และรัฐบาล 
    - กิจกรรมตาง ๆ  เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
ในทองถิน่และประเทศ 
    - การมีสวนในการออกกฎหมายระเบียบ  
กติกา  การเลอืกตั้ง 
    - การใชสิทธิออกเสียงเลอืกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส  ๒.๒ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
 

๕ ๑๐ 

๙ [-] การบริโภคอยางฉลาด 
    - คุณสมบัติของผูบริโภคที่ดี 
    - พฤติกรรมของผูบริโภคที่บกพรอง 
    - คุณคาและประโยชนของผูบริโภคที่รูเทาทัน
ที่มีตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม 

ส  ๓.๑ ป.๖/๒  ๓ ๑๐ 

๙ [-] ทรัพยากรมีคา 
    - ความหมายและความจาํเปนของทรัพยากร 
    - หลักการ  วิธีใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
    - วิธีการสรางจิตสํานึกใหคนในชาติรูคุณคา
ของทรัพยากรที่มีอยูอยางจาํกัด 
    - วางแผนการใชทรัพยากร  ประยุกตเทคนิค
และวิธีการใหม ๆ  ใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
และประเทศชาติ 
    - การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชนในทองถิ่น 

ส  ๓.๑ ป.๖/๓ 
ส  ๓.๒ ป.๖/๒ 
 

๓ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑๐ [-] ผูผลิตและผูบริโภค 
    - ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาลทีม่ีตอระบบเศรษฐกิจอยาง
สังเขป 

ส  ๓.๒ ป.๖/๑  
 

๔ ๑๐ 

๑๑ [-] วิธีการทางประวัติศาสตร 
    - ความหมายและความสาํคัญของวิธกีารทาง
ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  ที่เหมาะสมกบั
นักเรียน 
    - การนาํวิธกีารทางประวติัศาสตรไปใชศึกษา
เร่ืองราวในทองถิน่ 
    - ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
จะนาํมาใชในการศึกษาเหตกุารณสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร 
    - สรุปขอมูลที่ไดจากหลกัฐาน  ทัง้ความจริง
และขอเท็จจิรง 
    - การนาํเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรดวยวิธกีารตาง ๆ   

ส  ๔.๑ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒  
 

๕ ๑๐ 

๑๒ [-] สังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
เพื่อนบานและกลุมอาเซียน 
    - ใชแผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของ
ประเทศเพื่อนบาน 
    - พัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศ
เพื่อนบาน  โดยสังเขป 
    - สภาพสังคม  เศรษฐกจิ  และการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบานของไทย  โดยสังเขป 

ส  ๔.๒ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒ 
 

๑๐ ๑๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - ตัวอยางความเหมือนและความตางระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
    - ความเปนมาของกลุมอาเซียน  โดยสงัเขป 
    - สมาชิกของอาเซยีนในปจจุบัน 
    - ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจบัุน  โดยสังเขป 

   

๑๓ [-] พัฒนาการสมัยรัตนโกสนิทร 
    - การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร  โดย 
สังเขป 
    - ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร 
    - พัฒนาการดานตาง ๆ  ของไทยสมัยรัตน 
โกสินทร  โดยสังเขป  ตามชวงเวลาตาง ๆ   
    - ผลงานของบุคคลสําคัญทางดานตาง ๆ  ใน
สมัยรัตนโกสนิทร 
    - ภูมิปญญาไทยสมยัรัตนโกสินทร 

ส  ๔.๓ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓,   
ป.๖/๔ 
 

๑๐ ๑๕ 

๑๔ [-] ลักษณะสําคัญทางกายภาพของประเทศ 
    - เครื่องมือทางภูมิศาสตร  (แผนที ่ ภาพถาย
ชนิดตาง ๆ)  ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศ 
    - ความสัมพันธระหวางลกัษณะทางกายภาพ
กับปรากฏการณทางธรรมชาติของประเทศ 
    - ภูมิลักษณที่มีตอภูมิสังคมของประเทศไทย 

ส ๕.๑  ป.๖/๑ ,  
ป.๖/๒ 
 

๕ ๑๐ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑๕ [-] สภาพแวดลอมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอม
ทางสังคมในประเทศ 
    - ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอม
ทางสังคมในประเทศ 
    - ความสัมพันธและผลกระทบ 
    - ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปจจุบัน  
และผลที่เกิดขึน้ (ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  
อาชีพ  และวฒันธรรม) 
    - แนวทางการใชทรัพยากรของคนใยชุมชนให
ใชไดนานขึน้  มีจิตสํานกึรูคุณคาของทรัพยากร 

