
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับนี้ เป็นเอกสาร
ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดท าเพ่ือเป็นกรอบและ
ทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยพิจารณาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
 -  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 -  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 -  คุณภาพผู้เรียน 
 -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 -  โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 -  ค าอธิบายรายวิชา 
 -  โครงสร้างรายวิชา 
 -  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -  แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนำและจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป 

 
 
                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                                                                                คณะผู้จัดท า 
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ประกาศโรงเรียนวัดมหาการ 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
................................................................................ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551              
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1   และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 27 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร ตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียน
วัดมหาการ  พุทธศักราช 2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ขึ้นซึ่งประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระเบียบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    

 ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้รับความเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 
2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                 

ประกาศ  ณ  วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

  

           

                    (นายชะเอม  แก้วมณี)                       (นางสาวสภุาพร  บุญทวี) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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สำระส ำคัญ 

 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดมหาการ    
พุทธศักราช ๒๕๖๕ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น 
ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมือง
ดี มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
 ๒. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิหน้าที่ เสรีภาพการด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 ๓. เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 ๔. ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต              
ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก  
 ๕. ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของ  สิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำประสงค ์

วิสัยทัศน ์
 จัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกสาธารณะในความเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย น้อม
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  

พันธกิจ 
 ๑. จัดการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ  และ
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตร 
 ๒. สนับสนุนการร่วมมือกับวัดและชุมชน พัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา               
ทางพุทธศาสนา 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักรู้คุณค่าและด ารงตนบนพ้ืนฐานวิธีไทย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

เป้ำประสงค์  
 ๑. ผู้เรียนมีศักยภาพทั้งด้านความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค ์
 ๒. ผู้ เรียนมีความเป็นพลเมืองดี  มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้                 
อย่างมีความสุข 
 ๓. ผู้เรียนมีความรัก ภาคภูมิใจ และหวงแหนชุมชนของตนเอง 
 ๔. ผู้เรียนน าความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมใน 
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
 ๒.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์           
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง            
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
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ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน        
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การมีเหตุผล กตัญญูกตเวที การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น การรักและภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่น   
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร   การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗. รักความเป็นไทย 
 ๘. มีจิตสาธารณะ 
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที่ ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส ๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สำระที่ ๒ หน้ำที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ
สุข                       
 มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส ๓.๒  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สำระที่ ๕ ภูมิศำสตร์  
 มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
 มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด                             
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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คุณภำพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
 ๑. ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น            
ที่อยู่อาศัย และเชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 
 ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนา          
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้ อ่ืน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ห้องเรียน และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ 
 ๓. ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณา
การ ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับ
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
 ๕. มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวและชุมชน และ
สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
 ๑. ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะ
ทางกายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้น
ความเป็นประเทศไทย 
 ๒. ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลัก   ค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนา             
มากยิ่งขึ้น  
 ๓. ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น 
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ของท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 
 ๔. ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  
ในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม    การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 ๕. มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ในจังหวัด ภาค และประเทศไทย สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัย
พิบัติต่าง ๆ ในประเทศไทยและหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดและสำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
สำระที่ ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
➢ พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู ้
  ปรินิพพาน  

๒. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
        ภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

๓. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
➢ โอวำท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
  ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และ

ครอบครัว 
° มงคล ๓๘ 

- ท าตัวดี 
- ว่าง่าย 
- รับใช้พ่อแม่ 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ 
     ปัญญา)      
➢ พุทธศำสนสุภำษิต 
      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        

ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
      มาตา  มิตฺต   สเก ฆเร                    

มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 
๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา      
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิต         
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

➢  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตำ 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  เล่นและท างานอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด 

การถามและการเขียน 
ป.๒  ๑. บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์          

ของชาติไทย  
๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึง 
การออกผนวชหรือประวัติศาสดา              
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
  

➢ สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ  

o เหตุการณ์หลังประสูติ 
o แรกนาขวัญ 
o การศึกษา 
o การอภิเษกสมรส 
o เทวทูต ๔ 
o การออกผนวช 

๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถื่อน) 
  สมเด็จพระญาณสังวร                

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
๔. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา                  
หรือหลักธรรมของศาสนา                       
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 
➢ โอวาท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 
° เบญจศีล 

  ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° หิริ-โอตตัปปะ 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° ฆราวาสธรรม ๔ 
° กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์             

และโรงเรียน 



๘ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
° มงคล ๓๘ 

- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

➢ พุทธศำสนสุภำษิต 
  นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญ กตเวทิตา    

ความกตัญญ กตเวทีเป็นเครื่องหมาย         
ของคนดี 

   พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร                   
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

◆ ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  
(ตามสาระในข้อ ๔) 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 
 
 

◆ ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ

สมาธิ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว

อย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความส าคัญ

ของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น ๆ 

➢ ชื่อศำสนำ ศำสดำ และคัมภีร์ของ   
ศำสนำต่ำง ๆ  

◆ พระพุทธศาสนา 
o ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 

  ศาสนาอิสลาม 
o ศาสดา : มุฮัมมัด 
o คัมภีร์ : อัลกุรอาน 

  คริสต์ศาสนา 
o ศาสดา : พระเยซู 
o คัมภีร์ : ไบเบิล 

  ศาสนาฮินดู 
o ศาสดา : ไม่มีศาสดา 
o คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ 



๙ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
อุปนิษัท  อารัณยกะ   

ป.๓  ๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 

  ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับ       
การด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น  
การสวดมนต์   การท าบุญ ใส่บาตร  
การแสดงความเคารพ  การใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทย         
อันเกิดจากความศรัทธา เช่น วัด   
ภาพวาด  พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรมไทย 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบ าเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู ้
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง              
ตามท่ีก าหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

๔. บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนา           
ที่ตนนับถือ  

  ความส าคัญของพระไตรปิฎก  เช่น        
เป็นแหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมค าสอน    

 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย           
และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓             
ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม           
ของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 
 

➢ พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 
➢ โอวาท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 
° เบญจศีล 

  ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° สติ-สัมปชัญญะ 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° ฆราวาสธรรม ๔ 



๑๐ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
 
 
 
 
 

° อัตถะ ๓   (อัตตัตถะ,  ปรัตถะ,  
อุภยัตถะ)  

° กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน,  
สิ่งแวดล้อม 

° มงคล ๓๘ 
-  รู้จักให้ 
-  พูดไพเราะ 
-  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ  
ปัญญา) 

➢ พุทธศำสนสุภำษิต 
  ททมาโน  ปิโย โหติ                            
     ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
  โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  
     เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ
ที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

◆ ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ   สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยและแผ่เมตตา  

  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ
สมาธิ 

  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ 
  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อย่างมีสติ 
◆ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อ ความส าคัญและปฏิบัติตน          

ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ         
ศาสนาอื่น ๆ 
 

◆  ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ              
     ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   
คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู    

◆ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ   
     ศาสนสถาน และศาสนบุคคล                 

ในศาสนาอ่ืน ๆ 
ป.๔ 

  
๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น              
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  



๑๑ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  เป็นศูนย์รวมการท าความดี และพัฒนา

จิตใจ  เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์   
ศึกษาหลักธรรม   

  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน 
การทอดผ้าป่า  การเวียนเทียน  
การท าบุญ)   

  เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม  เช่น 
การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารชุมชน และ 
การส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดา             
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
 ตรัสรู้ 
 ประกาศธรรม  ได้แก่  
° โปรดชฎิล   
° โปรดพระเจ้าพิมพิสาร   
° พระอัครสาวก   
° แสดงโอวาทปาฏิโมกข์   

๓. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตามแบบอย่าง
การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามท่ีก าหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ 
ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

  พระพุทธ 
° พุทธคุณ ๓ 

  พระธรรม 
° หลักกรรม 

   พระสงฆ์ 
➢ ไตรสิกขำ 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
➢ โอวำท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o ทุจริต ๓ 



๑๒ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  ท าความดี 

o เบญจธรรม 
o สุจริต  ๓ 
o พรหมวิหาร ๔ 
o กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ   
o มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 
-  ถ่อมคน 
-  ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

   ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
➢ พุทธศำสนสุภำษิต 
   สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
     ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 
   โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  

เมตตาธรรม  ค้ าจุนโลก 
๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง            
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
ตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติ              
ในการด าเนินชีวิต 

◆ ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  
และในชุมชน 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

◆ สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                  
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

 รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  
อย่างมีสติ 

 ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตาเห็น
รูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจรับรู้
ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  
การถาม และการเขียน 



๑๓ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  ที่

ตนนับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติ          
ได้อย่างสมานฉันท์ 

◆ หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 
o เบญจศีล – เบญจธรรม 
o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 
o พรหมวิหาร ๔ 
o มงคล ๓๘  

-  เคารพ  
- ถ่อมตน 
- ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อม
เพรียงของหมู่ให้เกิดสุข  เมตตา
ธรรมค้ าจุนโลก 

  กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

  ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ้า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซู 

ป.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ        
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม          
และหลักในการพัฒนาชาติไทย  

➢ มรดกทำงวัฒนธรรมที่ได้รับจำก
พระพุทธศำสนำ 
o มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น              

ศาสนสถาน  โบราณวัตถุ  
สถาปัตยกรรม 

o มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรม
ค าสั่งสอน ความเชื่อ และคุณธรรม
ต่าง ๆ  

  การน าพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชาติไทย 
o พัฒนาด้านกายภาพ และ

สิ่งแวดล้อม เช่น ภาวนา ๔             
(กาย  ศีล   จิต  ปัญญา) ไตรสิกขา 
(ศีล สมาธิ ปัญญา)  และอริยสัจสี่  

o พัฒนาจิตใจ  เช่น หลักโอวาท ๓  
(ละความชั่ว   ท าดี   ท าจิตใจให้



๑๔ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริสุทธิ์) และการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่                    
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ   
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์) 
  พุทธกิจส าคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา  

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา   
๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า              
และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พระโสณโกฬิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

