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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ส๑๑๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๑     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ส๑๑๑๐๒ประวัติศาสตร์  ๑    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ส๑๒๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๒     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ส๑๒๑๐๒ประวัติศาสตร์  ๒      จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ส๑๓๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๓     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ส๑๓๑๐๒ประวัติศาสตร์  ๓    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ส๑๔๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๔     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ส๑๔๑๐๒ประวัติศาสตร์  ๔    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ส๑๕๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๕     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ส๑๕๑๐๒ประวัติศาสตร์  ๕     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ส๑๖๑๐๑สังคมศึกษาฯ ๖     จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ส๑๖๑๐๒ประวัติศาสตร์  ๖    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๑๒๓๑  หน้าที่พลเมือง  จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง หน่วยกิต  ๑.๐  หนว่ยกิต 
ส ๑๒๒๓๒  หน้าที่พลเมือง  จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง หน่วยกิต  ๑.๐  หนว่ยกิต 
ส ๑๓๒๓๓  หน้าที่พลเมือง  จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง หน่วยกิต  ๑.๐  หนว่ยกิต 
ส ๑๔๒๓๔  หน้าที่พลเมือง  จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง หน่วยกิต  ๑.๐  หนว่ยกิต 
ส ๑๕๒๓๕  หน้าที่พลเมือง  จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง หน่วยกิต  ๑.๐  หนว่ยกิต 
ส ๑๖๒๓๖  หน้าที่พลเมือง  จ านวน  ๔๐ ชัว่โมง หน่วยกิต  ๑.๐  หนว่ยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๑๑๐๑       สังคมศึกษา ๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                            จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง 
................................................................................................................................................ 

             ศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ศาสดา และสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
หลักธรรมพุทธศาสนาพ้ืนฐาน  พุทธสุภาษิต การบริหารจิต เจริญปัญญา หน้าที่ของชาวพุทธ  ศาสนพิธี 
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ศึกษาหน้าที่ของพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของตนเองในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน  ประเพณี วัฒนธรรมของครอบครัว โรงเรียน  การอนุรักษ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาท หน้าที่
ของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 
 ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต การบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การออม การ
วางแผนการใช้จ่าย ความหมาย ความส าคัญของการท างานอย่างสุจริต 
 ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ต าแหน่ง ระยะทิศทางของสิ่งต่าง ๆ แผนผังใน
ห้องเรียนสภาพอากาศ ภูมิประเทศที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  การคิดวิเคราะห์  การอภิปราย การน าเสนอ การสังเกต การเปรียบเทียบ 
การยกตัวอย่าง   

เห็นคุณค่าน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่าง 
สันติสุข 
      
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑/๑-๗ ,ส๑.๒/๑-๓ ,ส๒.๑/๑-๔ ,ส ๒.๒/๑ -๓ ,ส๓.๑/๑-๓ ,ส๓.๒/๑-๓ ,ส๕.๑/๑-๓ ,ส๕.๒/๑-๕  
 

รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๑                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                    จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง  
................................................................................................................................................ 

ศึกษาวิธีการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน วิธีการ
สืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว ศึกษาสภาพแวดล้อมในครอบครัวของอดีตกับปัจจุบัน 
บอกความหมาย ความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย บอกแหล่งวัฒนธรรม ในชุมชนตนเอง 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  การคิดวิเคราะห์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทักษะการศึกษา ค้นคว้า การ
ส ารวจตรวจสอบการน าเสนอ การสรุปความ แยกแยะ  

เห็นคุณค่าน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุข 
      
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑ ป.๖/๑,๒ ,ส ๔.๒ป.๖/๑-๓ ,ส๔.๓ ป.๖/๑-๓ 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๑ 
ส ๑๑๒๓๑    หน้าที่พลเมือง ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

................................................................................................................................................ 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายด้วย
วาจาและยิ้ม สดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความส าคัญของภาษาไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบงาน ได้ประโยชน์สูงสุด 
ความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
 ความรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงอกถึ งความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 

๓. เห็นความส าคัญของภาษาไทย 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของคนเองและผู้อื่น 

๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐   ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๗๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๒                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                        จ านวน       ๘๐  ชั่วโมง  

................................................................................................................................................ 
 ศึกษา  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  ประสูติ  ประวัติพุทธสาวก  พุทธ
สาลิกา  และชาดก  ศึกษาข้อมูลเดี่ยวกับพระไตรปิฎก   และหลักธรรมโอวาท ๓  พุทธศาสนาสุภาษิต และ
บุคคลตัวอย่างในการท าความดี    ฝึกปฏิบัติมารยาทของชาวพุทธ  การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนพิธี  
พิธีกรรม  วันส าคัญทางศาสนา  เรื่องการบูชาพระรัตนตรัย    ฝึกบริหารจิต เพ่ือให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์  
การอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  น าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองเป็น
พลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม เกิดความภาคภูมิใจในการกระท าความดีของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

ศึกษา ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของตนเองและผู้อื่นในสังคมปัจจุบันการยอมรับ 
กฎกติกา  กฎระเบียบ  หน้าที่ความแตกต่างและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม  ค่านิยม  ความเชื่อ
ปลูกฝังค่านิยม สิทธิ  หน้าที่   เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และการช่วยเหลือการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 
 ศึกษา  การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทั้งที่บ้านและโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รายรับจ่ายของตนเองการท างานที่ก่อให้เกิดรายได้ ในการผลิตการชื้อขายสินค้า  วิเคราะห์อภิปรายและ
จ าแนกข้อดีข้อเสียการใช้จ่ายการชื้อขายแลกเปลี่ยน  และการบริโภคสินค้าและการบริ การ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการด าเนินชีวิตอย่างมีดุลภาพ  และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ศึกษาค้นคว้า  สรุป  สิ่งต่าง ๆที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ้งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน   
ลักษณะของโลกทางกายภาพ การใช้แผนที่  แผนผังและภาพถ่าย เช่นภูเขา  ที่ราบ  แม่น้ า  ต้นไม้  อากาศ  
และทะเล  ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  
   โดยใช้กระบวนฝึกปฏิบัติ  การฟัง  การคิดหาเหตุและผล  ความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ  สามารถ
น าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดความรักและหวงแหนชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
รหัสตัวช้ีวัด 
         ส ๑.๑ ป.๒/๑-๗ ,ส๑.๒ ป.๒/๑-๒      

ส๒.๑ป.๒/๑-๔,ส๒.๒ ป.๒/๑-๒     
 ส๓.๑ ป.๒/๑-๔ ,ส๓.๒ ป.๒/๑-๒  
 ส๕.๑ ป.๒/๑-๓ ,ส๕.๒ ป.๒/๑-๔  
 

รวมทั้งหมด   ๓๑    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๗๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์    ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                              จ านวน    ๔๐  ชั่วโมง 

................................................................................................................................................ 
ศึกษา  สืบค้น    ช่วงเวลาในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  วันส าคัญ  เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและ

ปัจจุบัน เหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ช่วงเวลาที่เกิดดารล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้
หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือการสอบถามผู้รู้  ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนในเรื่องการประกอบอาชีพ  การแต่ง
กาย  การสื่อสาร  ประเพณีกับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน  และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  การคิดวิเคราะห์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการพัฒนาค่านิยม 

เห็นคุณค่าน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุข 
      
รหัสตัวช้ีวัด 
    ส.๔.๑ ป๑/๑-๒ , ส.๔.๒ ป๑/๑-๒ , ส.๔.๓ ป๑/๑-๒     
 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๒ 
ส  ๑๒๒๓๒    หน้าที่พลเมือง ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

................................................................................................................................................ 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 
แสดงออกถึงความกตัญญูตกเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพ่ึงตนเอง และรู้ รัก สามัคคี และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว การดูแล
พ้ืนที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่อง
การเป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความ
พิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบ
และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 

๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของคนเองและผู้อื่น 

๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐  ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๓                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                           จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง  

................................................................................................................................................ 
              ศึกษา ความส าคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติหรือประวัติของศาสนาที่ตน
นับถือ แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างความหมาย 
ความส าคัญของประไตรปิฎก คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ พระรัตนตรัย  หลักธรรมโอวาท ๓ การสวดมนต์
ไหว้พระ แผ่เมตตา สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย การฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธและความส าคัญของศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน และศาสนบุคคล 
 ศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน 
ความส าคัญของวันหยุดราชการ บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ในชุมชนความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนและผลที่เกิดจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 ศึกษา ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการ การใช้จ่ายของตนเอง ทรัพยากรทีมี
อยู่จ ากัดมีผลต่อการผลิต การบริโภคและบริการ สินค้าและบริการที่รัฐจัดบริการแก่ประชาชน ปัญหาพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี การแข่งขันทางการค้า 
 ศึกษา และเปรียบเทียบการใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เขียนแผนผัง
ง่าย ๆ ของสถานที่ส าคัญในโรงเรียนและชุมชน ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ,การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มลพิษที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ ความแตกต่างของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนประชาธิปไตย กระบวนการศึกษา
ค้นคว้าและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้น าหลักธรรมทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ เคารพในสิทธิของความเป็น ความมนุษย์  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ส๑.๑ ม.๑/๑-๗ ,ส ๑.๒ ม๑/๑-๓ ,ส๒.๑ ม๑/๑-๔ ,ส๒.๒ ม๑/๑-๓ ,ส๓.๑ ม๑/๑-๓ ,ส๓.๒ ม๑/๑-๓   
ส๕.๑ ม๑/๑-๓  ,ส๕.๒ ม๑/๑-๕   
 
รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๓                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                   จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง 

................................................................................................................................................ 
 

ศึกษา เปรียบเทียบศักราชที่ส าคัญทางปฏิทิน ล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน ความเหมือนและแตกต่างทางวัฒนธรรมชุมชนของตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ พระนามและพระราช
กรณียกิจของกษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยและพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันวีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกปูองประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบศักราชที่ส าคัญทางปฏิทิน และ
กระบวนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เปรียบเทียบศักราชที่ส าคัญทางปฏิทิน สรุปความส าคัญของขนบ- 
ธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งอธิบายถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  

เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทย  ตลอดจนน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๕.๑ ม๑/๑-๓ ,ส.๕๒ ม๑/๑-๕   
รวมทั้งหมด   ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส  ๑๓๒๓๓    หน้าที่พลเมือง ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                 เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

................................................................................................................................................... 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือน และการปฏิบัติตนตมกาลเทศะ แสดงออก
ถึงความกตัญญูตกเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญหาท้องถิ่น ในเรื่องต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 
ในเรื่องความซื่อสัตย์ และความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องที่มีส่วนร่วมและความเพียรและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้และการดูแล
รักษาสิ่งของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
และโรงเรียน ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ด้วยการไม่
รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนในกรณีการ
ใช้สาธารณะสมบัติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 

๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน  
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐   ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                              จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง  
................................................................................................................................................ 

        ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของศาสนา ประวัติของศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือศึกษาลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเอ็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ความส าคัญและการยอมรับความหลากหลาย 
ความหมายและความส าคัญของรัฐธรรมนูญ  
            ศึกษาการผลิต การบริโภค ระบบเศรษฐกิจ เช่น สถาบันการเงิน เศรษฐกิจพอเพียง  
            ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ทางภูมิศาสตร์  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่ แผนผัง 
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑ ป.๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป. ๔/๕,  ป.๔/๖,  ป. ๔/๗ , ป. ๔/๘ 

ส ๑.๒ ป. ๔/๑ , ป.๔/๒ ,  ป. ๔/๓ ,ส ๒.๑ ป. ๔/๑ ,ป. ๔/๒ , ป . ๔/๓.ป.๔/๔ , ป.๔/๕   
ส ๒.๒ ป. ๔/๑,ป .๔/๒ , ป. ๔/๓ส   ๓,๑ ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป.  ๔/๓ ,ส๓.๒ป. ๔/๑ ,ป.  ๔/๒ 
ส ๕.๑ ป. ๔//๑ , ป.๔/๒ ,  ป. ๔/๓,ส๕.๒ป. ๔/๑ , ป.๔/๒ ,  ป. ๔/๓ 

   
รวมทั้งหมด   ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์   ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                         จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง  

.................................................................................................................................................... 
                    ศึกษาวิธีการนับช่วงเวลาตามปฏิทินแบบสากลและแบบไทย ฝึกการนับเวลาตามปฏิทินแบบ
สากลแลแบบไทยให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ส าคัญ ในท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนในอดีตและปัจจุบัน 
                 ศึกษารวบรวมข้อมูล ชุมชนตนเอง  ศึกษาประวัติความเป็นมาของคนในชุมชน ศึกษาการแบ่งยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษย์ ในยุคต่างๆ และการ
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ภูมิปัญญาไทย รู้และเข้าใจประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ตั้ง การตั้งถิ่นฐาน ของ
มนุษย์ สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน สัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติ
ไทยในชุมชน  คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
 
รหสัตัวช้ีวัด 

ส    ๔.๑  ป.๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๖ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  ๔ 
ส  ๑๔๒๓๔  หน้าที่พลเมือง ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

................................................................................................................................................ 
 เห็นคุณค่าและปฏิบัติเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆ ในเรื่องการกล่าวค าต้อนรับ การแนะน า
ตัวเอง และแนะน าสถานที่ แสดงออกถึงความกตัญญูตกเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในเรื่องการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ และสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่
ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตร และพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีวินัยและการ
ข่มใจ หลักการทรงงาน ในเรื่องประโยชน์ส่วนรวม และพออยู่พอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน โดยใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง กติกา ด้วยหลัก
เหตุผล และยึดถือประโยชน์ส่วนร่วม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ของการเป็นสมาชิกที่ดี ของครอบครัวและ
หอ้งเรียน ในเรื่องการเป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการ
ปฏิบัติตามเสียงข้างมาก และยอมรับเสียงข้างน้อย และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการ
ไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น ใน
กรณีการใช้สาธารณะสมบัติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติ ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม 

๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๔. เห็นความส าคัญ และแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. มีส่วนร่วมในการสร้าง และปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน  



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๗ 

๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๕๑๐๑   สังคมศึกษา ๕                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                จ านวน    ๘๐      ชั่วโมง  

................................................................................................................................................ 
ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

พระไตรปิฎก พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท ๓ หลักธรรมของศาสนาพุทธ หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ   
ศาสนพิธี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ศึกษาบทบาท สถานภาพ สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดี วัฒนธรรมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคมไทย การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในชุมชน 
 ศึกษา อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อธิบายบทบาท
หน้าที่ของธนาคาร ผลดีและผลเสียของการก็ยืมเงิน 
 ศึกษา ต าแหน่ง พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองติจูด ระยะทิศทางของภูมิภาคตนเอง  ภูมิลักษณ์ที่ส าคัญ
ในภูมิภาคของตนเอง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  คิดหาเหตุและผล  แล้วท าการส ารวจตรวจสอบ 
ข้อมูล 
  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มาปรับการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในชีวิตประจ าวัน 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ป ๕/๑-๗, ส ๑.๒ ป.๕/๑-๓  ,ส ๒.๑ ป๕/๑-๔ , ส ๒.๒ ป.๕/๑-๓ 
ส ๓.๑ ป.๕/๑-๓ ,ส ๓.๒ ป.๕/๑-๒ ,ส๕.๑ ป.๕/๑-๓ , ส๕.๒ ป.๕/๑-๓ ,ส๕.๓  
 

รวมทั้งหมด   ๓๑  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๕                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง  

 ...........................................................................................................................................  
ศึกษา ความหมายและความส าคัญของท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย ประวัติและผลงานของ

บุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ อารยธรรมอินเดีย จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน  ความเจริญ   รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง    
ของอาณาจักรอยุธยา ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี   

โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น และเห็นคุณค่า ประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าและความส าคัญของท้องถิ่น สามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑ ป.๕/๑-๓ ,ส ๔.๒ ป.๕/๑-๒,ส ๔.๓ ป.๕/๑-๔ 
 
รวมทั้งหมด   ๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๙๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง   ๕ 
ส   ๑๕๒๓๕    หน้าที่พลเมือง ๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
................................................................................................................................................ 

 เห็นคุณค่าและปฏิบัติเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการต้อนรับ
ผู้มาเยียน และรู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วม
ในศิลปวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพรมหากษัตริย์ด้วยการใช้
สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตร และพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามราชาโชวาท ในเรื่องความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่และความสามัคคี 
หลักการทรงงาน ในเรื่องการท าตามล าดับขั้น และท างานอย่างมีความสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาด การรักษาของ
ใช้ร่วมกัน และการดูแลพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบด้วย
หลักเหตุผล และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
และโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง และหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์
ส่วนร่วม เป็นส าคัญ การยึดหลักความเสมอภาค และความยุติธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียน และโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพากันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง ในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากร และการขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 

๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
          ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. มีส่วนร่วมในการสร้าง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน  



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๙๑ 

๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน 

๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน 

๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๙๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๖๑๐๑   สังคมศึกษา ๖                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                            จ านวน    ๘๐  ชั่วโมง  

 ...........................................................................................................................................  
ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา บุคคลส าคัญที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต การบริหารจิต เจริญปัญญา ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธในโอกาสต่างๆ 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน ความหมายและประเภทของ
วัฒนธรรม ความหมายและความส าคัญของกิริยามารยาทไทย ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 

ศึกษาแหล่งข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสม บทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย 

ศึกษาบทบาทของผู้ผลิตผู้บริโภค การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค การแลกเปลี่ยนสินค้า การบริการ รายได้ รายจ่าย การออม 
การธนาคาร การจัดเก็บภาษี 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ การน าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่
ส าคัญในอดีต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศเพ่ือนบ้าน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การ
สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ผลงานของบุคคลส าคัญ ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ 

ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาง 
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน แผนการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย   การน าเสนอ การสังเกต   การเปรียบเทียบ 
การยกตัวอย่าง   เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเห็นคุณค่าน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ป.๖/ ๑- ๗  ,ส ๑.2 ป.๖/ ๑ - ๓  ,ส๒.๑ ป.๖/ ๑ -๔ , ส ๒.๒ ป.๖/ ๑ -๓  ,ส ๓.๑ป.๖/ ๑ - ๓     
ส ๓.๒ ป.๖/ ๑ - ๓ ,ส ๕.๑ ป.๖/  ๑ - ๓ ,ส ๕.๒ ป.๖/ ๑ – ๕ 

     
รวมทั้งหมด   ๓๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๙๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๖                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                      จ านวน   ๘๐  ชั่วโมง 

................................................................................................................................................ 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ การน าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่

ส าคัญในอดีต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศเพ่ือนบ้าน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การ
สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ผลงานของบุคคลส าคัญ ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ 

 โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  การคิดหาเหตุและผลทางประวัติศาสตร์เพ่ือประกอบการส ารวจ
ข้อมูลการสืบค้น   

เห็นคุณค่าและความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งอภิปราย
การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาและน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส  ๔.๑ ป.๖ /๑,๒    ส ๔.๑  ป๖/๑-๓   ส ๔.๓  ป.๖/๑-๓  
 

รวมทั้งหมด   ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๙๔ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง ๖ 
ส  ๑๖๒๓๖     หน้าที่พลเมือง ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
................................................................................................................................................ 

 ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตาม
กาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือน มีส่วนร่วมและชักชวนให้ผู้ อ่ืน ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแนะน าผู้ อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตร และพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามราชาโชวาท ในเรื่องความใฝุรู้ 
ความกตัญญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและท าให้ง่าย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนในการ
ใช้ และการดูแลสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน และโรงเรียน ด้วยการเป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกที่ดี การยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสั ตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และพ่ึงพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย ในเรื่องการละเมิดสิทธิ 
การรักษาสิ่งแวดล้อมด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
2. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญหาไทย 
4. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
5.ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน  



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๑๙๕ 

7. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 

8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ส๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑  จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ส๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒  จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓  จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔  จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕  จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 

 ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๖  จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 ส ๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง หน่วยกิต ๐.๕  หน่วยกิต 
 ส ๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง หน่วยกิต ๐.๕  หน่วยกิต 

ส ๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง หน่วยกิต ๐.๕  หน่วยกิต  
ส ๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง หน่วยกิต ๐.๕  หน่วยกิต 
ส ๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง หน่วยกิต ๐.๕  หน่วยกิต 
ส ๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง หน่วยกิต ๐.๕  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๑๑๐๑    สังคมศึกษา  ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วกิต 
………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

              ศึกษา และวิเคราะห์ การสังคายนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ สถาบันหลักของสังคมไทย สภาพแวดล้อมท่ี
กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย การพัฒนาตนและครอบครัว สรุปและวิเคราะห์พุทธศาสนา พุทธสาวก พุทธ
สาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต  โยนิโสมนสิการ สวดมนต์แปลและ
แผ่เมตตา 
 ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ อภิปรายความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิด
ต่อกัน วิธีการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่นผลท่ีได้จากการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น 

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและความต้องการท่ีไม่
จ ากัด ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ หลักการใน
การบริโภคท่ีดี  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความสัมพันธ์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การสืบค้นข้อมูล เส้นแบ่งเวลา เปรียบเทียบวันเวลาของประเทศไทยและทวีปต่างๆ  ภัยธรรมชาติและการระวังภัย
ท่ีเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
แนวทางในการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าส ารวจวิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ สรุป  
ตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา  มีหลักในการบริโภคท่ีดี มีค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม  และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส๑.๑ ม ๑/๑ , ม ๑/๒, ม ๑/๓, ม ๑/๔ , ม ๑/๕, ม ๑/๖, ม ๑/๗ ,ส ๒.๑ ม.๑/๑,ม ๑/๒, ม ๑/๓,ม๑/๔  
ส ๓.๑ ม ๑/๑ , ม ๑/๒, ม ๑/๓,ส ๕.๑ ม ๑/๑ , ม ๑/๒, ม ๑/๓, ส ๕.๒  ม ๑/๑   

 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………… 
     ศึกษาวิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและช่วงเวลาส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์

และความส าคัญ ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างการใช้เวลา  ช่วงเวลา   และยุคสมัยที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย  ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย  ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ./ ร.ศ./ 
พ.ศ./ ค.ศ. ฮ.ศ.  วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่างการเทียบศักราชตางๆ  และตัวอย่างการเทียบ  
ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย  ความหมาย  ความส าคัญของประวัติศาสตร์ 
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
สมัยสุโขทัยทั้งหลักฐานชั้นต้น  และชั้นรอง เช่น ข้อความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย  ระบุที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ  พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความ
ร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของ
ภูมิภาค  ระบุที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เช่น แหล่งมรดก
โลก ในประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เชื่อมโยงกับ มฐ.ส ๔.๓) อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ ใน
ดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการศึกษา  ค้นคว้า    วิเคราะห์  อธิบาย  อภิปราย  เปรียบเทียบ  
สรุป  ตัดสินใจ  น าเสนอ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ใฝุเรียนรู้  ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  เกิดความ
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทยภูมิใจในความเป็นปึกแผ่นของ ชนชาติไทย เห็นคุณค่าและแนวทาง
ในการน าวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ส ๔.๑ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒,ม. ๑/๓,  ส. ๔.๒ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒  
รวม   ๕  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๑ 
ส  ๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                 เวลา ๒๐ ชั่วโมง         ๐.๕ หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  การสนทนา  การแต่งกาย  การมีสัมมา

คารวะ  แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  
อดทน  ใฝุหาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  ในเรื่องมีเหตุผล  รอบคอบ  หลักการทรงงาน  ในเรื่องการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกปุาในใจคน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝุหาความรู้  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ของสังคม  การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน  
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  ใฝุหาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในเรื่องวิถีชีวิต  
วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดล้อม  อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน  ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แบ่งปัน  มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ในเรื่องการทะเลาะวิวาท  ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย  
การเจรจาต่อรอง  การระงับความขัดแย้ง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใจตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  
ใฝุหาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสิบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
และมีวินัยใจตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และเสียสละต่อสังคม 

3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทย 

4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
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7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ 

8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
   รวมทั้งหมด ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส  ๒๑๑๐๓   สังคมศึกษา ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒              เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

ศึกษา และวิเคราะห์ หลักธรรมศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนิก
ชนอ่ืน ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่น การบ าเพ็ญประโยชน์และบ าเพ็ญรักษาวัด วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อเพ่ือนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ ค าอาราธนาต่างๆ ประวัติและความส าคัญของวันส าคัญทางศาสนา ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญ 
 ศึกษา หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน การแบ่งอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจทั้ง ๓ ฝุาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และสามารถปฏิบัติ
ตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

ศึกษาความหมาย ประเภทและความส าคัญของการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่และ
ความส าคัญของธนาคารกลาง การหารายได้ รายจ่าย การออม  การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยการและกัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอแนวทางแก้ไข ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สิ นทางปัญญา 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่
ละประเภท 

ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ ท าเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและ
สังคมท่ีมีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยีสินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้า ส ารวจ วิเคราะห์ อธิบาย  อภิปราย เปรียบเทียบ  
สรุป  ตัดสินใจ  กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
            ส ๑.๑ ม ๑/๘ , ม ๑/๙, ม ๑/๑๐, ม ๑/๑๑ , ส ๑.๒ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓ ม ,๑/๔, ม ๑/๕ 
            ส.๒.๒ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓,ส ๓.๒  ม ๑/๑ , ม ๑/๒, ม ๑/๓, ม ๑/๔ ,ส ๕.๒  ม ๑/๒, ม ๑/๓ 
 
รวม  ๑๙  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๑๑๐๔    ประวัติศาสตร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒              เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................ 

ศึกษาวิเคราะห์  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  รัฐ
โบราณในดินแดนไทย  เช่น  ศรีวิชัย  ตามพรลิงค์ ทวารวดี  รัฐไทยในดินแดนไทย  เช่น  ล้านนา
นครศรีธรรมราช  สุพรรณภูมิ  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย อิทธิพลของวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย  เช่น ภาษาไทย  
วรรณกรรม  ประเพณีส าคัญ  ศิลปกรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย  เช่น  การชลประทาน  เครื่อง
สังคมโลก 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  โดยการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ อธิบาย  อภิปราย  เปรียบ เทียบ  สรุป  
ตัดสินใจ  น าเสนอเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   ใฝุเรียนรู้  เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     รักความเป็น
ไทยในประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทย 

เห็นแนวทางในการน าวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิต    
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ส ๔.๓ ม. ๑/๑ ,  ม. ๑/๒ , ม. ๑/๓ 
รวม   ๓  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๒ 
ส  ๒๑๒๓๒  หน้าที่พลเมือง         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                    ๒๐  ชั่วโมง      ๐.๕ หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ  การสนทนา  การแต่งกาย  การมีสัมมา

คารวะ  แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  
อดทน  ใฝุหาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  ในเรื่องมีเหตุผล  รอบคอบ  หลักการทรงงาน  ในเรื่องการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกปุาในใจคน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝุหาความรู้  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ของสังคม  การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน  
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  ใฝุหาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในเรื่องวิถีชีวิต  
วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดล้อม  อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน  ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แบ่งปัน  มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ในเรื่องการทะเลาะวิวาท  ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย  
การเจรจาต่อรอง  การระงับความขัดแย้ง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใจตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  
ใฝุหาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสิบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้ าง
ค่านิยม  และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่น
ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธี  และมีวินัยใจตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 

2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และเสียสละต่อสังคม 

3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทย 

4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
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7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ 

8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส  ๒๒๑๐๑    สังคมศึกษา ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๑              เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

ศึกษาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา  การเปลี่ยนแปลงของประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
เกี่ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา   ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศโดยสังเขปในกระบวนการตรากฎหมาย  ความหมาย 
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  ไทยพร้อมทั้งอธิบายความหมาย  ความส าคัญของการ
ลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน ปัจจัยที่มีผลต่อ
การลงทุนและการออม  ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย  ปัจจัยการผลิตสินค้าและพร้อมทั้ง
หลักการและเปูาหายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียงในการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น  กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบอกแนวทางการ
ปกปูองสิทธิของผู้บริโภคต่อการแข่งขันการค้าในประเทศ และต่างประเทศอย่างมีคุณภาพได้ 

 ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุป การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์
และมรดกของชาติกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา ชาดก 
ศาสนิกชนตัวอย่าง  โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  และพระอภิธรรมปิฎก 
พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔  พุทธศาสนสุภาษิต   
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการอธิบาย  วิเคราะห์ อภิปราย  การสืบค้น  การศึกษาค้นคว้า  ส ารวจ  
การสร้างความตระหนัก  กระบวนการทางจริยธรรม  เปรียบเทียบ  ตัดสินใจในการน าเสนอเพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด ความเข้าใจ ใฝุเรียนใฝุรู้ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง  
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๕.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ส. ๕.๒ ม. ๒/๑,ม.๒/๔ ,ส.๒.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓,  
ส๓.๒ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔,ส๑.๑,ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔,ม.๒/๕,ม.๒/๖,ม.๒/๗,ม.๒/๘ 
 

รวม   ๓  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

ศึกษา  วิเคราะห์  ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ  ความ
แตกต่างระหว่างความจริงความเท็จ  ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
 โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  ส ารวจ วิเคราะห์เปรียบเทียบ สืบค้นหาข้อมูล บันทึก สรุป และ
อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  ตระหนักในเรื่องของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
  
รหัสตัวช้ีวัด 
      ส ๔.๑ ม.๒ / ๑, ส ๔.๑ ม.๒ / ๒, ส ๔.๑ ม.๒ /๓   ส๔.๒ ม.๒/๑, ส ๔.๒ ม.๒/๒ 
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๓ 
ส  ๒๒๒๓๓      หน้าที่พลเมือง                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                 ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
 มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  ในการแสดงความเคารพ  การสนทนา  การแต่งกาย  
การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะน าผู้ อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม  เห็นคุณค่า  
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อ่ืนให้มีปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประยุกต์  และเผยแผ่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีสติ  ความขยัน  
อดทน  หลักการทรงงาน  ในเรื่องภูมิสังคม  ขาดทุนคือก าไร  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝุหาความรู้  และตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง  ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม  การเป็นผุ้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆและรู้ทันข่าวสาร  ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ใฝุหาความรู้  และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ  และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม  วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่ งแวดล้อม  
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน  ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แบ่งปัน  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ  การใช้ของส่วนรวม  ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย  การเจรจาต่อรอง  
การระงับความขัดแย้ง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  ใฝุหาความรู้  
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยให้ตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 

2. แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
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4. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 

8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๒๑๐๓    สังคมศึกษา ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
 ศึกษาและวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกาและ
ผลกระทบที่ไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  รวมทั้งวัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  พร้อมทั้งอธิบายเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
ความส าคัญของระบบการเมืองการปกครองของไทย  ความส าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ  หลักการ
และผลกระทบ  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
             ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุป พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์แปล
และแผ่เมตตา ปฏิบัติตนตามหลักธรรม  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกและการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศเบื้องต้นใน  ๖ ทิศ มรรยาท
ของศาสนิกชน การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสาวนะและเทศกาลส าคัญ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 
วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ ศาสนาพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนอ่ืนๆ  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการอธิบาย  วิเคราะห์ อภิปราย  การสืบค้น  การศึกษาค้นคว้า  ส ารวจ  
การสร้างความตระหนัก  กระบวนการทางจริยธรรม  เปรียบเทียบ  ตัดสินใจในการน าเสนอเพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด ความเข้าใจ ใฝุเรียนใฝุรู้ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียงและ   เห็นคุณค่าของ
การน าหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกัน
อย่างสันติสุข   
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๒.๑ , ม. ๒/๔ , ส. ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ส ๓.๑ ม. ๒/๑ ม. ๒/๒ , ม. ๒/๓, ม. ๒/๔,  
ส ๕.๒ ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔, ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ ,  
ส๑.๑, ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓,ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม. ๒/๘ 
 

รวมทั้งหมด   ๖  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส  ๒๒๑๐๔    ประวัติศาสตร์ ๔         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
ศึกษา  วิเคราะห์  ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ  ความ

แตกต่างระหว่างความจริงความเท็จ  ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
 โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  ส ารวจ  วิเคราะห์เปรียบเทียบ  สืบค้นหาข้อมูล  บันทึก สรุป  และ
อภิปรายเ พ่ือให้ เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  ตระหนักในเรื่องของความรักชาติ   ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
  
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑ ม.๒ / ๑, ส ๔.๑ ม.๒ / ๒, ส ๔.๑ ม.๒ /๓  ,ส๔.๒ ม.๒/๑, ส ๔.๒ ม.๒/๒ 
 

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๔ 
ส  ๒๒๒๓๔  หน้าที่พลเมือง         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                        ๒๐  ชั่วโมง     ๐.๕  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................ 

 มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  ในการแสดงความเคารพ  การสนทนา  การแต่งกาย  
การมีสัมมาคารวะ  แสดงออกและแนะน าผู้ อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม  เห็นคุณค่า  
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อ่ืนให้มีปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประยุกต์  และเผยแผ่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีสติ  ความขยัน  
อดทน  หลักการทรงงาน  ในเรื่องภูมิสังคม  ขาดทุนคือก าไร  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝุหาความรู้  และตั้ งใจปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง  ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม  การเป็นผุ้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆและรู้ทันข่าวสาร  ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ใฝุหาความรู้  และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ  และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม  วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  สิ่งแวดล้อม  
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน  ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แบ่งปัน  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ  การใช้ของส่วนรวม  ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย  การเจรจาต่อรอง  
การระงับความขัดแย้ง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  ใฝุหาความรู้   
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยให้ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๑๒ 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 

2. แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

4. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆและรู้ทันข่าวสาร 

8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๑๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส  ๒๓๑๐๑    สังคมศึกษา  ๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๑            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  

การก่อ เกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสั งคมอัน เป็นผลจากการ เปลี่ ยนแปลงทางธรรมชาติและสั งคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ศึกษาลักษณะการกระท าความผิดทางคดีอาญาและคดีแพ่งตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมในการปกปูอง
คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ปัญหา
ความขัดแย้งในประเทศ แนวคิดในการลดความขัดแย้ง การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศไทยและสังคม
โลก ระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน 
 ศึกษาความส าคัญของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล 
กลุ่มคน ประเทศชาติ 
 ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก 
อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด                

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อภิปราย เปรียบเทียบ สร้างความคิดรวบยอด 
การน าเสนอ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๕.๑ ม ๓/๑ , ส ๕.๑ ม ๓/๒ , ส ๕.๒ ม ๓/๑ , ส ๒.๑ ม ๓/๑ , ส ๒.๑ ม ๓/๒ , ส ๒.๑ ม ๓/๓ ,  
 ส ๒.๑ ม ๓/๔ , ส ๒.๑ ม ๓/๕,ส ๓.๑ ม ๓/๑ , ส ๓.๑ ม ๓/๒ , ส ๓.๑ ม ๓/๓ ,ส ๓.๒ ม ๓/๑ ,   
 ส ๓.๒ ม ๓/๒, ส ๑.๑ ม ๓/๑ , ส ๑.๑ ม ๓/๒ , ส ๑.๑ ม ๓/๓ , ส ๑.๑ ม ๓/๔ ,ส ๑.๑ ม ๓/๕  
 
รวมทั้งหมด   ๑๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๑๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๓๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
 ศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ท้องถิ่นศึกษาการ
น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ  ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์พัฒนาการทางสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมือง  ของภูมิภาคต่างๆ ในโลก(ยกเว้นเอเชีย)  อิทธิพลของ    อารยธรรมตะวันตก  ที่มีผลต่อ
การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ความร่วมมือและความขัดแย้งใน คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐  
สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑  การขาดแคลนทรัพยากร  การก่อการร้าย  ความขัดแย้งทาง
ศาสนา   ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 โดยใช้การวิเคราะห์  อธิบายและวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ ตลอดจนเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ สถานการณ์ส าคัญ
ของโลก  ในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๑  น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑ ม. ๓/๑ , ส ๔.๑ ม. ๓/๒  ส ๔.๒ ม. ๓/๑ , ส ๔.๒ ม. ๓/๒   
 

รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๑๕ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๕ 
ส  ๒๓๒๓๕   หน้าที่พลเมือง         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                         ๒๐  ชั่วโมง    ๐.๕ หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
 มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การ
สนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้ อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ เสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่ นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้ าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และ
มีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 

๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 

๔. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๑๖ 

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล เพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ 

๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง 

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
 รวมทั้งหมด ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๓๑๐๓    สังคมศึกษา ๖            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒              เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
 ศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงของการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐ ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยและเสนอแนวทางการแก้ไข  
 ศึกษาบทบาทส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟูอ 
เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
 ศึกษาอธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานและการมีครอบครัว เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการหรือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิธีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 
 โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อภิปราย เปรียบเทียบ สร้างความคิดรวบยอด 
การน าเสนอ  เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๕.๒ ม ๓/๒ , ส ๕.๒ ม ๓/๓ , ส ๕.๒ ม ๓/๔ส ๒.๒ ม ๓/๑ ,  ส ๒.๒ ม ๓/๒ , ส ๒.๒ ม ๓/๓ ,  
ส ๒.๒ ม ๓/๔ ส ๓.๒ ม ๓/๓ , ส ๓.๒ ม ๓/๔ , ส ๓.๒ ม ๓/๕ , ส ๓.๒ ม ๓/๖ส ๑.๑ ม ๓/๖ ,  
ส ๑.๑ ม ๓/๗ , ส ๑.๑ ม ๓/๘ , ส ๑.๑ ม ๓/๙ , ส ๑.๑ ม ๓/๑๐ 
 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๓๑๐๔   ประวัติศาสตร์ไทย ๖         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
................................................................................................................................................ 

 ศึกษา  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดในท้องถิ่นของตนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ตลอดจนศึกษาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย  รวมถึงบทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย 
 โดยใช้การวิเคราะห์ อธิบายและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ ตลอดจนเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม  เพ่ือให้เกิดความส านึก  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑ ม ๓/๑ , ส ๔.๑ ม ๓/๒ ,  ส ๔.๓ ม ๓/๑ , ส ๔.๓ ม ๓/๒,  ส ๔.๓ ม ๓/๓ ,ส ๔.๓ ม ๓/๔  
 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๖ 
ส  ๒๓๒๓๖  หน้าที่พลเมือง         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                       ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................ 

 มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การ
สนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้ อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ เสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่ นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้ าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และ
มีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 

๒. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 

๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 

๔. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล เพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ 

๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง 

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
 รวมทั้งหมด ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ จ านวน ๒๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๐.๕  หน่วยกิต 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 
ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๐  หน่วยกิต 

  
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ส ๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑  จ านวน ๒๐ ชัว่โมง หน่วยกิต ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒  จ านวน ๒๐ ชัว่โมง หน่วยกิต ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓  จ านวน ๒๐ ชัว่โมง หน่วยกิต ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔  จ านวน ๒๐ ชัว่โมง หน่วยกิต ๐.๕ หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๑๑๐๑    สังคมศึกษา  ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………… 
           ศึกษาและอธิบายประวัติพระพุทธเจ้า  พระมุฮัมมัด พระเยซู ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและศา
สนิกชนตัวอย่าง ชาดก  หลักของพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศยั่งยืนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ ลักษณะสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคม
สมัยของศาสดาที่ตนนับถือ  มีความรู้ความเข้าใจในพระรัตนตรัย อริยสัจ ๔  มงคล ๓๘ พุทธศาสนสุภาษิต โดย
เห็นความส าคัญของการสังคายนาประไตรปิฎกหรือคัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ  การเป็นชาวพุทธที่ดีและข้อ
ควรรู้ในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

ศึกษากฎหมายแพ่งเก่ียวกับตนเอง และครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา  กฎหมาย 
อาญา ศึกษาการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบธุรกิจ  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน  ประเภทของตลาด 
การก าหนดราคาตามอุปสงค์-อุปทาน  การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ   
ศึกษาถึงผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อิทธิพลของ
สภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ในประเทศไทย และภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   คิดหาเหตุและผล  แล้วท าการส ารวจตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดความรักและหวงแหนชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส๑.๑ม.๔/๑, ส๑.๑ม.๔/๑๑, ส๑.๑ม.๔/๑๓, ส๑.๑ม.๔/๑๔, ส๑.๑ม.๔/๑๕, ส๑.๑ม.๔/๑๗,  
ส๑.๒ม.๔/๑, ส๑.๒ม.๔/๓,ส ๓.๑ ม.๔/๑,ส ๓.๒ ม.๔/๒,ส ๕.๑ม ๔/๑,ส ๕.๑ม ๔/๒ 
  

รวม  ๑๒  ตัวชี้วดั 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง เวลา/ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและสากล  
เห็นความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   

ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์   
ศึกษาอารยธรรมของโลกโบราณและการติดต่อทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันของโลกตะวันตกและ

ตะวันออก 
โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  การคิดหาเหตุและผลทางประวัติศาสตร์เพ่ือ

ประกอบการส ารวจข้อมูล  การสืบค้น และเห็นคุณค่า ประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ส๔.๑ ม.๔/๑, ส๔.๑ ม.๔/๒     
 
รวม   ๒  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  ๑ 
ส ๓๐๒๓๑  หน้าที่พลเมือง ๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔          ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕     หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
 มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่ องความอดทน ในเรื่องใฝุหา
ความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่บรมราโชวาท 
ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต าราบริการรวมที่จุด
เดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู้น า และการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่า
ทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย ในการวิพากษ์ ประเด็น 
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า บนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับในอัตตาลักษณ์และความเรารพหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจ าก
การกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
   เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสั นติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 

๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 

๓. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๔. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๒๕ 

๕. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 

๖. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

๗. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

๘. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 

๙. คาดการณ์ เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 

๑๐. ยอมรับในอัตตาลักษณ์และเคารพความหลายหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

๑๑. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๑๒.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๑๑๐๓   สังคมศึกษา ๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
 อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษา  การเมือง  สันติภาพ ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็นมนุษย์ที่ฝึกตนได้อย่างสูงสุด(การตรัสรู้) การก่อตั้งพระศาสนาวิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพุทธจริยา  พระรัตนตรัย  อริยสัจ ๔และมงคล ๓๘ ประการ ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต ประวัติ
พุทธสาวก พุทธสาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่างและผลที่จะเกิดท าความดี ความชั่ว ตามหลักธรรมและจริยธรรม  
หลักโยนิโสมนสิการโดยการก าหนดเปูาหมายบทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์  น าหลักการเจริญปัญญาสติปัฏฐานหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือไปปฏิบัติ 

 ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  สังคม ศึกษาโครงสร้างทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม 
สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ทางสังคม  

ศึกษาการก าหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน  การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ   

มีความรู้ความเข้าใจบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกเรียนรู้สถานการณ์และวิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยและโลก 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์   คิดหาเหตุและผล  แล้วท าการส ารวจตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดความรักและหวงแหนชาติ ศาสน์  
กษัตริย์ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ส๑.๑ม.๔/๒, ส๑.๑ม.๔/๑๒, ส๑.๑ม.๔/๑๓, ส๑.๑ม.๔/๑๔, ส๑.๑ม.๔/๑๖, ส๑.๑ม.๔/๒๐ 
ส๑.๒ม.๔/๑,ส๑.๒ม.๔/๔,ส ๓.๑ ม๔/๑,ส ๓.๒ ม๔/๒,ส ๕.๒ม๔/๑  
                       

รวม  ๑๑  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๑๑๐๔    ประวัติศาสตร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………….…………………………………… 
ศึกษาหาความรู้เรื่องอารยธรรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกระบบ

ศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจทางทะเล  
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม และแนวคิดชาตินิยม  

ศึกษา การขยายและการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก  ความร่วมมือและความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่  ๒๐  ศึกษาสถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  การคิดหาเหตุและผลทางประวัติศาสตร์เพ่ือ
ประกอบการส ารวจข้อมูล  การสืบค้น และเห็นคุณค่า ประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ส๔.๒ ม.๔/๑ ,ส๔.๒ ม.๔/๒ , ส๔.๒ ม.๔/๓, ส ๔.๒ ม.๔/๔   
 
รวม   ๔  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๓๐๒๓๒  หน้าที่พลเมือง ๒                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔                            ๒๐ ชั่วโมง / ภาค      ๐.๕ หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 

 มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ในเรื่องใฝุหา
ความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่บรมราโชวาท 
ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต าราบริการรวมที่จุด
เดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู้น า และการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่า
ทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย ในการวิพากษ์ ประเด็น 
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า บนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสั ตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับในอัตตาลักษณ์และความเรารพหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 

๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 

๓. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๒๙ 

๔. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 

๖. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

๗. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

๘. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 

๙. คาดการณ์ เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 

๑๐. ยอมรับในอัตตาลักษณ์และเคารพความหลายหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