ส ๕.๒ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
 

๕ ๑๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๑๑๐๒  ชื่อวิชาประวัติศาสตร  ๑ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] อดีต  ปจจบัุน  และอนาคต 
    - คําที่แสดงชวงเวลาในอดีต  ปจจุบันและ
อนาคต 
    - วันสาํคัญที่ปรากฏในปฏิทิน 
    - ใชคําบอกชวงเวลา  อดีต  ปจจุบัน อนาคต  
แสดงเหตุการณได 

ส  ๔.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 

๗ ๒๐ 

๒ [-] การสืบคนขอมูลอยางงาย 
    - วิธีการสืบคนขอมูลอยางงาย ๆ   

ส  ๔.๒ ป.๒/๒ ๗ ๑๕ 

๓ [-] การเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิตของคนในชมุชน 
    - การเปลี่ยนแปลงของวิถชีีวิตของคนใน
ชุมชน  
    - ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงที่มีตอวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

ส  ๔..๒ ป๒/๒ ๖ ๑๕ 

๔ [-] บุคคลสําคัญในทองถิ่น 
    - บุคคลในทองถิน่ที่ทาํคณุประโยชนตอการ
สรางสรรควัฒนธรรม 
    - ผลงานของบุคคลในทองถิน่ทีน่าภาคภูมิใจ 

ส  ๔.๓ ป.๒/๑ ๑๐ ๒๐ 

๕ [-] วัฒนธรรมและประเพณีในทองถิน่ 
    - ตัวอยางของวัฒนธรรมประเพณีไทย 
    - คุณคาของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
    - ภูมิปญญาคนไทยในทองถิน่ของนกัเรยีน 

ส  ๔.๓ ป.๒/๒ ๑๐ ๓๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๒๑๐๒  ชื่อวิชาประวัติศาสตร  ๒ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] อดีต  ปจจบัุน  และอนาคต 
    - คําที่แสดงชวงเวลาในอดีต  ปจจุบันและ
อนาคต 
    - วันสาํคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณสําคัญในอดีตและปจจุบัน 
    - ใชคําบอกชวงเวลา  อดีต  ปจจุบัน อนาคต  
แสดงเหตุการณได 

ส  ๔.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 

๗ ๒๐ 

๒ [-] การสืบคนขอมูลอยางงาย 
    - วิธีการสืบคนขอมูลอยางงาย ๆ   

ส  ๔.๒ ป.๒/๒ ๗ ๑๕ 

๓ [-] การเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิตของคนในชมุชน 
    - การเปลี่ยนแปลงของวิถชีีวิตของคนใน
ชุมชนทางดานตาง ๆ  
    - ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงที่มีตอวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

ส  ๔..๒ ป๒/๒ ๖ ๑๕ 

๔ [-] บุคคลสําคัญในทองถิ่น 
    - บุคคลในทองถิน่ที่ทาํคณุประโยชนตอการ
สรางสรรควัฒนธรรม  และความมัน่คงของ
ทองถิน่และประเทศชาติในอดีตที่ควรนําเปน
แบบอยาง 
    - ผลงานของบุคคลในทองถิน่ทีน่าภาคภูมิใจ 

ส  ๔.๓ ป.๒/๑ ๑๐ ๒๐ 

๕ [-] วัฒนธรรมและประเพณีในทองถิน่ 
    - ตัวอยางของวัฒนธรรมประเพณีไทย 

ส  ๔.๓ ป.๒/๒ ๑๐ ๓๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๑กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - คุณคาของวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่มี
ตอสังคมไทย 
    - ภูมิปญญาของคนไทยในทองถิน่ของ
นักเรียน 

   

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๒กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๓๑๐๒  ชื่อวิชาประวัติศาสตร  ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
หนวยการเรียนรู  ๕  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] ศักราชตามปฏิทิน 
    - ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน 
วิธีการเทยีบ  พ.ศ. เปน  ค.ศ.  หรือ ค.ศ.  เปน  
พ.ศ. 
    - ตัวอยางการเทียบศกัราชในเหตกุารณที่
เกี่ยวของกับนกัเรียน 
    - วิธีการสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่
เกี่ยวของ    
    - ใชเสนเวลา   (Time  Line)  ลําดับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

ส  ๔.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๑๐ ๒๕ 

๒ [-] การตั้งถิน่ฐานและพัฒนาการของชุมชน 
    - ปจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึง่ขึ้นอยูกับ
ปจจัยทางภูมศิาสตรและปจจัยทางสงัคม 
    - ปจจัยที่มอิีทธิพลตอพฒันาการของชุมชนทั้ง
ปจจัยทางภูมศิาสตรและปจจัยทางสงัคม 
    - ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปจจยัทางภูมิศาสตรและ
ปจจัยทางสงัคม 
    - ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชนใกลเคียง  ทีม่ีความเหมือนและความ
ตางกับชมุชนของตนเอง 

