เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ชัน้ ป.1
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
รายวิ ชา สังคมศึกษา
สอนโดย ม.วิภาวรรณ
1. หน่ วยที่ 1 พระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ
-ประสูติ - ตรัสรู้ - ปรินิพพาน
- ประวัตศิ าสดาของศาสนาต่างๆ
พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิ กชนตัวอย่าง
- สามเณรบัณฑิต - วัณณุปถชาดก - สุวณ
ั ณสามชาดก
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช
- เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ( หนูพร้อม ณ นคร )
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
- พระรัตนตรัย - โอวาท 3 - เบญจศีล เบญจธรรม - สังคหวัตถุ 4 - พุทธศาสนสุภาษิต
2. หน่ วยที่ 2 หน้ าที่พลเมือง
การเป็ นพลเมืองดี
- สมาชิกทีด่ ขี องครอบครัวและโรงเรียน - ความสามารถและความดีของตนเองและผูอ้ ่นื
โครงสร้างและบทบาทหน้ าที่ของสมาชิ กในครอบครัวและโรงเรียน
- โครงสร้างและความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัว
- โครงสร้างและความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในโรงเรียน
- บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิ ปไตย
- การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและการทากิจกรรมในครอบครัว
- การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและการทากิจกรรมในโรงเรียน
รายวิ ชาประวัติศาสตร์
ช่วงเวลาและการเรียงลาดับเหตุการณ์
- วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทนิ
- ช่วงเวลาในชีวติ ประจาวัน
- การเรียงลาดับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน
ประวัติความเป็ นมาของตนเองและครอบครัว
- วิธกี ารสืบค้นประวัตคิ วามเป็ นมาของตนเองและครอบครัว
- ประวัตคิ วามเป็ นมาของตนเอง และประวัตคิ วามเป็ นมาของครอบครัว
แหล่งข้อมูล

: หนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
: หนังสือพระพุทธศาสนา สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
: หนังสือประวัตศิ าสตร์ สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ชัน้ ป.2
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
รายวิ ชา สังคมศึกษา
สอนโดย ม.สุพาพรรณ
1.หน่ วยที่ 1 พระพุทธศาสนา
1. ความสาคัญของพระพุทธศาสนา และพุทธประวัติ
2. พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (พระรัตนตรัย, โอวาท3, หิร-ิ โอตตัปปะ, สังคหวัตถุ 4,
ฆราวาสธรรม4, ความกตัญญูต่อครูอาจารย์และโรงเรียน, มงคล 38 , การทาจิตใจให้บริสุทธิ)์
4. ศาสนาต่างๆในประเทศไทย
2.หน่ วยที่ 2 หน้ าที่พลเมือง
1. การปฏิบตั ติ นตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าทีใ่ นชีวติ ประจาวัน
2. มารยาทไทย
3. การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
4. ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน
5. บทบาทและอานาจในการตัดสินใจในและชุมชน
3.หน่ วนที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. สินค้าและบริการต่างๆในชีวติ ประจาวัน
2. รายได้ รายจ่ายและการออม
3. การซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการ
รายวิ ชา ประวัติศาสตร์
1. ช่วงเวลา
2. วันสาคัญทีป่ รากฏในปฏิทนิ ทีแ่ สดงเหตุการณ์สาคัญในอดีตและปั จจุบนั
3. การเรียงลาดับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับตนเองและครอบครัว
4. การใช้คาบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในครอบครัวหรือในชีวติ ตนเอง
5. การใช้เส้นเวลาลาดับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในครอบครัวหรือในชีวติ ตนเอง
6. ชุมชนของเรา
7. การสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับชุมชน
แหล่งข้อมูล

: หนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
: หนังสือพระพุทธศาสนา สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
: หนังสือประวัตศิ าสตร์ สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ชัน้ ป.3
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
รายวิ ชา สังคมศึกษา
สอนโดย ม.ภาวนา
1.หน่ วยที่ 1 พระพุทธศาสนา
1. ความสาพันธ์ของพุทธศาสนากับการดาเนินชีวติ ประจาวัน
2. พุทธประวัติ
3. ประวัตสิ าวก ชาดก / เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
4. ความหมายและความสาคัญของพระไตรปิ ฎก และคัมภีรข์ องศาสนาทีต่ นนับถือ
5. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.หน่ วยที่ 2 หน้ าที่พลเมือง
1. ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในครอบครัว,ในท้องถิน่
2. บุคคลสาคัญทีม่ ผี ลงานเป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่ ของตน
3. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. วันสาคัญของไทย
5. บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกของชุมชน ในการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการ ประชาธิปไตย
3.หน่ วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. สินค้าและบริการทีภ่ าครัฐทุกระดับจัดหา และให้บริการแก่ประชาชน
2. สินค้าและบริการในชีวติ ประจาวัน
3. การวางแผนการใช้จ่ายเงิน
4. ความสาคัญของภาษี และบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
4.หน่ วยที่ 4 ถูมิศาสตร์
1. แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย
2. ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ ทิศทาง
3. ตาแหน่งทีต่ งั ้ สัมพันธ์ ของสถานทีส่ าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน
รายวิ ชา ประวัติศาสตร์
1. การเทียบศักราชทีส่ าคัญตาปฏิทนิ ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวัน
2. วิธสี บื ค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชน
3. การใช้เส้นเวลา ลาดับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในโรงเรียนและชุมชน
4. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัง้ ถิน่ ฐานและพัฒนาการของชุมชน
5. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
แหล่งข้อมูล : หนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
: หนังสือพระพุทธศาสนา สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
: หนังสือประวัตศิ าสตร์ สานักพิมพ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ชัน้ ป.4
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
สอนโดย ม.ประภา
รายวิ ชา สังคมศึกษา
1.หน่ วยที่ 1 พระพุทธศาสนา
1. ศาสนาของเรา
2. หลักธรรมค้าจุนโลก และหลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ
3. เชื่อมันในการท
่
าความดี
4. พุทธสาวก พระอุรุเวลกัสสปะ ชาดก
5. ชาวพทธตัวอย่าง หน้าทีข่ องชาวพุทธ
2.หน่ วยที่ 2 หน้ าที่พลเมือง
1. พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. วัฒนธรรมท้องถิน่
3.หน่ วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. การบริโภคสินค้าและบริการ
2. เงินทองของมีค่า
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4. เศรษฐกิจชุมชน
รายวิ ชา ประวัติศาสตร์
1. การนับช่วงเวลา ทศวรรษ สตวรรษ สหัสวรรษ
2. ยุคสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ สมัยประวัตศิ าสตร์
3. ยุคสมัยทีใ่ ช่ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์ไทย (ก่อนสมัยสุโขทัยและสมัยสุโขทัย)
4. การตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ในดินแดนไทย
5. หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
แหล่งข้อมูล

: หนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด
: หนังสือพระพุทธศาสนา สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด
: หนังสือประวัตศิ าสตร์ สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ชัน้ ป.5
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
รายวิ ชา สังคมศึกษา
1.หน่ วยที่ 1 พระพุทธศาสนา
1. ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของศาสนา
2. ประวัตขิ องพระพุทธศาสนา ความเป็ นมาของศาสนาและคัมภีรข์ องศาสนา
3. ประวัตสิ าวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง
4. หลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนา
6. คาศัพท์และพุทธสุภาษิตของศาสนาพุทธ

สอนโดย ม.ธนูทอง

2.หน่ วยที่ 2 หน้ าที่พลเมือง
1. พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
2. สิทธิเด็ก
3. วัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
4. การปกครองส่วนท้องถิน่
3.หน่ วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. การผลิตสินค้าและบริการ
2. เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
3. ธนาคารและการกูย้ มื
รายวิ ชา ประวัติศาสตร์
1. วิธสี บื ค้นความเป็ นมาของท้องถิน่
2. ความจริงและข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิน่
3. การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
4. อาณาจักรอยุธยา
5. อาณาจักรธนบุรี
แหล่งข้อมูล

สอนโดย ม.ประภา

: หนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด
: หนังสือพระพุทธศาสนา สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด
: หนังสือประวัตศิ าสตร์ สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ชัน้ ป.6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
รายวิ ชา สังคมศึกษา
1.หน่ วยที่ 1 พระพุทธศาสนา
1. ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
2. พุทธประวัติ
3. พุทธสาวก และชาดก
4. หลักธรรมค้าจุนโลก
5. ชาวพุทธทีด่ ี ชีวมี สี ุข
2.หน่ วยที่ 2 หน้ าที่พลเมือง
1. กฏหมายกับชีวติ
2. วัฒนธรรมและการเปลีย่ นแปลง
3. ข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์
4. กิจกรรมประชาธิปไตย
3.หน่ วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค และทรัพยากร
2. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิน่
รายวิ ชา ประวัติศาสตร์
1. การศึกษาขัน้ ตอนทางประวัตศิ าสตร์
2. ประเทศเพือ่ นบ้านของไทย
3. อาเซียน
แหล่งข้อมูล

สอนโดย ม.ธนูทอง

สอนโดย ม.พรทิพย์

: หนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด
: หนังสือพระพุทธศาสนา สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด
: หนังสือประวัตศิ าสตร์ สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด

