
 
โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 

โครงการสอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1   20 ชั่วโมง/ภาคเรียน หน่วยกิต 0.5 

ครูผู้สอน พัชชิราภรณ์  ก๋าใจ 
 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เรื่อง 

1-2 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

ศาสนาต่างๆ  

ส 1.1 ป.6/1 

 ป.6/2    

         

-ความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

-พุทธประวัต ิ

-ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 

3-4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

หลักธรรมน าความสุข 

ส 1.1 ป.6/4 

 ป.6/7 

 ป.6/8 

 ป.6/2 

-ศรัทธา 4 ,พุทธกิจ 5 

-อริยสัจ 4 และหลักกรรม 

-พระสงฆ ์

-ไตรสิกขา 

-การไม่ท าความชั่ว 

-การท าความด ี

-หลักค าสอนของศาสนาอื่น 

5-6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

เรียนรูส้ิ่งที่ดี   

ส 1.1 ป.6/3 

 ป.6/5 

 ป.6/6   

-แบบอย่างการท าความด ี

-การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา 

7-8 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

ศาสนิกชนท่ีดีและ 

ศาสนพิธีน่ารู้  

ส 1.1 ป.6/9 

ส 1.2 ป.6/1 

 ป.6/2 

 ป.6/3 

 ป.6/4 

-ศาสนสถาน และการปฏิบัตตินที่เหมาะสม 

-มรรยาทของศาสนิกชน 

-พิธีกรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 

-พิธีกรรมส าคัญของศาสนาอ่ืน 



9 ทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 

10 สอบกลางภาคเรียนที ่1 

11-13 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 

กิจกรรมประชาธิปไตย 

ส 2.2   ป.6/1 

          ป.6/2 

          ป.6/3 

         

-บทบาท หน้าที่ของรัฐบาล 

-บทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-กิจกรรมประชาธิปไตย 

-การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

14-15 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 

กฎหมายน่ารู ้

ส 2.1   ป.6/1 

  

-กฎหมายเกีย่วกับการจราจรทางบก        

-กฎหมายเกีย่วกับทะเบียนราษฎร 

-กฎหมายเกีย่วกับยาเสพติดใหโ้ทษ 

-เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบจ. อบต. 

16-17 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 

วัฒนธรรมและการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

ส 2.1   ป.6/2 

          ป.6/3  

          ป.6/4 

 

-วัฒนธรรมกับสังคมไทย  

-ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนใน

สังคมไทย 

-มรรยาทไทย 

-คุณค่าทางวัฒนธรรมและการด ารงรักษาวัฒนธรรม

ไทย 

18 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 

ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ ์

ส 2.1  ป.6/5 

 

-ข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ ์

-ประโยชน์จากการติดตามข้อมลู ข่าวสารและ

เหตุการณ ์

19 ทบทวนก่อนสอบปลายภาคที่ 1 

20 สอบปลายภาคที่ 1 

 

 

 

 



 
โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 

โครงการสอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2   20 ชั่วโมง/ภาคเรียน หน่วยกิต 0.5 

ครูผู้สอน พัชชิราภรณ์  ก๋าใจ 
 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เรื่อง 

21-23 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 

ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและ

ผู้บริโภคที่รูเ้ท่าทัน 

ส 3.1 ป.6/1 

 ป.6/2 

 ป.6/3 

 

-บทบาทและหน้าท่ีของผู้ผลิต 

-การผลติสินคา้ที่มีคณุภาพ 

-บทบาทของผู้บริโภค 

-การบริโภคอย่างรู้เท่าทัน 

-การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

-การสร้างจติส านึกใหรู้ ้ คุณค่าของทรัพยากร 

-การวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

24-26 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

ส 3.2 ป.6/1 

 ป.6/2 

 

-หน่วยเศรษฐกิจ 

-การหารายได้ รายจ่าการออม การลงทุน 

-ภาษี 

-สิทธิของผู้บริโภค 

-สิทธิของผู้ใช้แรงงาน 

-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

27 ทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 

28 สอบกลางภาคเรียนที ่2 



29-30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์

ส 5.1 ป.6/1 

 

-แผนที่ท่ีใช้ศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพ 

-แผนที่ท่ีใช้ศึกษาลักษณะทางด้านสังคม 

-ภาพถ่ายท่ีใช้ศึกษาทางด้านลักษณะทางกายภาพ 

31-34 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 

ลักษณะทางกายภาพของ

ประเทศไทย  

ส 5.1 ป.6/1 

 ป.6/2 

              

-ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย 

-ลักษณะภูมิประเทศ 

ของประเทศไทย 

-ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาลของประเทศไทย 

-ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

-ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภมูิสังคมของประเทศไทย 

35 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 

ลักษณะทางกายภาพกับ

ปรากฏการณ์ทาธรรมชาติ  

ส 5.1 ป.6/2 

 

-ภัยธรรมชาต ิ

-ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

36-38 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ป.6/1 

 ป.6/2 

 ป.6/3 

 

-ความสัมพันธ์ระหว่าง 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

-ผลกระทบท่ีเกิดจาก 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

-สาเหตุที่ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาต ิ

-ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ 

-แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

-การร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

39 ทบทวนก่อนสอบปลายภาคที่ 2 

40 สอบปลายภาคที่ 2 

 

 