ส  ๔.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

๑๕ ๓๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๓กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๓ [-] กษัตริยไทยผูสถาปนาอาณาจักรไทย 
    - พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  โดย 
สังเขปของพอขุนศรีอินทราทิตย  สมเด็จพระเรา
มาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) สมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช  และพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟาจฬุาโลกมหาราช  ผูสถาปนาอาณาจักร  
สุโขทัย   อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสนิทร  
ตามลําดับ 

ส  ๔.๓  ป.๓/๑ 
 

๕ ๑๐ 

๔ [-] รัชกาลปจจุบัน 
   - พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช  
และสมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ  
โดยสังเขป 

ส ๔.๓ ป.๓/๒ ๕ ๑๕ 

๕ [-] วีรกรรมบรรพบุรุษไทย 
    - วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปอง
ประเทศชาต ิ

ส ๔.๓ ป.๓/๓ ๕ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๔กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๔๑๐๒  ชื่อวิชาประวัติศาสตร  ๔ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
หนวยการเรียนรู  ๔  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] การนับชวงเวลา 
    - ความหมายและชวงเวลาของทศวรรษ  ศต 
วรรษ  และสหสัวรรษ 
    - การใชทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ
เพื่อทาํความเขาใจชวงเวลาที่ปรากฏในเอกสาร
ตาง ๆ  

ส  ๔.๑ ป.๔/๑ ๕ ๕ 

๒ [-] หลักฐานทางประวัติศาสตร 
    - เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษาประวัติ 
ศาสตรที่แบงเปนยุคกอนประวัติศาสตรและยุค
ประวัติศาสตร 
    - ยุคสมัยทีใ่ชในการศึกษาประวัติศาสตรไทย 
ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร  ทีแ่บง 
เปนหลกัฐานชั้นตน  และหลักฐานชั้นรอง 
    - ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษาความ
เปนมาของทองถิน่ของตน 
    - เกณฑการจําแนกหลักฐานที่พบในทองถิ่น
เปนหลกัฐานชั้นตน  และหลักฐานชั้นรองอยาง
งาย ๆ  

ส  ๔.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓ 

๘ ๑๐ 

๓ [-] การตั้งถิน่ฐาน 
    - พัฒนาการของมนุษยยคุกอนประวัติศาสตร
และยุคประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสงัเขป 
 

ส  ๔.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 

๑๐ ๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๕กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - หลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดงการตั้ง
หลักแหลงของมนษุยยุคกอนประวัติศาสตรและ
ยุคประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยเฉพาะ ที่
สามารถกอต้ังเปนอาณาจักรโบราณได
โดยสังเขป 
    - หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบในทองถิ่นที่
แสดงพัฒนาการของมนษุยชาติในดินแดนไทย  
โดยสังเขป 

   

๔ [-] พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย 
    - การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสงัเขป 
    - พัฒนาการของอาณาจกัรสุโขทัยทางดาน
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ  โดยสังเขป 
    - ประวัติและผลงานของบคุคลสําคัญสมัย
สุโขทัย 
    - ภูมิปญญาไทยในสมัยสโุขทัย 
    - คุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอถึง
ปจจุบันที่นาภาคภูมิใจและควรคาแกการอนุรักษ 

ส  ๔.๓ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 

๑๐ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๖กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๕๑๐๒  ชื่อวิชาประวัติศาสตร  ๕ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
หนวยการเรียนรู  ๓  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] เร่ืองราวของทองถิน่และตัวเอง 
    - วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิน่อยาง
งาย ๆ 
    - แหลงขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่มีอยูในทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตาง ๆ   
    - การตั้งคําถามทางประวติัศาสตรเกี่ยวกับ
ความเปนมาของทองถิน่ 
    - ตัวอยางเรื่องราวที่สามารถแสดงนยัของ
ความคิดเหน็ที่มีอยูในขอมลูจากหลักฐานตาง ๆ  
    - ตัวอยางขอมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรในทองถิน่ที่แสดงความจรงิกับ
ขอเท็จจริง 
    - การตอบคําถามทางประวัติศาสตรโดยใช
ขอมูลที่พบไดอยางมีเหตุผล 
    - การนาํเสนอความเปนมาของทองถิน่ดวย
วิธีการตาง ๆ   

ส  ๔.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓ 

๑๐ ๒๕ 

๒ [-] อารยธรรมของอินเดียและจีน 
     - การเขามาของอารยธรรมอินเดีย และจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  
โดยสังเขป 
     - อิทธพิลของอารยธรรมอินเดียและจนีที่มีตอ
ไทย  และคนในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