๔. อธิบายองค์ประกอบ และความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ   
 

➢ องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
  พระวินัยปิฎก 
  พระอภิธรรมปิฎก 
➢ ควำมส ำคัญของพระไตรปิฎก 

๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด  
 

➢ พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

  พระพุทธ 
o พุทธจริยา ๓ 

  พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ์ 
➢ ไตรสิกขำ 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
➢ โอวำท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o อบายมุข ๔ 

 ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
o อคติ ๔ 
o อิทธิบาท ๔ 
o กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา 



๑๕ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o มงคล ๓๘ 
-  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
- การงานไม่อากูล 
- อดทน 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

➢ พุทธศำสนสุภำษิต 
   วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           

คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
  ปญฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                       

ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก 
๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
 
 

➢ สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปัญญา 

   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ              
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

   ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              
การนอน  อย่างมีสติ 

   ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตา             
เห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้น
ลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรู้
ธรรมารมณ์ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              
การคิด   การถามและการเขียน 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 

◆ โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
 

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  
หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

◆ พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา
ประจ าชาติ เช่น  เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย  เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทย           
เป็นศูนย์รวมจิตใจ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ไทย และเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย   

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 



๑๖ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน ๔ 

๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ            
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม-พระปรม 

นุชิตชิโนรส 
๔. วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพ       
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 

➢ พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
o พุทธกิจ ๕ 

  พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ์ 
➢ ไตรสิกขำ 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
➢ โอวาท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 

o  เบญจศีล 
o  อบายมุข ๖ 
o  อกุศลมูล ๓ 

 ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o  กุศลมูล ๓ 
o  พละ ๔ 
o  คารวะ ๖ 
o  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 
o  มงคล ๓๘ 

-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 
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  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

➢ พุทธศำสนสุภำษิต 
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  

คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
 ยถาวาที  ตถาการี   

พูดเช่นไร  ท าเช่นนั้น 
๕. ชื่นชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา   พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการด าเนินชวีิต 

  ตัวอย่างการกระท าความดีของบุคคล        
ในประเทศ  
   

๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ             
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปัญญา 

   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ                 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

   ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             
การนอนอย่างมีสติ 

   ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึกเม่ือตาเห็นรูป  
หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ   ใจรับรู้
ธรรมารมณ์ 

◆ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน      
การคิด  การถาม และการเขียน 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         
ที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุข              
และ         สิ่งเสพติด 

◆ หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 
◆ โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 
๘. อธิบายหลักธรรมส าคัญของ                
ศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป 

➢ หลักธรรมส ำคัญของศำสนำต่ำง ๆ  
◆ พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔           

โอวาท  ๓  ฯลฯ 
◆ ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม  
◆ คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 



๑๘ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๙. อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี

พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

➢ ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ  
◆ พระพุทธศาสนา 

o ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น 
บรรพชา  อุปสมบท 

o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนา เช่น ท าบุญพิธีเนื่อง
ในวันส าคัญทางศาสนา 

o ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด               
การถือศีลอด  การบ าเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 

o คริสต์ศาสนา  เช่น  ศีลล้างบาป             
ศีลอภัยบาป  ศีลก าลัง  ศีลมหาสนิท  
ฯลฯ 

o ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธี
บูชาเทวดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 

สำระที่ ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา     

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ 

 
๑. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด                         
หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

➢ กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือ           
ศำสนสถำน 

  การพัฒนาท าความสะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ    ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม               
และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง 
 

➢ ประวัติโดยสังเขปของวันส ำคัญ              
ทำงพระพุทธศำสนำ   

  วันมาฆบูชา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  
➢ กำรบูชำพระรัตนตรัย 

ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง  

➢ การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
  การพนมมือ 
  การไหว้ 
  การกราบ 
  การนั่ง 
  การยืน การเดิน 

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม            
แลวันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนด            
ได้ถูกต้อง 
 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม          
ที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การท าบุญตักบาตร 
 

ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก   
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 

➢ ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกข้ึนยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งสิ่งของแก่พระภิกษุ 
   มรรยาทในการสนทนา 
   การส ารวมกิริยามารยาท  การแต่งกาย

ที่เหมาะสมเม่ือ    



๒๐ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
   อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  ศาสน

สถาน      
๒. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  การจัดโต๊ะ

หมู่บูชา 
๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

➢ ควำมเป็นมำของกำรแสดงตน            
เป็นพุทธมำมกะ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

ป.๔ ๑. อภิปรายความส าคัญ และมีส่วนร่วม        
ในการบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ 
 

  ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของ 
ศาสนสถาน    

  การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
  การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสม

ในโอกาสต่าง ๆ 
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน               

ในวันธรรมสวนะ 
ป.๕ ๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ       

อย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด          
มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลัก            
ทางศาสนาที่ตนนับถือ  

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ         
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนด และ
อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการท าบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันส าคัญทางศาสนา        

๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 

  การกราบพระรัตนตรัย  



๒๑ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
   การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์                 

ผู้ที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

ป.๖ ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน   เพ่ือประโยชน์ต่อ
ศาสนา 

๓. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วม          
ใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรม           
ในวันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด         
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วนัอัฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 

๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
° ขั้นเตรียมการ 
° ขั้นพิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

สำระที่ ๒ หน้ำที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิก

ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

 การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น  
-  กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟัง

ค าแนะน าของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่   
และครู 

-  รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ           
การไหว้ผู้ใหญ่      

-  ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของครอบครัวและโรงเรียน  

-  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว
และโรงเรียน  

-  มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

-  มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก 

ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน                  
 ๒. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี 

ของตนเอง ผู้อ่ืน และบอกผล                       
จากการกระท านั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ 
ความดีของตนเองและผู้อื่น เช่น 
-  ความกตัญญูกตเวที 
-  ความมีระเบียบวินัย 
-  ความรับผิดชอบ    
-  ความขยัน  
-  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 
-  ความซื่อสัตย์สุจริต     
-  ความเมตตากรุณา  

  ผลของการกระท าความดี เช่น  
-  ภาคภูมิใจ  
-  มีความสุข   
-  ได้รับการชื่นชม ยกย่อง 



๒๓ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๒ 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

  ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ เช่น โรงภาพยนต์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

  มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       
การทักทาย  การรับประทาน 

๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

  การยอมรับความแตกต่างของคนใน
สังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นที่ แตกต่างกัน เช่น  
-  บุคคลย่อมมีความคิดที่มีเหตุผล  
-  การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ

เชื่อของบุคคล 
-  บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
-  ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจ

ผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา         
สีผม สีผิว ที่แตกต่างกัน 

๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
-  สิทธิแสดงความคิดเห็น 
-  สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
-  สิทธิในทรัพย์สิน 

ป.๓ 
 

๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว          
และท้องถิ่น 

 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว              
เช่น การแสดงความเคารพและการเชื่อ
ฟังผู้ใหญ่ การกระท ากิจกรรมร่วมกัน  
ในครอบครัว 

 ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 
การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา 
ประเพณีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต      
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น 

๒. บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม       
ที่หลากหลาย 

  พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือน ๆ               
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย             
การท าความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้



๒๔ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ภาษา (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการ และ
ภาษาอ่ืน ๆ ฯลฯ ) 

  สาเหตุที่ท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบันของนักเรียน และผู้อ่ืน
แตกต่างกัน 

๓. อธิบายความส าคัญขอวันหยุดราชการ        
ที่ส าคัญ    

  วันหยุดราชการที่ส าคัญ เช่น  
-  วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี              
วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-  วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา                    
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

-  วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น วันสงกรานต์             
วันพืชมงคล 

๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

  บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน 

  ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน  การพัฒนาชุมชน   

๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
-  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้น า 
-  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้

ตามหรือสมาชิก   
-  การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของ
การท างานเป็นกลุ่ม   

๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน            
พึงได้รับตามกฎหมาย 
  

  สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  เช่น สิทธิที่จะมี
ชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิ        



๒๕ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมี             
ส่วนร่วม 

๔. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม         
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

  วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทย             
ที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย             
ภาษา อาหาร  

๕. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกัน                 
อย่าง     สันติสุขในชีวิตประจ าวัน 

  ปัญหาและสาเหตุของการเกิด             
ความขัดแย้งในชีวิตประจ าวัน 

  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง          
ด้วยสันติวิธ ี

ป.๕ 
 

 

๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  
บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี  
 

  สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ   
  หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ 

เทิดทูนสถาบันชาติ   ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมาย     

  คุณลักษณะของพลเมืองดี  เช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ   

๒. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเอง         
หรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

  เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
  แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเอง     

หรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
  การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กใน

สังคมไทย 
๓. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผล           
ต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

  วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 

  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิต 
 ๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
  ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน   

ของตน 
  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชุมชน 
ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน

เช่น 
-   กฎหมายจราจร   
-   กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-   กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 



๒๖ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
-   เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม

กฎหมายดังกล่าว 
๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม    
ตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม      
อันดีงาม 
 

  ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
  แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม 
ถูกกาลเทศะ 

  ความหมายและส าคัญของมารยาทไทย 
  มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เช่น  

การแสดงความเคารพ การยืน  การเดิน 
การนั่ง การนอน การรับของส่งของ            
การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยา
อาการ  การทักทาย  การสนทนา         
การใช้ค าพูด 

๔.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

  ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่าง

กลุ่มคนภาคต่าง ๆ ในสังคมไทย 
  แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

๕. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

  ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น 
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าว
ต่าง ๆ สถานการณ์จริง  

  ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร   เหตุการณ์ต่าง ๆ  

  หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร
จากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 
 

สำระที่ ๒  หน้ำที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา        

ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่           

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร้างของครอบครัวและ
ความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่              
ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง             
ในครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกต่างของอ านาจ
ตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัว
และโรงเรียน 

 การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท 
สิทธิหน้าที่ 

 ๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                
และท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียน
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
ในครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าที่           
ความรับผิดชอบในครอบครัว การรับฟัง
และแสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง 
ประธานชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.๒ 
 
 

 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิก       
ในครอบครัวกับชุมชน เช่น                   
การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 

๒. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

 ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ 
ในโรงเรียน และชุมชน เช่น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ              

ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
๒. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง 



๒๘ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจาก        
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน 
และชุมชน 
-  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น      

การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก
คณะกรรมการห้องเรียน 

-  การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น  
เลือกประธานนักเรียน               
เลือกคณะกรรมการนักเรียน  

 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น  การเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิก อบต. อบจ. 