๑๑. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๑๒.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๒๑๐๑    สังคมศึกษา ๓                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศึกษา
ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔  มงคล ๓๘ ประการ   ศึกษาพุทธศาสน
สุภาษิต ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก น าข้อคิดที่ได้มาเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตน ศึกษาค่านิยม  จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชน  
ปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา และมีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญในพุทธ
ศาสนาและศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ศึกษาคุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 
มีส่วนร่วมในการปูองกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการของสิทธิมนุษยชน  บทบาท
ขององค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีโลก ที่มีผลต่อประเทศไทยและสาระส าคัญของปฏิญญาสากล  

ศึกษาระบบสหกรณ์  ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักการสหกรณ์ตัวอย่าง
และประเภทของสหกรณ์ ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน การรวมกลุ่ม
เพ่ือแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจในชุมชน 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์   คิดหาเหตุและผล  แล้วท าการส ารวจตรวจสอบข้อมู ล 
เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดความรักและหวงแหนชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส๑.๑ม.๕/๕, ส๑.๑ม.๕/๖, ส๑.๑ม.๕/๑๓, ส๑.๑ม.๕/๑๔,ส๑.๑ม.๕/๑๘,ส๑.๒ม.๕/๒, ส๑.๒ม.๕/๓, 
ส๑.๒ม.๕/๔ส ๒.๑ ม ๕/๓,ส ๒.๑ ม.๕/๔,ส ๓.๑ ม๕/๓,ส ๓.๑ ม.๕/๔,ส ๕.๑ ม ๕/๓    
  

รวม   ๑๓  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

ศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย และอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ศึกษาสถานการณ์ของไทย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕ ถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕  ศึกษาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย   

โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย  ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส๔.๓ ม.๕/๑  , ส๔.๓ ม.๕/๒  , ส๔.๓ ม.๕/๓   
 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  ๓ 
ส ๓๐๒๓๓  หน้าที่พลเมือง ๓                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                              ๒๐ ชั่วโมง / ภาค     ๐.๕ หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
 แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝุหาความรู้ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่บรมราโชวาท 
ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต าราบริการรวมที่จุด
เดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู้น า และการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้ เท่า
ทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย ในการวิพากษ์ ประเด็น 
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า บนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจราไกล่เกลี่ย การเจราต่อรอง การ
ระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 

 ๒.เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๓. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔.เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 

 ๕.ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

๖.มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

 ๗.รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๓๓ 

 ๘.คาดการณ์ เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 

 ๙.มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการปูองกัน ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

 ๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๓๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๒๑๐๓    สังคมศึกษา ๔                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
ศึกษาหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ศึกษาหลักในการฝึก

และพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพทางพระพุทธศาสนา  ศึกษาพระรัตนตรัยอริยสัจ ๔  มงคล 
๓๘ พุทธศาสนสุภาษิต  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่างชาดกน ามาเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิต  ศึกษาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความหมาย ความส าคัญ คติธรรมในพิธีกรรมของบทสวดมน ต์
นักเรียน  เห็นความส าคัญของการปกปูอง คุ้มครอง ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย    

ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  ปัญหา
สิทธิมนุษยชนในประเทศ และแนวทางแก้ไขและพัฒนา ความหมาย และความส าคัญของวัฒนธรรม  ลักษณะ
และความส าคัญของวัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ  การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

ศึกษานโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลรายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ หนี้
สาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตองประชาชน มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา  

ศึกษาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ เกี่ยวกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเข้าใจแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์   คิดหาเหตุและผล  แล้วท าการส ารวจตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด   ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดความรักและหวงแหนชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
    
รหัสตัวช้ีวัด   

ส๑.๑ม.๕/๗, ส๑.๑ม.๕/๘, ส๑.๑ม.๕/๑๓, ส๑.๑ม.๕/๑๔, ส๑.๑ม.๕/๑๙, ส๑.๒ม.๕/๒ 
ส๑.๒ม.๕/๕,ส ๒.๑ ม.๕/๕,ส ๓.๒ ม๕/๑,ส ๕.๒ม ๕/๒,ส ๕.๒ม ๕/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๓๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๒๑๐๔    ประวัติศาสตร์ ๔         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................ 
ศึกษาประวัติของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ

ประวัติศาสตร์ไทย    
ศึกษาภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  วิถีชีวิตคนไทย ในสมัยต่างๆ  การสืบทอด  การเปลี่ยนแปลง  

แนวทางการอนรุักษ์  และการมีส่วนร่วม ในภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ตลอดถึงการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วม ในภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมีความรักความภาคภูมิใจและ

ธ ารงความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส๔.๓ ม.๕/๔  ,  ส๔.๓ ม.๕/๕   
รวม  ๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๓๖ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๓๐๒๓๔   หน้าที่พลเมือง ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                 ๒๐ ชั่วโมง / ภาค      ๐.๕      หน่วยกิต 
................................................................................................................................................ 
 แสดงออก แนะน าผู้ อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝุหาความรู้ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่บรมราโชวาท 
ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต าราบริการรวมที่จุด
เดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู้น า และการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่า
ทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย ในการวิพากษ์ ประเด็น 
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า บนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจราไกล่เกลี่ย การเจราต่อรอง การ
ระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 

๒. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๓. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 

๕. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

๖. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

๗. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 

๘. คาดการณ์ เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๓๗ 

๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการปูองกันปัญหา
ความขัดแย้ง 

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๓๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส๓๓๑๐๑    สังคมศึกษา  ๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................ 

ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในพุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาที่เป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษา  ศึกษาหลักการฝึกตนไม่ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก  
ศึกษาพระรัตนตรัย   อริยสัจ ๔   มงคล ๓๘   พุทธศาสนสุภาษิตประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ชาดก น ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  ศึกษาหลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
และมีความรู้ความเข้าใจในพิธีบรรพชา อุปสมบท   

ศึกษาปัญหาการเมืองส าคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย 
อิทธิพลของระบอบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต  การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

ศึกษาความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ   การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การค้าและบริการ  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือธรรมชาติ  การ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและ
โลก 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดหาเหตุและผล  แล้วท าการส ารวจตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดความรักและหวงแหนชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส๑.๑ม.๖/๓, ส๑.๑ม.๖/๙,ส๑.๑ม.๖/๑๐,ส๑.๑ม.๖/๑๓, ส๑.๑ม.๖/๑๔, ส๑.๑ม.๖/๒๑, ส๑.๒ม.๕/๒, 
ส๑.๒ม.๕/๕ ส ๒.๒ ม ๖/๑,ส ๒.๒ ม ๖/๒,ส ๓.๑ ม๖/๑,ส ๕.๑ ม ๖/๔,ส ๕.๒ ม ๖/๔      
 

รวมทั้งหมด   ๑๓  ตัวชี้วัด 