ส ๔.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/ ๒ 

๑๐ ๒๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๗กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

      - การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติใน
สังคมไทย 
    - อิทธิพลทีห่ลากหลายของกระแสวัฒนธรรม
ตางชาตทิี่มีตอสังคมไทยในปจจุบัน  โดยสังเขป 

   

๓ [-] พัฒนาการอาณาจักรอยธุยาและธนบุรี 
    - การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  โดยสงัเขป 
    - ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจกัรอยุธยา 
    - พัฒนาการของอาณาจกัรอยุธยาการดาน
การเมือง  การปกครองและเศรษฐกิจ  
โดยสังเขป 
    - ผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอยธุยา 
ภูมิปญญาไทยสมัยอยธุยา  โดยสังเขป 
    - การกอบกูเอกราชและการสถาปนา
อาณาจักรธนบุรี  โดยสงัเขป 
    - พระราชประวัติและผลงานของพระเจาตาก
สินมหาราช  โดยสังเขป 
    - ภูมิปญญาไทยสมยัธนบุรี  โดยสงัเขป 

ส ๔.๓ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 
 

๒๐ ๕๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๘กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ส  ๑๖๑๐๒  ชื่อวิชาประวัติศาสตร  ๖ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
หนวยการเรียนรู  ๓  หนวย   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ [-] วิธีการทางประวัติศาสตร 
    - ความหมายและความสาํคัญของวิธกีารทาง
ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  ที่เหมาะสมกบั
นักเรียน 
    - การนาํวิธกีารทางประวติัศาสตรไปใชศึกษา
เร่ืองราวในทองถิน่ 
    - ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
จะนาํมาใชในการศึกษาเหตกุารณสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร 
    - สรุปขอมูลที่ไดจากหลกัฐานทัง้ความจริง
และขอเท็จจิรง 
    - การนาํเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรดวยวิธกีารตาง ๆ   

ส  ๔.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒ 

๑๒ ๒๐ 

๒ [-] สังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
เพื่อนบานและกลุมอาเซียน 
    - ใชแผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของ
ประเทศเพื่อนบาน 
    - พัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศ
เพื่อนบาน  โดยสังเขป  เพื่อใหเขาใจสภาพ
ปจจุบันของประเทศเหลานัน้ 
    - สภาพสังคม  เศรษฐกจิ  และการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบานของไทยในปจจุบันโดยสังเขป 

ส  ๔.๒ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒ 
 

๑๘ ๒๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๔๙กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - ตัวอยางความเหมือนและความตางระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
    - ความเปนมาของกลุมอาเซียน  โดยสงัเขป 
สมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน 
    - ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจบัุน  โดยสังเขป 

   

๓ [-] พัฒนาการสมัยรัตนโกสนิทร 
    - การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร  
โดยสังเขป 
    - ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร 
    - พัฒนาการดานตาง ๆ  ของไทยสมัยรัตน 
โกสินทร  โดยสังเขป  ตามชวงเวลาตาง ๆ   
    - ผลงานของบุคคลสําคัญทางดานตาง ๆ  ใน
สมัยรัตนโกสนิทร 
    - ภูมิปญญาไทยสมยัรัตนโกสินทร 

ส ๔.๓ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔ 
 

๑๐ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๕๐กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 
 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  ตองอยูบนหลกัการพื้นฐานสองประการ  คือ 
การประเมนิเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรยีน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน        
ใหประสบผลสําเร็จ  ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด  เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนซึง่เปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทกุระดับ ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศกึษา และระดบัชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชผลการประเมนิเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพฒันาการ  ความกาวหนา และความ 
สําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพฒันา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ๔ ระดบัไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้
                 ๑. การประเมนิระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู   
ผูสอนดําเนินการเปนปกติ  และสม่ําเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอน  ใชเทคนคิการประเมนิอยาง
หลากหลาย  เชน  การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบาน  การประเมินโครงงาน  การประเมนิชิน้  
งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมนิเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่นประเมนิเพือ่น ผูปกครองรวมประเมนิ ในกรณีที่ไมผานตัวชีว้ัดใหมกีาร
สอนซอมเสริม  การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา  ผูเรียนมีพฒันาการความกาวหนาใน 
การเรียนรู  อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม  และมากนอยเพียงใด  มีส่ิงที่
จะตองไดรับการพัฒนา  ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด  นอกจากนีย้งัเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย  ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
                 ๒.  การประเมนิระดับสถานศกึษา  เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนนิการ  เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมนิการอาน คิดวเิคราะหและเขยีน คุณลักษณะ
อันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของ
สถานศกึษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวม 
ทั้งสามารถนาํผลการเรียนของผูเรียนในสถานศกึษาเปรียบเทยีบกับเกณฑระดับชาต ิ ผลการประเมิน
ระดับสถานศกึษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ  เพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  หรือ
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วิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา  และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง
และชุมชน   
                 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เปนการประเมนิคุณภาพผูเรียนระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถ
ดําเนนิการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทํา และดําเนนิการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจดัสอบ นอกจากนี ้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมนิระดับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
                 ๔.  การประเมนิระดับชาติ  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ  ตามมาตรฐาน
การเรียนรู  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทกุคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ ชัน้มัธยมศึกษาปที ่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖  
เขารับการประเมิน  ผลจากการประเมนิใชเปนขอมูลในการเทยีบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับตาง ๆ 
เพื่อใชในการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
                 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน  เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา  ที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ  ปรับปรุง  แกไข  สงเสริม  สนับสนุน  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคล  ที่จาํแนกตามสภาพปญหาและความตองการ  ไดแก  กลุมผูเรียนทัว่ไป 
กลุมผูเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ  กลุมผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํา  กลุมผูเรียนทีม่ีปญหา
ดานวนิัย และพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปีญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุมพกิารทางรางกาย  และสติปญญา  เปนตน  ขอมูลจากการประเมินจงึเปนหัวใจของสถานศกึษา
ในการดําเนนิการชวยเหลือผูเรียนไดทนัทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความ 
สําเร็จในการเรียน 
                 สถานศกึษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศกึษา  ตองจัดทําระเบยีบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทีเ่ปน
ขอกําหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทกุฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน  
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เกณฑการวดัและประเมนิผลการเรยีน 
 
                 ๑.  การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
                       ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน  ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู  การ
อาน  คิดวเิคราะห  และเขียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้  ผูสอนตอง
คํานึงถึงการพฒันาผูเรียนแตละคนเปนหลักและตองเกบ็ขอมูลของผูเรียนทกุดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน  รวมทัง้สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเตม็ตามศักยภาพ    
                             ๑)  ผูเรียนตองมีเวลาเรยีนไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด 
                             ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทกุตวัชี้วัด  และผานตามเกณฑทีส่ถานศกึษา
กําหนด 
                             ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทกุรายวชิา 
                             ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมิน  มผีลการประเมนิผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนดในการอาน  คิดวิเคราะห  และเขยีน  คุณลกัษณะอันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
                             การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพฒันา
ผูเรียน  การพจิารณาเลื่อนชัน้ในระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอยและสถานศึกษา
พิจารณาเหน็วาสามารถพฒันา  และสอนซอมเสริมได  ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ใหเลื่อนชัน้ได  แตหากผูเรียนไมผานรายวชิาจํานวนมาก  และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน
ในระดับชั้นทีสู่งขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชัน้ได  ทั้งนี้ใหคํานงึถงึวุฒิ
ภาวะ  และความรู  ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 
                       ๑.๒  การใหระดับผลการเรียน  การตัดสินใหระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏบัิติของผูเรียน  เปนตัวเลข  ตัวอักษร  รอยละ 
และที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  และคุณลักษณะ
อันพงึประสงค  ใหระดับผลการประเมนิเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จะตองพิจารณาทัง้เวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน ใหผลการเขา
รวมกิจกรรมเปนผาน  และไมผาน 
                       ๑.๓  การรายงานผลการเรียน  การรายงานผลการเรยีนเปนการสื่อสาร  ใหผูปกครอง
และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรยีนรูของผูเรียน  ซึง่สถานศกึษาตองสรุปผลการประเมนิ  และ
จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง การรายงาน
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ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏบัิติของผูเรียน  ที่สะทอนมาตรฐานการเรยีนรู
กลุมสาระการเรียนรู 
                 ๒.  เกณฑการจบการศึกษา 
                       หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑกลางสาํหรับการจบการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  ดังนี ้
                       ๒.๑  ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐาน  จาํนวน  ๘๘๐  ชัว่โมงตอป  และรายวิชา/กิจกรรม
เพิ่มเติม  จาํนวน  ๔๐  ชั่วโมงตอป  และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ฐานผานทุกรายวิชา  
                       ๒.๒  ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวชิาพืน้ฐาน  และผานเกณฑการประเมนิตามที่
สถานศกึษากาํหนด 
                       ๒.๓  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามทีส่ถานศกึษากาํหนด 
                       ๒.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
                       ๒.๕  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
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บรรณานกุรม 
 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 
             สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
             พทุธศักราช  2551.   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ,   
             2551. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช   
             2551.   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ,  2551. 
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อภธิานศพัท 
 