ป.๔ ๑. อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 

 อ านาจอธิปไตย  
 ความส าคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมือง             
ในกระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง 
ระหว่างการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

๓. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

ในสังคมไทย 
ป.๕ 

 
 
 

๑. อธิบายโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่และ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น 
อบต. อบจ. เทศบาล  และการปกครอง
พิเศษ เช่น พัทยา  กทม. 

 อ านาจหน้าที่และความส าคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

 บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก 
อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ.        
ผู้ว่าราชการ กทม. 

๓. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ป.๖ 
 
 

๑. เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

 บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม 
ประชาธิปไตย ในท้องถิ่นและประเทศ 
 



๒๙ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระท าผิด
การเลือกตั้ง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 
 

สำระที่ ๓  เศรษฐศำสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์        

ในชีวิตประจ าวัน 
  สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 

เช่น ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน  
  สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น  

มีผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ  
  สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
  ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้

คุ้มค่า 
๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

  การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพื่อซื้อ
สินค้าและบริการ 

  ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
  ประโยชน์ของการออม 
  โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
  วางแผนการใช้จ่าย 

๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

  ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ดินสอ กระดาษ  เสื้อผ้า อาหาร 

  ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

  วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัว             
และส่วนรวมอย่างถูกต้อง และประหยัด
และคุ้มค่า 

ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้า         
และบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น 
ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

  ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่
หลากหลายที่มีต่อราคา คุณค่าและ
ประโยชน์ของสินค้าและบริการ รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม 

๒. บอกที่มาของรายได้และรายจ่าย          
ของตนเองและครอบครัว 

  การประกอบอาชีพของครอบครัว 
  การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 



๓๑ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของ

ครอบครัว 
  รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

๓. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง   วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง
อย่างง่าย ๆ  

  รายการของรายรับที่เป็นรายได้ท่ี
เหมาะสม และไม่เหมาะสม 

  รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและ           
ไม่เหมาะสม 

๔. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสม        
กับรายได้และการออม 
 
 
 

  ที่มาของรายได้ที่สุจริต 
  การใช้จ่ายที่เหมาะสม 
  ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 
  การออมและผลดีของการออม 
  การน าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

เช่น   การช่วยเหลือสาธารณกุศล 
ป.๓ ๑. จ าแนกความต้องการและความจ าเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการ                  
ในการด ารงชีวิต 

  สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ เรียกว่า
ปัจจัย ๔ 

  สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์         
อาจเป็นสินค้าที่จ าเป็นหรือไม่จ าเป็น           
ต่อการด ารงชีวิต  

  ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและ
บริการ  ที่สนองความต้องการของมนุษย์ 

  หลักการเลือกสินค้าท่ีจ าเป็น 
  ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง   ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่าย             
ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

  วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
  วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริต         

และเหมาะสม 
   วางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้         

อย่างเหมาะสม 
๓.อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

  ความหมายของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
  ความหมายของสินค้าและบริการ 
  ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิที่เกิดจาก         

ความหายากของทรัพยากรกับความต้องการ
ของมนุษย์ที่มีไม่จ ากัด 



๓๒ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๔ ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

และบริการ 
  สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลาย             

ในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคา          
และคุณภาพ 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ 
ผู้ขาย และ   ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อ ราคาสินค้า การโฆษณา 
คุณภาพของสินค้า       

๒. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

  สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
  สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง               

ในการด ารงชีวิต เช่น การแต่งกาย              
การกินอาหาร การใช้จ่าย 

ป.๕ ๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ   ความหมายและประเภทของปัจจัยการ
ผลิตประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการ 

  เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
  ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ ามัน วัตถุดิบ 
  พฤติกรรมของผู้บริโภค 
  ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่

ในท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการ
ในชุมชน 

๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

  หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน เช่นการประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน 
การวางแผนการผลิตสินค้าและบริการ 
เพ่ือลดความสูญเสียทุกประเภท              
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน  
๓. อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์ 

  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
  ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 



๓๓ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
  การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้        

ในชีวิตประจ าวัน 
ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มี             

ความรับผิดชอบ 
  บทบาทของผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ   เช่น                

ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่ม
ลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลด           
ความผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ 

  ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
๒. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 
ที่รู้เท่าทัน 

  คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
  พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
  คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่า

ทันที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

  ความหมาย และความจ าเป็น                 
ของทรัพยากร 

  หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (ลดการสูญเสีย             
ทุกประเภท) 

  วิธีการสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่า
ของทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 

  วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์
เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติ และทันกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม                   

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

 
 

สำระที่ ๓  เศรษฐศำสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ 

ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คน            

ต้องท างานอย่างสุจริต 
  ความหมาย ประเภทและความส าคัญ         

ของการท างาน 
  เหตุผลของการท างาน 
  ผลของการท างานประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
  การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคมสงบสุข 

ป.๒ ๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้า           
และบริการโดยวิธีต่าง ๆ 

  ความหมายและความส าคัญ                   
ของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

  ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน       
การช่วยเหลือ 

  ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
โดยการใช้เงิน 

๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ             
และผู้ขาย 

  ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อ              
และผู้ขาย ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย               
ในการก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย     
ท าให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 

ป.๓ ๑. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหา           
และให้บริการแก่ประชาชน 

  สินค้าและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา
และให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข 
การบรรเทาสาธารณภัย 

 ๒. บอกความส าคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

  ความหมายและความส าคัญของภาษีท่ีรัฐ
น ามาสร้างความเจริญและให้บริการแก่
ประชาชน 

  ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 

  บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสีย
ภาษ ี

๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า     
ที่มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

  ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขัน
ทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 



๓๕ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ   

ของคนในชุมชน 
  อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิต  

ในชุมชน 
  การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  

ด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อ ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน 

  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน             
ด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

๒. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน   ความหมายและประเภทของเงิน 
  หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
  สกุลเงินส าคัญท่ีใช้ในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้น            

ของธนาคาร 
  บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
  ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม 
  การฝากเงิน / การถอนเงิน 

๒. จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม   ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอก
ระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเสียดอกเบี้ย  การลงทุน การซื้อ
ของอุปโภคเพ่ิมข้ึนที่น าไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ 
ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่นการแลก                  
เปลี่ยนสินค้าและบริการ  รายได้และ
รายจ่าย การออมกับธนาคาร การลงทุน  

  แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ          
หน่วยเศรษฐกิจ 

  ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
  สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้

แรงงานในประเทศไทย 
  การหารายได้ รายจ่าย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

  การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพ่ือประสาน
ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 



๓๖ 
 

 
 

สำระที่ ๔  ประวัติศำสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑   เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา

ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ             

ที่ปรากฏในปฏิทิน  
  ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติ          

ในปฏิทิน  
  ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น              

เช้าวันนี้ ตอนเย็น  
๒. เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน 
เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นได้      

๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมา                
ของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมา             
ของตนเองและครอบครัวอย่างสั้น ๆ 

ป.๒ ๑. ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 

 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน          
และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้     
เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณ์ได้ 

๒. ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว        
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้ค าที่บอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นได้ 



๓๗ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๓ ๑. เทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้        

ในชีวิตประจ าวัน 
 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น 

พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป      
(ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียนฮิจเราะห์ศักราช )  

 วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ.   
เป็น พ.ศ. 

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์      
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของ
นักเรียน  เป็นต้น 

๒. แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐาน           
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐาน             
และแหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับ
เหตุการณ์ ที่เกิดข้ึนในโรงเรียนและชุมชน 

ป.๔ ๑. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ 

 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ
เพ่ือท าความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสาร
เช่น  หนังสือพิมพ์ 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติ  
ของมนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยเช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ 

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้            
ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
ที่แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐาน
ชั้นรอง 

 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา         
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

 การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น
หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 

ป.๕ ๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น          
โดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย 

 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น 



๓๘ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เครื่องมือเครื่องใช้  อาวุธ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  

 การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่างง่าย 
ๆ การจัดนิทรรศการ  

๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ              
เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์           
อย่างมีเหตุผล 

 การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น              
มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด 
เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเพ่ือตอบค าถาม
ดังกล่าว เช่น เอกสาร เรื่องเล่า ต านาน
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลที่พบเพื่อตอบค าถามได้อย่าง
มีเหตุผล 

๓. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่าง ๆ            
ที่สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ
ข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจาก
เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความ
จริงกับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลใน
ท้องถิ่น 

ป.๖ ๑. อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 

 ความหมายและความส าคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ             
ที่เหมาะสมกับนักเรียน 

 การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความ
เป็นมาของภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น  

๒. น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราว
ส าคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
น ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น    
พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ หรือ 



๓๙ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
รัชกาลที่ ๕ กฎหมายส าคัญ ฯลฯ                
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

 สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง 

 การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
การเล่าเรื่อง  การจัดนิทรรศการ             
การเขียนรายงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

 
 

สำระที่ ๔  ประวัติศำสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการ
ด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ 
ปู่ย่า  ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิต
ของอดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและ
ใกล้ตัวเด็ก เช่นการใช้ควาย ไถนา รถไถ
นา  เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา  

๒. บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต                 
ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
เช่น การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง                 
การสูญเสียบุคคลในครอบครัว   

ป.๒ ๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของ
ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น           
การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น   
การประกอบอาชีพ  
การแต่งกาย   การสื่อสาร ประเพณี           
ในชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน  

