
กําหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 11101 

หนวยท่ี สาระสําคัญ มฐ.การเรียนรู สมรรถนะ คุณลักษณะ 
หนวยท่ี 1 

ศาสนาของเรา 
 

บทที่ 1 
พระพุทธศาสนา 

5 ชม. 
6 คะแนน 

การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาท่ีตน
นับถือทําใหเกิดความศรัทธาและเห็นแบบอยางท่ีดี 
ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 

ส 1.1 ป.1/1 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
  

1. ซื่อสัตยสุจริต  
2. มีวินัย   
3. ใฝเรียนรู  
4. มุงมั่นในการทํางาน 
5. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

บทท่ี 2 
แบบอยางท่ีดี 

5 ชม. 
5 คะแนน 

แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดท่ีไดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ท่ี
เคารพศรัทธา สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ประพฤติปฏิบัติตน 

ส 1.1 ป.1/2 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
  
 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 

บทท่ี 3 
หลักธรรมนํา

ความสุข 
8 ชม. 

7 คะแนน 

หลักธรรมของศาสนาและการเห็นคุณคาของการ
สวดมนตแผเมตตากอใหเกิดความศรัทธาสามารถ
ยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

ส 1.1 ป 1/3 ป 1/4  1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 

 

บทท่ี 4 
ชาวพุทธท่ีดี 

4 ชม. 
4 คะแนน 

การประพฤติตนอยางถูกตองตามหลักการของ
ศาสนาและการบําเพ็ญประโยชนตอวัดหรือศาสน
สถาน การแสดงตนเปนพุทธมามกะ และการปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีและวันสําคัญทางศาสนาถือเปนการ
สงเสริมจิตสาธารณะของตนเองและ เปนการธํารงไว
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

ส 1.2 ป.1/1 ป.1/2  
ป.1/3 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 

 



หนวยท่ี สาระสําคัญ มฐ.การเรียนรู สมรรถนะ คุณลักษณะ 
หนวยท่ี 2 

เศรษฐศาสตรนารู 
 

บทท่ี 1 
สินคาและการ

บริการใน
ชีวิตประจําวันของ

เรา 
6 ชม. 

6 คะแนน 

สินคาและบริการท่ีใชอยูในชีวิตประจําวันนั้นมี
จํานวนมากและหลากหลาย เราจึงควรเลือกใช
ทรัพยากรในชีวิตประจําวันอยางประหยัด 
 

ส 3.1 ป.1/1 ป.1/3 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. อยูอยางพอเพียง 
4. มุงมั่นในการทํางาน 

บทท่ี 2 
จายเปน ออมได ไม

ขัดสน 
6 ชม. 

6 คะแนน 

การใชจายเงินในชีวิตประจําวันเพื่อซื้อสินคาและ
บริการท่ีไมเกินตัวและคุมคา และรูจักเก็บออมไว
ยอมสงผลดีตอสภาพความเปนอยูในการดําเนินชีวิต 

ส 3.1 ป.1/2 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. อยูอยางพอเพียง 
4. มุงมั่นในการทํางาน 

บทท่ี 3 
ทํางานดี มีความสุข 

6 ชม. 
6 คะแนน 

การทํางานท่ีกอใหเกิดรายไดอยางสุจริตนั้น ยอม
สงผลดีตอความสงบสุขของครอบครัวและสังคม 

ส 3.2 ป.1/1 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. อยูอยางพอเพียง 
4. มุงมั่นในการทํางาน 

เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห คะแนนเก็บ 40 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน 
 

 

 

 



 

ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยท่ี สาระสําคัญ มฐ.การเรียนรู สมรรถนะ คุณลักษณะ 
หนวยท่ี 3 

หนาท่ีพลเมือง 
 

บทท่ี 1 
ความสัมพันธของ

สมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน 

4 ชม. 
5 คะแนน 

 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวและโรงเรียนปฏิบัติตน
ตามบทบาท สิทธิ และหนาท่ีของตนดวยความผิด
ชอบ ยอมสงผล ตอการอยูรวมกันอยางสงบสุข และ
มีความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 

ส 2.2 ป.1/1 ป.1/2 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
  

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

 

บทท่ี 2 
สมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและ

โรงเรียน 
6 ชม. 

6 คะแนน 
 

การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การมี
สวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน และ
การมีเหตุผลยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเปนส่ิง
ท่ีเราควรปฏิบัติ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับคนอื่นใน
ครอบครัวและโรงเรียนไดอยางมีความสุข 
 

ส 2.1 ป.1/1 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
  
 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 
4. มีจิตสาธารณะ 
 

บทท่ี 3 
การทําความดี 

4 ชม. 
5 คะแนน 

 

บุคคลยอมมีความสามารถแตกตางกัน แตก็สามารถ
ทําความดีท่ีเปนประโยชนตอสังคม สงผลใหผูปฏิบัติ
และผูท่ีอยู ชิดใกลมีความภาคภูมิใจและมีความสุข 

ส 2.1 ป.1/2 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. ซื่อสัตย สุจริต 
2. มีวินัย  
3. ใฝเรียนรู  
4. มุงมั่นในการทํางาน 

 



 

หนวยท่ี สาระสําคัญ มฐ.การเรียนรู สมรรถนะ คุณลักษณะ 
บทท่ี 4 

ประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและ

โรงเรียน 
8 ชม. 

7 คะแนน 

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ยอมมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและทํากิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะสงผลตอการปลูกฝงพื้นฐาน
สําคัญของประชาธิปไตยตอเยาวชน 

ส 2.2 ป.1/3 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 

 

หนวยท่ี 4 
เรียนรูสิง่แวดลอม 

 

บทท่ี 1 
สิ่งตางๆ รอบตัว 

4 ชม. 
5 คะแนน 

ส่ิงตางๆ รอบตัวเรามีท้ังส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน ซึ่งมีผลตอการดําเนิน
ชีวิต ดังนั้นเราจึงตองจัดระเบียบส่ิงแวดลอมท่ีบาน
และท่ีโรงเรียน เพื่อท่ีจะสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุขและปลอดภัย 

ส 5.1 ป.1/1 
ส 5.2 ป.1/3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 

บทท่ี 2 
ตําแหนง ระยะ ทิศ 

และแผนผัง 
6 ชม. 

7 คะแนน 

การบอกตําแหนงของส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเรานั้น 
จะตองรูทิศหลัก และท่ีต้ังของส่ิงตางๆ โดยใช
ความสัมพันธของตําแหนง ระยะ ทิศของส่ิงเหลานั้น 

ส 5.1 ป.1/2  
        ป.1/3  
        ป.1/4 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 

บทท่ี 3 
สิ่งแวดลอมกับการ

เปลี่ยนแปลง 
4 ชม. 

5 คะแนน 

การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน จะมีผล
ตอมนุษย ดังนั้นเราจึงตองรูจักปรับตัวใหเขากับ
สภาพอากาศ เพื่อดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

ส 5.1 ป.1/5 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

1. มีวินัย   
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงมั่นในการทํางาน 



เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห คะแนนเก็บ 40 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน 
 