กตัญูกตเวท ี  
                 ผูรูอุปการะทีท่านทาํแลวและตอบแทน แยกออกเปน  ๒ ขอ ๑. กตัญู รูคุณทาน  ๒. 
กตเวทีตอบแทนหรือสนองคุณทาน ความกตัญูกตเวทีวาโดยขอบเขต  แยกได  เปน ๒ ระดับ คือ 
๒.๑ กตัญกูตเวทีตอบุคคลผูมีคุณความดีหรืออุปการะตอตนเปนสวนตัว ๒.๒  กตัญูกตเวทตีอ
บุคคลผูไดบําเพ็ญคุณประโยชนหรือมีคุณความดี เกื้อกลูแกสวนรวม  (พ.ศ. หนา ๒-๓) 
 
กรรม  
                 การกระทาํ หมายถงึ การกระทําที่ประกอบดวยเจตนาคือทําดวยความจงใจประกอบดวย
ความจงใจหรอืจงใจทาํดีก็ตาม ชัว่ก็ตาม เชน ขุดหลมุพรางดักคนหรือสัตวในตกลงไปตายเปนกรรม 
แตขุดบอน้ําไวกินไวใช สัตวตกลงไปตายเองไมเปนกรรม (แตถารูอยูวาบอน้ําที่ตนขุดไวอยูในที่ซึง่คน
จะพลัดตกไดงายแลวปลอยปละละเลย มคีนตกลงไปก็ไมพนกรรม) การกระทาํที่ดีเรียกวา “กรรมดี” 
ที่ชั่วเรียกวา “กรรมชั่ว”   
 
กุศล  
                 บุญ ความด ีฉลาด ส่ิงที่ดี กรรมดี (พ.ศ. หนา ๒๑) 
 
กุศลมูล  
                 รากเหงาของกุศล ตนเหตุของกุศล ตนเหตุของความดี ๓ อยาง ๑. อโลภะ ไมโลภ (จาคะ) 
๒. อโทสะ ไมคิดประทุษราย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไมหลง (ปญญา)  (พ.ศ. หนา ๒๒) 
 
ฆราวาสธรรม ๔     
                 ธรรมสําหรับฆราวาส  ธรรมสําหรับการครองเรือน  หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ  ๔ 
ประการ ไดแก  ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง  ซื่อสัตย  จริงใจ พดูจริง  ทาํจริง ๒. ทมะ คือ การ
ฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ  ฝกหัด  ดัดนิสัย  แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตน
ใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา  ๓. ขันติ  คือ ความอดทน  ต้ังหนาทาํหนาทีก่ารงานดวยความ
ขยันหมั่นเพียร  เขมแข็ง    ทนทาน ไมหวัน่ไหว  มั่นในจุดหมาย  ไมทอถอย  ๔. จาคะ  คือ เสยีสละ  
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สละกิเลส สละความสุขสบาย  และผลประโยชนสวนตนได  ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข   
ความคิดเหน็และความตองการของผูอ่ืน พรอมที่จะรวมมอืชวยเหลือ เอือ้เฟอเผื่อแผ  ไมคับแคบเห็น
แกตัวหรือ เอาแตใจตัว  (พ.ธ. หนา ๔๓) 
 
จิต     
                 ธรรมชาติที่รูอารมณ  สภาพทีน่ึกคิด  ความคิด  ใจ ตามหลักฝายอภิธรรม จาํแนกจิตเปน
แบงโดยชาติเปนอกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต  ๒๑  วิปากจิต  ๓๖  และกิริยาจิต ๘  (พ.ศ. หนา  ๔๓) 
 
ไตรสิกขา     
                 สิกขาสาม  ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา ๓ อยาง คือ  ๑. อธิศีลสิกขา หมายถึง  สิกขา คือ ศีล
อันยิ่ง  ๒.  อธิจิตตสิกขา หมายถงึ สิกขา คือ จิตอันยิง่  ๓.  อธิปญญาสิกขา  หมายถงึ  สิกขา คือ  
ปญญาอันยิง่ เรียกกนังาย ๆ  วา   ศีล สมาธิ ปญญา (พ.ศ. หนา  ๘๗) 
 