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

๒. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทางด้านต่าง ๆ  

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ        
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ป.๓ ๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน 

  ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่
กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคม เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยีการ
คมนาคม ความปลอดภัย  

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
ชุมชนทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ
ปัจจัยทางสังคม 



๔๑ 
 

 
 

๒. สรุปลักษณะที่ส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน  อื่น ๆ ที่มีความ
เหมือนและความต่างกับชุมชนของ
ตนเอง 

๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอ่ืน ๆ  

ป. ๔ ๑.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 

 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์         
ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์   
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 

๒.  ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ   

 
ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย

และจีนที่มีต่อไทย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีน
ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนา และ
ความเชื่อ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร 

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา           
การแต่งกาย ดนตรี โดยระบุลักษณะ  
สาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านใน
ปัจจุบัน 

  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต         
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยโดยสังเขป 



๔๒ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ภาษา ศาสนา การปกครอง 

๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
โดยสังเขป    



๔๓ 
 

 
 

สำระที่ ๔  ประวัติศำสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจ

และธ ารงความเป็นไทย 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. อธิบายความหมายและความส าคัญ 

ของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความส าคัญของ
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย ได้แก่  
ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (ธงชาติ  
เพลงชาติ  พระพุทธรูป  พระบรมฉายา
ลักษณ์) 

  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    
และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนที่ประเทศ
ไทย ประเพณีไทย อาหารไทย              
(อาหารไทยที่ต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มย า
กุ้ง ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และ             
มีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ 

๒. บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน        
ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด 
พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

  คุณค่าและความส าคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่งเรียนรู้  

๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจ             
ในท้องถิ่น 

  ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เช่น สิ่งของ สถานที่ ภาษาถ่ิน 
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เป็น        
สิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน และเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

  คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่าง ๆ
เหล่านั้น 

ป.๒ ๑. ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติ 
 

  บุคคลในท้องถิ่นท่ีท าคุณประโยชน์ต่อ
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของท้องถิ่น และประเทศชาติ     
ในอดีตที่ควรน าเป็นแบบอย่าง 



๔๔ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่า

ภาคภูมิใจ 
๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี           
และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจ              
และควรอนุรักษ์ไว้ 
 
 

  ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย    
เช่น การท าความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

  คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ที่มีต่อสังคมไทย 

  ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น            
ของนักเรียน 

ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทย            
ที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่
ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช  ผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ตามล าดับ 

  อาณาจักรไทยอ่ืน ๆ ที่ผนวกรวมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช   

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์                  
ในรัชกาลปัจจุบัน โดยสังเขป 

  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี 
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน             
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 

  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 

  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ทางด้านการเมืองการปกครอง             
และเศรษฐกิจโดยสังเขป 

 ๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 

  ประวัติ และผลงานของบุคคลส าคัญ       
สมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  



๔๕ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช                       
พระมหาธรรมราชา ที่ ๑                        
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ                   
สมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า         
แก่การอนุรักษ์ 

  ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับ           
การยกย่องเป็นมรดกโลก เครื่อง           
สังคมโลก  

  คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึง
ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า            
แก่การอนุรักษ์ 

ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
และธนบุรีโดยสังเขป 
 

  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
โดยสังเขป 

  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการ
ด้านการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจ โดยสังเขป 

  ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 
เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน เป็นต้น 

  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

  การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา
อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  

  พระราชประวัติ และผลงานของ     
พระเจ้าตากสินมหาราชโดยสงัเขป  

  ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 

๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ 

 ๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     สมัย
อยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริม                    
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และ           
การปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   

  การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป 

  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง        
ทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย             
ในสมัยรัตนโกสินทร์ 



๔๖ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญ          
ด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ 
๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว้ 

  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น   
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

  ผลงานของบุคคลส าคัญทางด้านต่าง ๆ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์             
เช่น  ศิลปกรรม  วรรณกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 
 

สำระที่ ๕  ภูมิศำสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑   เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  

ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการคนหา  วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล          
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. จ าแนกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
  สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และท่ีมนุษย์สร้างขึ้นขึ้นที่บ้านและท่ี
โรงเรียน 

๒. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  
ทิศของสิ่งต่าง ๆ  

  ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ       
ทิศของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  เช่น ที่อยู่
อาศัย  บ้านของเพ่ือนบ้าน  ต้นไม้  ถนน 
ทุ่งนา  ไร่  สวน  ที่ราบ ภูเขา  แหล่งน้ า   

  ทิศหลัก  (เหนือ ตะวันออก ใต้  
ตะวันตก)  และ ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 

๓.  ใช้แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดงต าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน 

  แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่าง ๆ              
ในห้องเรียน 

๔. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 
 

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ            
ในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน            
ความร้อนของอากาศ  ฝน-เมฆ-ลม 

ป.๒ ๑.  ระบุสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ            
กับท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 

๒.  ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของ 
สิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่  รูปถ่าย   
และลูกโลก 
 

  ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง 
 ๆที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่  แผนผัง รูปถ่าย 

และลูกโลก เช่น ภูเขา ที่ราบ แม่น้ า  
ต้นไม้ ทะเล 

๓.  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ 
 

  ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์
เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่าง ๆ  

ป.๓ ๑. ส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ และ        
รูปถ่าย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะทิศทาง 

  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
  แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย 
  ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ 

ทิศทาง 



๔๘ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๒.  วาดแผนผังเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

  ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่
ราชการ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์  

ป.๔ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของจังหวัดตนเองด้วยแผนที่      
และรูปถ่าย 

  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ
ในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย 

  ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด
ของตน 

๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ           
ในจังหวัด 

  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด 

ป.๕ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย 

  ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตน 

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภูมิภาคของตน 

  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในภูมิภาค
ของตน 

ป.๖ ๑.  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทยด้วยแผนที่           
รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม) ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย เช่น 
อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย สึนามิ       
ภัยแล้ง ดินถล่มและโคลนถล่ม 

  การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

 
 

สำระที่ ๕  ภูมิศำสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้ เกิด               

การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดตามธรรมชาติ          

ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อ        
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ภูมิอากาศ
มีผลต่อที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกาย 

๒. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพ่ือการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม 

  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้มที่อยู่รอบตัว 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ

ตนอย่างเหมาะสม 
๓. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และชั้นเรียน 

  การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้าน
และห้องเรียน 

ป.๒ ๑. อธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์         
สร้างข้ึนในการด าเนินชีวิต 

๒. จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้      
อย่างคุ้มค่า 

  ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
-  ใช้แล้วไมห่มดไป เช่น อากาศ 

แสงอาทิตย ์ 
-  ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น้ ามัน 

ก๊าซธรรมชาติ 
-  สร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ เช่น น้ า 

ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า 
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

๓.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาล
กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาล              
กับ          การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

๔. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม         
ในโรงเรียน 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง          
สิ่งแวดลอมที่มีต่อโรงเรียน 

  การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม              
ในโรงเรียน 

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 

  สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 
     - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
     - สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 



๕๐ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๒.  อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ         
ในการสนองความต้องการพื้นฐาน           
ของมนุษย์และการประกอบอาชีพ 

  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น การคมนาคม  
บ้านเรือน และการประกอบอาชีพ           
ในชุมชน 

  การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจาก
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 

 ๓. อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษ          
โดยมนุษย์ 

  ความหมายและประเภทของมลพิษ  
โดยมนุษย์ 

  สาเหตุของการเกิดมลพิษที่เกิดจาก        
การกระท าของมนุษย์ 

๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมือง
และชนบท 

  ลักษณะของเมืองและชนบท เช่น สิ่ง
ปลูกสร้าง การใช้ที่ดิน การประกอบ
อาชีพ 

๕. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับการด าเนินชีวิตของคน         
ในชุมชน 

  ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมีผลตอ 
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

๖. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม   
ในชุมชน 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง            
สิ่งแวดลอมที่มีต่อชุมชน 

  การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 
ป.๔ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ

การด าเนินชวีิตของคนในจงัหวดั 
  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ        

การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
๒.  อธบิายการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

  การเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อมในจังหวัด            
และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  เช่น           
การตั้งถ่ินฐาน การย้ายถิ่น 

๓. น าเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด 

  การจัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัด 

ป.๕ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน        
และการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค
ของตน 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
ของประชากรในภูมิภาคของตน 

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิต    
ในภูมิภาคของตน 

  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ           
ที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตในภูมิภาค
ของตน 



๕๑ 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. น าเสนอตัวอย่างทีส่ะท้อนให้เห็นผลจากการ
รักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางใน
การจัดการสิง่แวดล้อมในภูมิภาคของตน 

  ผลจากการรักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคของตน 

  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม            
ในภูมิภาคของตน 

ป.๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม               
ในประเทศไทย 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม)               

  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 ๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ประเทศไทย 

  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ          
ที่มีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) ของประเทศไทยในอดีต
กับปจจุบัน 

๓. น าเสนอตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและท าลายทรัพยากร     
และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทาง          
ในการจัดการอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

  ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

  แนวทางในการจัดการทรัพยากร และ       
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน มีจิตส านึกรูคุณคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 

โครงสร้ำงหลักสตูรกลุม่สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ 

 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ส ๑๑๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๑       ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์        
 ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๑       ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 ส ๑๒๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๒    ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์         
 ส ๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๒    ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ส ๑๓๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๓      ๔๐  ชั่วโมง ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์         
 ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๓      ๔๐  ชั่วโมง ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ส ๑๔๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๔     ๘๐  ชั่วโมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    
 ส ๑๔๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๔     ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 ส ๑๕๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๕      ๘๐  ชั่วโมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    
 ส ๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๕      ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      
 ส ๑๖๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๖      ๘๐  ชั่วโมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์         
 ส ๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๖      ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

รำยวิชำเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ส ๑๑๑๐๓   หน้าที่พลเมือง ๑       ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 ส ๑๒๑๐๓   หน้าที่พลเมือง ๒    ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ส ๑๓๑๐๓   หน้าที่พลเมือง ๓      ๔๐  ชั่วโมง ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ส ๑๔๑๐๓   หน้าที่พลเมือง ๔     ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 ส ๑๕๑๐๓   หน้าที่พลเมือง ๕      ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      
 ส ๑๖๑๐๓   หน้าที่พลเมือง ๖      ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๕๕ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (สังคมศึกษำฯ) 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษำฯ ๑      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑ เวลำ   ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
 ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปรายประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ การด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความส าคัญและหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ  เห็นคุณค่าขอการปฏิบัติตามหลักธรรม การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา         
ที่ตนนับถือและศาสนาของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนา ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต้น คุณลักษณะของการเป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ความกล้าหาญ ความเสียสละ            
การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย ต้นทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับทรัพยากร
ในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน  การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการในชีวิตประจ าวัน  สิ่งแวดล้อมรอบตัวโรงเรียนและชุมชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น ต าแหน่งทิศทางของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การเขียนแผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ใน
ห้องเรียน สภาพอากาศในรอบวัน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับการด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผลเสียการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การดูแลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและโรงเรียน  
 โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา และกระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง รวมทั้งใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธี
สอนแบบโครงงาน (กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ๕ STEPs) การตั้งค าถาม การแสวงหาสารสนเทศ 
การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ร่วมกับหลักสูตรต้าน
ทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนตอ่การทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต  
 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผูกพันต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านและการป้องกันการทุจริต ตลอดจนสามารถน าความรู้ ทักษะ/กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การท างาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม 



๕๖ 
 

 
 

 มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔      
 ส ๑.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
 ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒        
 ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
 ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     
 ส ๓.๒  ป.๑/๑  
 ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔  , ป.๑/๕ 
 ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  

       รวม   ๘   มำตรฐำน    ๒๔  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (สังคมศึกษำฯ) 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษำฯ ๒      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๒ เวลำ   ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปรายความส าคัญศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ            

การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ความส าคัญของ
การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน   เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม  พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  บอก
ชื่อศาสนา ศาสดา และความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน ๆของประเทศ
สมาคมอาเซียน  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนพิธี  พิธีกรรม 
และวันส าคัญทางศาสนา เข้าใจเห็นคุณค่าและปฏิบัติเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในฐานะ
สมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อาศัย  ปฏิบัติตามบทบาทสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อ่ืน  ยอมรับความเป็นอยู่ในครอบครัวและด ารงชีวิตตามสิทธิของตนเอง ปฏิบัติตามกติการะเบียบ
ของชุมชน  เคารพความคิดความเชื่อของบุคคลอ่ืน  รู้และเข้าใจโครงสร้างการบริหารตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน บทบาทผู้น าท้องถิ่น มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามหลักประชาธิปไตย  
เคารพ  กฎ  กติกา  ตามหลักรัฐธรรมนูญ เข้าใจการกระจายได้  รายรับ  รายจ่ายของครอบครัว มี
ส่วนร่วมในการผลิตการบริโภคอย่างมีคุณค่าและคุณธรรม  เข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้และเข้าใจความหมายของการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน
สินค้า สิ่งแวดล้อมท่ีพบเห็นระหว่างบ้านและโรงเรียน ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น องค์ประกอบของแผนผัง แผนที่ ต าแหน่ง ระยะทิศทาง และลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่ รูปถ่ายและลูกโลก ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้รู้คุณค่า ฤดูกาลกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา และกระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง รวมทั้งใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธี
สอนแบบโครงงาน (กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ๕ STEPs) การตั้งค าถาม การแสวงหาสารสนเทศ 
การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ร่วมกับหลักสูตรต้าน
ทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผูกพันต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ



๕๘ 
 

 
 

ต่อต้านและการป้องกันการทุจริต ตลอดจนสามารถน าความรู้ ทักษะ/กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การท างาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       
 ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          
 ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         
 ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓        
 ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔           
รวม   ๘   มำตรฐำน  ๒๘  ตัวช้ีวัด 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (สังคมศึกษำฯ) 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษำฯ ๓      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๓ เวลำ   ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปความส าคัญความส าคัญของ

ศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย   ประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ 
การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  คัมภีร์ของศาสนา
ที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เห็นคุณค่าของการสวดมนต์  การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนวัตถุ   ศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา และการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน การขัดเกลาของสังคม 
ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น การปฏิบัติตนตามวิถี
ชีวิตของบุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมประเพณีวัฒนธรรม              
ต่อโรงเรียน ครอบครัว  ท้องถิ่น และปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศ รายรับ–
รายจ่ายของครอบครัวตนเอง ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน  สินค้าและบริการ ความส าคัญของธนาคาร ภาษีที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  การส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง ในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยใช้แผนผังและแผนที่ การวาดภาพแผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน การใช้ประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพของมนุษย์ และมลพิษที่
เกิดข้ึน ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ทางกายภาพในการด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา และกระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง รวมทั้งใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธี
สอนแบบโครงงาน (กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ๕ STEPs) การตั้งค าถาม การแสวงหาสารสนเทศ 
การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ร่วมกับหลักสูตรต้าน
ทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผูกพันต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านและการป้องกันการทุจริต ตลอดจนสามารถน าความรู้ ทักษะ/กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน



๖๐ 
 

 
 

ชีวิตประจ าวัน การท างาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      
 ส ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
 ส ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔                
 ส ๒.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
 ส ๓.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                 
 ส ๓.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 
 ส ๕.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                                  
 ส ๕.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖    
รวม   ๘  มำตรฐำน   ๓๑  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (สังคมศึกษำฯ) 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษำฯ ๔      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๔ เวลำ   ๘๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษาค้นคว้า อภิปราย สรุปเกี่ยวกับความส าคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ 

คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชม            
การท าความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ของศาสนา การมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา รวมทั้งศาสนาต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน            
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนการเป็นผู้น าและ          
ผู้ตามที่ดี  สิทธิเด็กเพ่ือป้องกันตัวเอง ความแตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่น การยอมรับคุณค่าของ
กันและกัน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การรวมกลุ่ม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ   สิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ การธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีท่ีเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน การพ่ึงพา การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การอ่านแผนที่ สัญลักษณ์ ข้อมูลที่ตั้ง สภาพ
พ้ืนที่ และลักษณะอากาศ ของจังหวัดตน ลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติ แม่น้ า 
ล าคลอง ป่าไม้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดของตน การเปลี่ยนของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบ และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา และกระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง รวมทั้งใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธี
สอนแบบโครงงาน (กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ๕ STEPs) การตั้งค าถาม การแสวงหาสารสนเทศ 
การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้ เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ร่วมกับหลักสูตรต้าน
ทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผูกพันต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง มีจิตสาธารณะ ตระหนักและ                      
เห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต ตลอดจนสามารถน าความรู้ ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 



๖๒ 
 

 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗, ป.๔/๘        
 ส ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
 ส ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
 ส ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
 ส ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
 ส ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
 ส ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
 ส ๕.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  
รวม   ๘  มำตรฐำน   ๓๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (สังคมศึกษำฯ) 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษำฯ ๕      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๕ เวลำ   ๘๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายความส าคัญและประวัติของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา

ประจ าชาติ หรือของศาสนาที่ตนนับถือ การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง องค์ประกอบและความส าคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน          
นับถือ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศานาสนาอ่ืนที่นับถือ การสวดมนต์ แผ่เมตตา ท าสมาธิ  
การปฏิบัติตนเพ่ือการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม พิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติตนตามหลัก 
ศาสนพิธี ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา  บทบาทหน้าที่และสิทธิ 
เสรีภาพของตนเองในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  และสังคม การปกป้อง
คุ้มครองตนเองและผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก  การด าเนินชีวิตและความแตกต่างของวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนในภูมิภาค แนวทางในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ความส าคัญของ           
การปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ความหมาย
และประเภทของปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ แหล่งผลิตสินค้า
และบริการในชุมชน หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน ระบบสหกรณ์ หลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์  การประยุกต์หลักการ
ของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  บทบาทหน้าที่ของธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยกู้ยืม 
การฝากเงิน /  การถอนเงิน ผลเสียของการกู้ยืมเงินที่น าไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การอ่านแผนที่ 
สัญลักษณ์ ข้อมูลที่ตั้ง สภาพพ้ืนที่ และลักษณะอากาศในภูมิภาคของตน ลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลอง ป่าไม้ และสถานที่ส าคัญในภาคกลางหรือภูมิภาคของตน 
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต            
ในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของไทย สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน              
และการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อวิถีชีวิตและ              
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม            
และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา และกระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง รวมทั้งใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธี
สอนแบบโครงงาน (กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ๕ STEPs) การตั้งค าถาม การแสวงหาสารสนเทศ 
การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ร่วมกับหลักสูตรต้าน
ทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่



๖๔ 
 

 
 

ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผูกพันต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง มีจิตสาธารณะ 
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต ตลอดจนสามารถน าความรู้ 
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
    ส ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
    ส ๑.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
    ส ๒.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป. ๕/๔ 
   ส ๒.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓      
    ส.๓.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
    ส ๓.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒    
    ส ๕.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
    ส ๕.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓     
รวม   ๘  มำตรฐำน    ๒๘   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (สังคมศึกษำฯ) 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษำฯ ๖      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๖ เวลำ   ๘๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ 

พุทธประวัติ ปลงอายุสังขาร ปัจฉิมสาวก ปรินิพพาน ถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ สังเวช
นียสถาน ๔ และประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ความส าคัญหลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิก ขา 
หลักธรรมโอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต การท าความดีของบุคคลในประเทศ การสวดมนต์ แผ่เมตตา 
ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอนอย่างมีสติ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด          
การถาม และการเขียน หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อริยสัจ ๔  หลักกรรม โอวาท ๓ เบญจศีลเบญจธรรม  อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ 
กุศลมูล ๓ และหลักธรรมส าคัญของศาสนาต่าง ๆ ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา บรรพชา  
อุปสมบท ท าบุญพิธีเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา และพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ๆ การละหมาด               
การถือศีลอด ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป  ศีลก าลัง  ศีลมหาสนิท พิธีศราทธ์  พิธีบูชาเทวดา  การปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสมภายในสถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถาน การถวายของแก่พระภิกษุและมรรยาทในขณะ              
ฟังธรรม  การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร พิธีทอดผ้าป่า พิธีทอดกฐิน และ
กิจกรรมและประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
กฎหมายในชีวิตประจ าวันและประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย มารยาทไทยและมารยาทสังคม การแสดง
ความเคารพ การยืน  การเดิน การนั่ง การนอน การรับของส่งของ  การรับประทานอาหาร การแสดง
กิริยาอาการ  การทักทาย  การสนทนา  การใช้ค าพูด ความแตกต่างทางวัฒนธรรม อกลักษณ์ ค่านิยม 
ประเพณี ในท้องถิ่น ระหว่างกลุ่มคนภาคต่าง ๆ การเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารจากวิทยุโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่าง ๆ ในการเรียนรู้ บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล การมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ   
และประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บทบาทและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม การใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริโภคให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร 
และรัฐบาล ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  รายได้และรายจ่าย การออมกับ
ธนาคาร การลงทุน ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงาน 
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน
การกระท าที่ส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบจากการที่มนุษย์
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในด้านบวกและด้านลบ   การกระท าที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาและเสริม
สภาพแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น แผนที่และการใช้แผนที่ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติ อุทกภัย  แผ่นดินไหว และวาตภัยใน
ประเทศไทย ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทาง



๖๖ 
 

 
 

ธรรมชาติในท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศไทย ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม  อาชีพ วัฒนธรรม และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา และกระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง รวมทั้งใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธี
สอนแบบโครงงาน (กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ๕ STEPs) การตั้งค าถาม การแสวงหาสารสนเทศ 
การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ร่วมกับหลักสูตรต้าน
ทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผูกพันต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต ตลอดจนสามารถน าความรู้ ทักษะ/
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 

 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   
 ส ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙       
 ส ๑.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔           
 ส ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕        
 ส ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓           
 ส ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓         
 ส ๓.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
 ส ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒                  
 ส ๕.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓            
รวม   ๘  มำตรฐำน   ๓๑   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖๗ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (ประวัติศำสตร์) 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศำสตร์ ๑      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑  เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติ และ

จันทรคติ ค าที่แสดงช่วงเวลาเพ่ือใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอน
เย็น ตอนค่ า และเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุก
ผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรสังเกต กำรบอกเล่ำ กำรเชื่อมโยง เพ่ือให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดง
เหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้ค าแสดงช่วงเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
และการบอกเล่าเรื่องราวที่สืบค้นได้ โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรสอบถำม กำร
รวบรวมข้อมูล กำรสรุปควำม กำรเล่ำเรื่อง เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล (เช่น บุคคล) และบอกเล่าข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ    

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้หรือการด าเนินชีวิตของตนเองใน
สมัย ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด (การรีดผ้าด้วย
เตาถ่านกับเตาไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ าด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียน
กับรถยนต์ (การเดินทาง) ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญของ
ครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเอง ในปัจจุบัน ( การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การ
เลื่อนชั้นเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลส าคัญของครอบครัว) เกิดขึ้น โดยใช้กำรเรียนรู้เชิง
รุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรสังเกต กำรใช้เหตุผล กำรเปรียบเทียบ กำรแยกแยะ กำรยกตัวอย่ำง 
และกำรบอกเล่ำ เพ่ือให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบัน
และอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานที่ส าคัญ
ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเห็นเป็นรูปธรรม เกิดข้ึน โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรสังเกต 
กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล กำรอธิบำย กำรปฏิบัติตนอย่ำงถูกต้อง เพ่ือก่อให้เกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าท่ีจะธ ารงรักษาและสืบทอดต่อไป 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
 ส ๔.๒ ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒    
 ส ๔.๓ ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 
รวม  ๓  มำตรฐำน    ๘   ตัวชี้วัด 

 



๖๘ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (ประวัติศำสตร์) 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศำสตร์ ๒      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๒ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีต

และปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้, 
เดือนนี้ เดือนก่อน  เดือนหน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยใช้กำรเรียนรู้
เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรกำรสังเกต กำรสอบถำม เชื่อมโยง เรียงล ำดับ กำรเล่ำเรื่อง กำร
รวบรวมข้อมูล กำรอธิบำย เพ่ือให้สามารถใช้วันเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญได้ถูกต้อง ว่า
เหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 

รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพถ่าย สูติบัตร    
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้  มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ 
ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ทางด้าน
การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้
โดยใช้เส้นเวลา ด้วยกำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรสอบถำม กำรสังเกต กำรวิเครำะห์  
กำรอธิบำยอย่ำงมีเหตุมีผล ท ำผังควำมคิด และกำรจัดนิทรรศกำร   เพ่ือให้เข้าใจวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต  และเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่างและ
สามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้าน
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรม
ไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การท าความเคารพแบบไทย 
ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรสืบค้น กำร
สังเกต กำรอ่ำน กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรใช้เหตุผล กำรอธิบำย และกำรน ำเสนอ  
เพ่ือให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระท าความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและ
ประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารง
ความเป็นไทย 

 
 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  
 ส ๔.๒   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒    
 ส ๔.๓   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  
รวม  ๓  มำตรฐำน   ๖   ตัวชี้วัด 

 



๖๙ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (ประวัติศำสตร์) 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศำสตร์ ๓      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๓ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช                      

(ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้
ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปี เกิดของผู้เรียน เหตุการณ์
ส าคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรเปรียบเทียบ กำร
ค ำนวณ กำรเชื่อมโยง กำรอธิบำย เพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตาม
กาลเวลา สามารถเรียง ล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอัน
เป็นทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
รูปภาพ  แผนผังโรงเรียน  แผนที่ชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น  สามารถใช้เส้นเวลา  (Timeline)  ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้
กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรส ำรวจ กำรสังเกต กำรสอบถำม กำรอ่ำน กำรฟัง             
กำรเล่ำเรื่อง กำรสรุปควำม  เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราว
รอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  สามารถน าเสนอเรื่องราวที่ค้นพบ
ได้ตามล าดับเวลา 

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ท าให้เกิด
วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม 
ความปลอดภัย) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียง   ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร 
ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรอ่ำน กำรสอบถำม กำร
สังเกต กำรส ำรวจ กำรฟัง กำรสรุปควำม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง 
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกั นใน
สังคมได้อย่างสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสังเขป และ
ศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี เป็นต้น โดยใช้
กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรอ่ำน และสอบถำม กำรฟัง กำรสรุปควำม กำรเขียน กำร



๗๐ 
 

 
 

เล่ำเรื่อง เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการ
เสียสละเพ่ือชาติ  และธ ารงความเป็นไทย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
 ส ๔.๒  ป ๓/๑, ป ๓/๒  
 ส ๔.๓  ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 
รวม  ๓  มำตรฐำน   ๘   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (ประวัติศำสตร์) 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศำสตร์ ๔      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๔ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  

เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ โดยใช้กำรเรียนรู้
เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรอ่ำน กำรส ำรวจ กำรวิเครำะห์ กำรค ำนวณ เพ่ือให้ใช้ช่วงเวลาใน
การบอกเล่าเรื่องราวได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ 

ศึกษาลักษณะส าคัญ  และเกณฑ์การจ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถิ่น  อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นทั้ง หลักฐานชั้นต้นกับชั้น
รอง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร  โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำน
ทักษะ/กระบวนกำรส ำรวจ กำรวิเครำะห์ กำรตรวจสอบข้อมูล กำรจ ำแนก กำรตีควำม เพ่ือฝึก
ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  

ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของ
มนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป การก่อตั้ง
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุก
ผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรส ำรวจ กำรวิเครำะห์ กำรตีควำม กำรสรุปควำม เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   

ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญ  ได้แก่  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิ
ไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ  ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัย
และศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรอ่ำน 
กำรส ำรวจ กำรสืบค้น กำรวิเครำะห์กำรตีควำม เพ่ือเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย 
รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรักและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์
ความเจริญให้บ้านเมือง ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 
 ส ๔.๒ ป ๔/๑, ป ๔/๒  
 ส ๔.๓ ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 
รวม  ๓  มำตรฐำน     ๘   ตัวช้ีวัด 

 



๗๒ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (ประวัติศำสตร์) 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศำสตร์ ๕      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๕ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย ด้วยการตั้งประเด็นค าถามทาง

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ชื่อต าบล ชื่อถนน ความเป็นมาของ
สถานที่ส าคัญ ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างง่าย ๆ  เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐาน             
ต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูลได้ โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/
กระบวนกำรสังเกต กำรสอบถำม กำรส ำรวจ กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ กำรเชื่อมโยง และ           
กำรสังเครำะห์อย่ำงง่ำย ๆ  เพ่ือฝึกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภาษา  อาหาร และการแต่งกาย  ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มี
ต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรอ่ำน กำรสืบค้น
ข้อมูล กำรสังเกต  กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ กำรเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม
ไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้ง
ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เพ่ือให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร 
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ได้แก่ 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา 
และธนบุรี ที่น่าภาคภูมิใจ   ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่อง
เป็นมรดกโลก ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม วรรณกรรม และการค้า  โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำน
ทักษะ/กระบวนกำรอ่ำน กำรสืบค้นข้อมูล กำรเชื่อมโยง กำรวิเครำะห์ กำรอธิบำย กำรสรุปควำม 
กำรเรียงควำม เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ที่จะธ ารงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 
 มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒   
 ส ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔ 
รวม   ๓  มำตรฐำน   ๙  ตัวช้ีวัด 



๗๓ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน (ประวัติศำสตร์) 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศำสตร์ ๖      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๖ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ และใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 
การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ การส ารวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลาย การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตีความ การเรียบเรียงและน าเสนอ
ความรู้ที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรส ำรวจ กำรอ่ำน 
กำรเปรียบเทียบ   กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรอธิบำย กำรสรุปควำม กำรเขียนเรียงควำม 
กำรจัดท ำโครงงำนและกำรจัดนิทรรศกำร เพ่ือฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโยง 
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/กระบวนกำรอ่ำน กำรส ำรวจ กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์  
เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการ
สถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการ
ทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป ผลงานของบุคคลส าคัญ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิ
ปัญญาไทยที่ส าคัญที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้กำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนทักษะ/
กระบวนกำรอ่ำน กำรสืบค้นข้อมูล กำรเชื่อมโยง กำรวิเครำะห์ เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์
ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป ๖/๑,  ป ๖/๒  
 ส ๔.๒  ป ๖/๑,  ป ๖/๒   
 ส ๔.๓  ป ๖/๑,  ป ๖/๒,  ป ๖/๓,  ป ๖/๔ 
รวม  ๓  มำตรฐำน    ๘   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



๗๔ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

ส ๑๑๑๐๓  หน้ำที่พลเมือง ๑      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การ

ทักทายด้วยวาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความส าคัญ
ของภาษาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการออมและการ
ประหยัด หลักการทรงงาน      ในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด ความซื่อสัตย์
สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงาน 
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และครู ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืนในเรื่อง 
เชื้อชาติ ภาษา เพศสุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งใน
ห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติ
วิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง  

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาทาง
สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
ร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เป็นพลเมืองดี ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีวินัยในตนเอง 
 ผลกำรเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
๓. เห็นความส าคัญของภาษาไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๗๕ 
 

 
 

๖. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและห้องเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

ส ๑๒๑๐๓  หน้ำที่พลเมือง ๒      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยค าไพเราะ และการมีกิริยาสุภาพ อ่อน

น้อม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความขยัน และความอดทน หลักการ
ทรงงาน ในเรื่องการพ่ึงตนเอง และรู้รักสามัคคีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว การดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการเป็น
ผู้น า และการเป็นสมาชิกที่ดีหน้าที่และความรับผิดชอบ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของ
ตนเองและผู้อ่ืนในเรื่อง เชื้อชาติ ภาษา เพศสุขภาพ ความพิการ ความสามารถถิ่นก าเนิด ฯลฯ 
ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม เสนอ
วิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาทาง
สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
ร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เป็นพลเมืองดี ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีวินัยในตนเอง 
 ผลกำรเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน 



๗๗ 
 

 
 

๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

ส ๑๓๑๐๓  หน้ำที่พลเมือง ๓      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
ตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วม
และความเพียร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และ
สถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนใน
เรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา 
เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ
และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ด้วยการไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน 
ยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอ
วิธีการปัญหาโดยสันติวิธี  

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาทาง
สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
ร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เป็นพลเมืองดี ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีวินัยในตนเอง 

ผลกำรเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๗๙ 
 

 
 

๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

ส ๑๔๑๐๓  หน้ำที่พลเมือง ๔      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆ ในเรื่องการกล่าวค าต้อนรับ               

การแนะน าตัวเอง และแนะน าสถานที่ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม              
มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง เห็นความส าคัญและแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  การใช้สินค้าไทย การดูแลรักษา
โบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริย
วัตร และพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจ หลักการทรงงานในเรื่องประโยชน์
ส่วนรวมและพออยู่พอกิน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษาของใช้ร่วมกันและการส่ง
งาน มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกาด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียนในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็น
สมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการปฏิบัติตามเสียงข้างมากและยอมรับ
เสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน ยอมรับ
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ด้วยการไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน ยกตัวอย่างความขัดแย้งใน
ชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี 

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาทาง
สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่        
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
ร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เป็นพลเมืองดี ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีวินัยในตนเอง 

ผลกำรเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าประโยชน์ในสังคม 



๘๑ 
 

 
 

๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความส าคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ครอบครัวและห้องเรียน 
๘. ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

ส ๑๕๑๐๓  หน้ำที่พลเมือง ๕      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและ          

การต้อนรับผู้มาเยือน รู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสาธารณสมบัติ 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาทในเรื่องความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความสามัคคี หลักการทรงงานในเรื่องการท าตามล าดับขั้นและท างานอย่างมี
ความสุข และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนในการรักษาความสะอาด การรักษาของใช้ร่วมกันและการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วยหลักเหตุผล และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลัก      
ความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ             
การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรียน ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพากันด้วยการเคารพซึ่งกัน                     
และกัน ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความ
ขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองในเรื่องการจัดการทรัพยากร และการขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาทาง
สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่              
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
ร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เป็นพลเมืองดี ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีวินัยในตนเอง 

 



๘๓ 
 

 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
๑. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย 
๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดย

สันติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

ส ๑๖๑๐๓  หน้ำที่พลเมือง ๖      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ เวลำ  ๔๐   ชั่วโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ                                                       
ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา                  

การปฏิบัติตนตามกาลเทศะและการต้อนรับผู้มาเยือน มีส่วนร่วมและชักชวนผู้ อ่ืนให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืน
ให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการใช้สินค้า
ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตน
ตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความใฝ่รู้ ความกตัญญู 
หลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและท าให้ง่าย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนและ
แนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนในการใช้และดูแลรักษา
สิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ของส่วนรวมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ยอมรับความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรม ศาสนาและสิ่งแวดล้อม อยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ
และพ่ึงพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยในเรื่องการละเมิดสิทธิ การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกผ่านทักษะ/กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ผ่านสถานการณ์จริง น าการเรียนรู้ไปร่วมสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาทาง
สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับสภาพภูมิสังคม เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
ร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เป็นพลเมืองดี ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีวินัยในตนเอง 

 
 



๘๕ 
 

 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อ่ืนให้มีมารยาทไทย 
๒. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
๗. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน

กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง

สันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ พระพุทธศาสนา  
และศาสนาอ่ืน ๆ 

ส ๑.๑ ป.๑/๑ การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือท าให้เกิดความศรัทธา
และเห็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสามารถ
น าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

๒ ๕ 

๒ แบบอย่างที่ดี ส ๑.๑ ป.๑/๒ แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดที่ได้
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ที่เคารพศรัทธา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประพฤติ
ปฏิบัติตน 

๒ ๔ 

๓ หลักธรรม         
น าความสุข 

ส ๑.๑ ป.๑/๓      
ป.๑/๔ 

หลักธรรมของศาสนาและการเห็นคุณค่า
ของการสวดมนต์แผ่เมตตาก่อให้เกิด
ความศรัทธาสามารถยึดถือ เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

๔ ๘ 

๔ ชาวพุทธที่ดี  ส ๑.๒ ป.๑/๒  
ป.๑/๒  
ป.๑/๓ 

การประพฤติตนอย่างถูกต้องตาม
หลักการของศาสนาและการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน               
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ            
การปฏิบัติตนในศาสนพิธีและวันส าคัญ
ทางศาสนาถือเป็นการส่งเสริมจิต
สาธารณะของตนเองและเป็นการธ ารงไว้
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๒ ๕ 

    
  
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๕ ความสัมพันธ์ของ
สมาชิก                 
ในครอบครัว           
และโรงเรียน 

ส ๒.๒ ป.๑/๑  
ป.๑/๒   

สมาชิกทุกคนในครอบครัวและโรงเรียน
ปฏิบัติตนตามบทบาท สิทธิ และหน้าที่
ของตนด้วยความผิดชอบ ย่อมส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข                   
และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

๒ ๕ 

๖ สมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ส ๒.๑ ป.๑/๑   การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน และการมีเหตุผล
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่
เราควรปฏิบัติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่าง
มีความสุข 

๓ ๖ 

๗ การท าความดี ส ๒.๑ ป.๑/๒  บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
แต่ก็สามารถท าความดีที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่อยู่ชิด
ใกล้มีความภาคภูมใิจและมีความสุข 

๒ ๔ 

๘ ประชาธิปไตย  
ในครอบครัว         
และโรงเรียน 

ส ๒.๒ ป.๑/๓ สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ย่อมมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรม
ตามกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปลูกฝังพ้ืนฐานส าคัญของ
ประชาธิปไตยต่อเยาวชน 

๓ ๖ 

๙ สินค้าและบริการ
ในชีวิตประจ าวัน
ของเรา 

ส ๓.๑ ป.๑/๑  
ป.๑/๓   

สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันนั้นมีจ านวนมากและ
หลากหลาย เราจึงควรเลือกใช้ทรัพยากร
ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

๓ ๖ 

๑๐ จ่ายเป็น ออมได้       
ไม่ขัดสน 

ส ๓.๑ ป.๑/๒   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพื่อซื้อ
สินค้าและบริการที่ไม่เกินตัวและคุ้มค่า 
และรู้จักเก็บออม    ไว้ย่อมส่งผลดีต่อ
สภาพความเป็นอยู่ในการ   ด าเนินชีวิต 

๓ ๖ 

๑๑ ท างานดี             
มีความสุข 

ส ๓.๒ ป.๑/๑   การท างานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสุจริต 
ย่อมส่งผลดีต่อความสงบสุขของ
ครอบครัวและสังคม 

๓ ๖ 

๑๒ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ส ๕.๑ ป.๑/๑ 
ส ๕.๒ ป.๑/๑   

สิ่งแวดล้อมรอบตัวมีทั้งที่เกิดตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

๒ ๕ 



๘๙ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อความเป็นอยู่         
ของมนุษย์ 

๑๓ ต าแหน่ง ระยะ 
ทิศ และแผนผัง 

ส ๕.๑ ป.๑/๒  
ป.๑/๓   

การใช้แผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะทาง และทิศของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น 