บุญกิริยาวัตถ ุ๓  
                 ทีต้ั่งแหงการทาํบุญ เร่ืองที่จดัเปนการทําความด ี หลกัการทําความด ี ทางความดมีี ๓ 
ประการ คือ ๑. ทานมัย คือทําบุญดวยการใหปนสิง่ของ ๒. ศีลมยั คือ ทาํบุญดวยการรักษาศีล หรือ
ประพฤติดีมีระเบียบวนิัย ๓. ภาวนมยั คือ ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจ (พ.ธ.  
หนา ๑๐๙) 
 
เบญจศีล  
                 ศีล ๕ เวนฆาสัตว เวนลักทรพัย เวนประพฤติผิดในกาม เวนพูดปด เวนของเมา (พ.ศ. 
หนา ๑๔๑) 
 
พระรัตนตรัย   
                 รัตนะ ๓  แกวอนัประเสริฐ หรือส่ิงล้ําคา ๓ ประการ  หลักทีเ่คารพบูชาสงูสุดของพุทธศาส 
นิกชน ๓ อยาง คือ ๑ พระพทุธเจา (พระผูตรัสรูเอง และสอนใหผูอ่ืนรูตาม) ๒.พระธรรม  (คําสั่งสอน
ของพระพทุธเจา ทั้งหลักความจริง  และหลักความประพฤติ) ๓. พระสงฆ  (หมูสาวกผูปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนของพระพทุธเจา) (พ.ธ.หนา ๑๑๖) 
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มรรคมีองค  ๘    
                 ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  เรียกเต็มวา  “อริยอัฏฐังคิกมรรค”  ไดแก ๑. สัมมาทิฎฐิ 
เห็นชอบ    ๒. สัมมาสงักัปปะ  ดําริชอบ  ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  ๔. สัมมากมัมันตะ ทําการชอบ  
๕. สัมมาอาชวีะ เลี้ยงชีพชอบ ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗. สัมมาสติ ระลกึชอบ  ๘.  สัมมาสมาธิ  
ต้ังจิตมั่นชอบ (พ.ศ. หนา ๒๑๕) 
 
สติ      
                 ความระลกึได  นึกได  ความไมเผลอ  การคุมใจไดกับกิจ หรือคุมจิตใจไวกับส่ิงที่เกี่ยวของ
จําการทีทาํและคําพูดแมนานได  (พ.ศ. หนา ๓๒๗) 
 
สัปปุริสธรรม ๗      
                 ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทาํใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี  ๑. ธัมมัญ 
ุตา คือ ความรูจักเหต ุ คือ รูหลกัความจริง  ๒. อัตถญัุตา คือ ความรูจักผล คือรูความมุงหมาย   
๓. อัตตัญุตา คือ ความรูจกัตน คือ รูวาเรานั้นวาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กาํลังความรู ความสามารถ 
ความถนัด และคุณธรรม เปนตน   ๔. มัตตัญุตา คือ ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี  ๕. กาลัญ 
ุตา คือ ความรูจักกาล คือ รูจักกาลเวลาอันเหมาะสม   ๖. ปริสัญุตา คือ ความรูจักบริษัทคือรูจัก
ชุมชนและรูจกัที่ประชุม  ๗. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา คือ ความรูจกับุคคล คือ  ความ
แตกตางแหงบคุคล (พ.ธ. หนา ๒๔๔) 
 
สัมปชัญญะ   
                 ความรูตัวทั่วพรอม ความรูตระหนัก ความรูชัดเขาใจชัด ซึง่สิ่งนึกได มกัมาคูกับสติ (พ.ศ. 
หนา ๒๔๔) 
 
สังคหวัตถุ  ๔    
                 เร่ืองสงเคราะหกัน คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนีย่วใจของผูอ่ืนไวได หลักการสงเคราะห คือ 
ชวยเหลือกนัยดึเหนีย่วใจกนัไว  และเปนเครื่องเกาะกุมประสานโลก ไดแก  สังคมแหงหมูสัตวไว ดุจ
สลักเกาะยึดรถที่กาํลังแลนไปใหคงเปนรถ  และวิ่งแลนไปไดมี ๔ อยาง  คือ  ๑. ทาน  การแบงปน
เอื้อเฟอเผื่อแผกัน  ๒. ปยวาจา พูดจานารัก  นานิยมนบัถือ  ๓. อัตถจริยา  บําเพญ็ประโยชน  ๔.
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สมานัตตนา  ความมีตนเสมอ คือ ทาํตัวใหเขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุข รวมทุกขกนั เปนตน  
(พ.ศ. หนา ๓๑๐) 
 
อริยสัจ  ๔     
                 ความจรงิอันประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงทีท่ําใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะ
มี  ๔ คือ  
                 ๑. ทุกข (ความทุกข สภาพทีท่นไดยาก สภาวะที่บีบค้ัน ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสาร
และความเที่ยงแท  ไมใหความพงึพอใจแทจริง  ไดแก ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับส่ิงอันไมเปน
ที่รัก  การพลัดพรากจากสิง่ทีรั่ก  ความปรารถนาไมสมหวงั โดยยอวา อุปาทานขนัธ  ๕ เปนทุกข  
                 ๒. ทกุขสมุทยั (เหตุเกิดแหงทกุข  สาเหตุใหทกุขเกิด ไดแก  ตัณหา ๓ คือ  กามตณัหา 
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา) กําจัดอวิชชา  สํารอกตัณหา ส้ินแลว ไมถกูยอม ไมติดขดั  หลุดพน สงบ 
ปลอดโปรง เปนอิสระ คือ นพิพาน)   
                 ๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข  ไดแก  ภาวะที่ตัณหาดับส้ินไป  ภาวะที่เขาถงึเมื่อกาํจัด
อวิชชา สํารอกตัณหาสิน้แลว ไมถกูยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ เปนอิสระ คือ นพิพาน)   
                 ๔. ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นาํไปสูความดับแหงทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ทุกข  ไดแก  อริยอัฏฐังคิกมรรค  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  มัชฌิมปฏิปทา  แปลวา ทางสายกลาง 
มรรคมีองค  ๘ นี ้สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธ ิปญญา)   (พ.ธ. หนา ๑๘๑) 
 
อิทธิบาท  ๔   
                 คุณเครื่องใหถึงความสาํเร็จคุณธรรมที่นาํไปสูความสาํเร็จแหงผลที่มุงหมายมี ๔ ประการ 
คือ  
                 ๑. ฉันทะ  ความพอใจ  คือ ความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทาํสิง่นัน้อยูเสมอแลว
ปรารถนาจะทาํ   ใหไดผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป   
                 ๒. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนัน้ดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอา
ธุระไมทอถอย   
                 ๓. จิตตะ ความคิด คือ  ต้ังจติรับรูในสิ่งทีท่าํและทาํสิ่งนัน้ดวยความคดิ เอาจิตฝกใฝไม
ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอย  
                 ๔. วมิังสา  ความไตรตรอง หรือทดลอง  คือ  หมัน่ใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจ
ตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทาํนัน้  มีการวางแผน วัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
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ตัวอยางเชน  ผูทํางานทัว่ ๆ ไปอาจจําสั้น ๆ วา รักงาน  สูงาน ใสใจงาน และทํางานดวยปญญา เปน
ตน   (พ.ธ. หนา  ๑๘๖-๑๘๗) 
 
การเมือง     
                 ความรูเกีย่วกับความสัมพันธระหวางอาํนาจ  ในการจัดระเบียบสังคม  เพื่อประโยชนและ
ความ สงบสขุของสังคม มีความสมัพนัธตอกันโดยรวมทั้งหมดในสวนหนึง่ของชวีติ  ในพืน้ทีห่นึ่งที่
เกี่ยวของกับอํานาจ อํานาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการดําเนนิการได 
 
บทบาท     
                 การกระทาํที่สังคมคาดหวงัตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู 
 
หนาที ่       
                 เปนความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสงัคมยอมรับ 
 
ประเพณ ี 
                 เปนความประพฤติของคนหมูหนึง่ อยูในที่แหงหนึง่ ถือเปนแบบแผนกนัมาอยางเดียวกัน
และสืบกันมานาน  ประเพณีคือกิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึง่ทีจ่ัดขึ้นดวยจุดประสงค
ใดจุดประสงคหนึง่ และกาํหนดการจัดกิจกรรมในชวงเวลาแนนอนสม่าํเสมอ  กิจกรรที่เปนประเพณี
อาจมองไดอีกประการหนึ่งวาเปนแบบแผนการปฏิบัติของกลุมเฉพาะหรือทางศาสนา 
 
สหกรณ   
                 แปลวา  การทํางานรวมกนั  การทํางานรวมกันนี้ลึกซึง้มาก เพราะวาตองรวมมือกันในทุก
ดาน ทัง้ในดานงานที่ทาํดวยรางกาย ทัง้ในดานงานที่ทาํดวยสมอง และงานการทีท่าํดวยใจ ทกุอยาง
นี้ขาดไมไดตองพรอม  
 
 
ส่ิงแวดลอม    
                 ส่ิงที่อยูรอบ ๆ ส่ิงใดสิ่งหนึง่และมีอิทธพิลตอส่ิงนัน้ อาทิ อากาศ น้ํา ดิน ตนไม สัตว ซึ่ง
สามารถถูกทําลายไดโดยการขาดความระมัดระวัง 