๓ ๖ 

๑๔ สิ่งแวดล้อมกับ
การเปลี่ยนแปลง 

ส ๕.๑ ป.๑/๔   
ส ๕.๒ ป.๑/๒  

ป.๑/๓   

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ         
ในรอบวันมีผลต่อสิ่งแวดล้อม                 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ        
การด าเนินชีวิต ดังนั้น การมีส่วนร่วม         
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน                
และห้องเรียนเป็นหน้าที่ของทุกคน 

๔ ๘ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ เรียนรู้ศาสนา ส ๑.๑ ป.๒/๑   
         ป.๒/๒  
         ป.๒/๗   

ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่มีความส าคัญ                              
และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระท า
ความดี ซึ่งศาสนิกชนทุกคนพึงศึกษา
ประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือและ
น าแบบอย่างที่ดีไปเป็นแนวปฏิบัติตน 

๒ ๖ 

๒ หลักธรรม         
น าความสุข 

ส ๑.๑ ป.๒/๔ การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ด้วยการไม่ท าชั่ว           
ท าความดี ท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ 
ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติด าเนินชีวิตไปในทาง 
ที่ถูกต้อง 

๔ ๘ 

๓ เราท าความดี ส ๑.๑ ป.๒/๓      
ป.๒/๕ 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และการศึกษาการท า
ความดีของบุคคลจากตัวอย่างต่าง ๆ 
รวมทั้งเห็นคุณค่าของการท าความดี
เหล่านั้น ช่วยให้พัฒนาตนเพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคม 

๒ ๖ 

๔ ชาวพุทธที่ดี  ส ๑.๑ ป.๒/๖   
ส ๑.๒ ป.๒/๑  

ป.๑/๒   

ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมรรยาท
ชาวพุทธ ศาสนพิธี พีธีกรรม และ          
วันส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง และ  
สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิ 

๒ ๔ 

๕ กฎของการอยู่
ร่วมกัน 

ส ๒.๑ ป.๒/๑  
ป.๒/๓ 
ป.๒/๔    

ข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นสิ่งที่
ก าหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับ 
ในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้คนจ านวนมาก
สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน 
โดยจะต้องยอมรับความคิด ความเชื่อ 
และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกต่าง
กันโดยปราศจากอคติ ตลอดทั้ง             
ต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน 

๔ ๘ 



๙๑ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๖ เด็กดีมีมรรยาท ส ๒.๑ ป.๒/๒  การปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยเกี่ยวกับ
ความเคารพ การยืน การเดิน การฟัง 
การทักทาย การพูด การแต่งกาย          
อย่างเหมาะสม ย่อมท าให้เป็นผู้ที่มี
บุคลิก ภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 

๓ ๖ 

๗ ชุมชนของเรา ส ๒.๒ ป.๒/๑  
ป.๒/๒  

สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน มีการช่วยเหลือในกิจกรรม           
ของชุมชน การด าเนินงานในโรงเรียน
และชุมชนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

๓ ๖ 

๘ สินค้าและบริการ
กับการใช้จ่าย 

ส ๓.๑ ป.๒/๑   
         ป.๒/๒ 
         ป.๒/๓ 
         ป.๒/๔ 

สินค้าและบริการล้วนมาจากทรัพยากร  
จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด 
การรู้ที่มาของรายได้และรู้จักบันทึก
รายรับและรายจ่ายของครอบครัว ท าให้
วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมกับ
รายได้ รวมทั้งสามารถเก็บออมเงินเพ่ือใช้
จ่ายในยามจ าเป็น 

๖ ๑๐ 

๙ การแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ 

ส ๓.๒ ป.๒/๑  
ป.๒/๒   

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการสามารถ
ท าได้ทั้งใช้เงินเป็นสื่อกลางและไม่ใช้เงิน 
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็มีบทบาทส าคัญ 
และมีความสัมพันธ์กันหลากหลาย เราจึง
ควรเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน
อย่างประหยัด 

๓ ๖ 

๑๐ สิ่งแวดล้อม 
รอบตัว 

ส ๕.๑ ป.๒/๑   
ส ๕.๒ ป.๒/๑  

ป.๒/๒  
ป.๒/๔    

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมีผลต่อ       
การด าเนินชีวิตของมนุษย์  
มนุษย์ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีอยู่อย่างจ ากัด 
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของทุกคน 

๔ ๘ 



๙๒ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๑๑ เครื่องมือ         
ทางภูมิศาสตร์ 

ส ๕.๒ ป.๒/๒  ลูกโลก แผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย 
สามารถใช้แสดงต าแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ได้ 

๒ ๖ 

๑๒ ความสัมพันธ์
ระหว่างโลก           
ดวงอาทิตย์         
และ ดวงจันทร์ 

ส ๕.๑ ป.๒/๓ 
ส ๕.๒ ป.๒/๓  

โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์มีความ 
สัมพันธ์กันท าให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติต่างๆ เช่น กลางวัน-กลางคืน 
ข้างขึ้น-ข้างแรม น้ าขึ้น-น้ าลง ฤดูกาล 
เป็นต้น ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วนมี
ผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

๓ ๖ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ พระพุทธศาสนา
น่ารู้ 

ส ๑.๑ ป.๓/๑   
         ป.๓/๒  
 

พระพุทธศาสนาความส าคัญต่อ          
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเกิดจาก
ความศรัทธา การศึกษาพุทธประวัติ และ
ย่อมท าให้ได้คุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง          
ไปประยุกต์ปฏิบัติ 

๒ ๖ 

๒ เครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ     

ส ๑.๑ ป.๓/๔  
         ป.๓/๕  
         ป.๓/๗  
 

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท ๓       
ในพระพุทธศาสนาย่อมท าให้การด าเนิน
ชีวิตไปในทางท่ีถูกต้อง ศาสนิกชนทุกคน
พึงปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืน              
อย่างเหมาะสม 

๔ ๘ 

๓ แบบอย่างที่ดี ส ๑.๑ ป.๓/๓  
      

การศึกษาประวัติสาวก ชาดก และ           
ศาสนิกชนตัวอย่างท าให้ได้ข้อคิดและ 
คติธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   

๒ ๕ 

๔ ชาวพุทธที่ดี  ส ๑.๑ ป.๓/๖   
ส ๑.๒ ป.๓/๑  

ป.๓/๒ 
ป.๓/๓     

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตน         
อย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุของศาสนา ปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรม วันส าคัญทางศาสนา และ
แสดงตนเป็นพุทธ-มามกะ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตา การมีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิ 

๔ ๘ 

    
  
 
 
 
 



๙๔ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๕ กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒ ป.๓/๑  
ป.๓/๒ 
ป.๓/๓    

การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน 
และชุมชน เป็นผลจากการตัดสินใจของ
บุคคลและกลุ่มคน โดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและตัวแทนออกเสียง 
นอกจากนั้น สมาชิกในชุมชนต้องมี
บทบาทหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตามกระบวนการประชาธิปไตย   

๔ ๘ 

๖ การด าเนินชีวิต 
ในครอบครัว          
และท้องถิ่น    

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

การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว ท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของ
ผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม ความส าคัญของ
วันหยุดราชการ ตลอดจนประวัติและ
ผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ให้กับ
ท้องถิ่น และคุณค่าของการท าความดี
ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

๔ ๘ 

๗ สินค้าและบริการ
กับการด ารงชีวิต    

ส ๓.๑ ป.๓/๑   สินค้าและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์มีอยู่หลายประเภท 
ซึ่งจะต้องรู้หลัก การเลือกซื้อสินค้า        
และบริการที่จ าเป็นก่อนตัดสินใจ          
เลือกซื้อสินค้า    

๒ ๔ 

๘ การวางแผน         
การใช้จ่ายเงิน
ของตนเอง    

ส ๓.๑ ป.๓/๒   
ส ๓.๒ ป.๓/๑   
         ป.๒/๒ 
          

ประชาชนทุกคนต้องรู้จักวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตน และมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่
รัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือรัฐจะได้
น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ   

๔ ๘ 

๙ การผลิตและการ
แข่งขันทางการค้า 

ส ๓.๑ ป.๓/๓   
ส ๓.๒ ป.๓/๓   
 

ทรัพยากรที่เราน ามาใช้ในการผลิตสินค้า
และบริการมีอยู่อย่างจ ากัด การแข่งขัน
ทางการค้ามีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

๓ ๖ 

๑๐ เครื่องมือ           
ทางภูมิศาสตร์    

ส ๕.๑ ป.๓/๑ 
         ป.๓/๒ 
 

แผนที่ แผนผัง และรูปถ่ายมีความส าคัญ
ในการใช้หาข้อมูลทางภูมิศาสตร์          
ในชุมชน แสดงที่ตั้งของสถานที่ส าคัญ        
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน    

๓ ๖ 

๑๑ ชุมชน 
ของเรา  

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

สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์
ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทาง
สังคมของชุมชน มีการพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม

๔ ๘ 



๙๕ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

และทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์          
และการประกอบอาชีพ แล้วยังมี            
ความแตกต่างกันของเมืองและชนบท   

๑๒ สิ่งแวดล้อม       
ในชุมชน    

ส ๕.๒ ป.๓/๓ 
         ป.๓/๖  

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ส่งผลให้เกิด
มลพิษ ดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

๒ ๕ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ประวัติ              
และความส าคัญ          
ของศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๔/๑   
         ป.๔/๒  
         ป.๔/๘  
 

ศาสนามีความส าคัญในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน การศึกษา
ประวัติของศาสนา ศาสดาของ            
แต่ละศาสนา จะท าให้เกิดความเข้าใจ
ศาสนาต่าง ๆ มากข้ึน และสามารถ           
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

๒ ๔ 

๒ หลักธรรม           
ของศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๔/๔  
         ป.๔/๗  
 

ศาสนาต่าง ๆ จะมีหลักธรรมค าสอนที่
แตกต่างกัน การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือให้อยู่ร่วมกัน
เป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ 

๒ ๔ 

๓ เชื่อมั่นท าความดี ส ๑.๑ ป.๔/๓  
      

แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด        
จากประวัติพระสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นแนวทาง            
ให้เกิดการท าความดีของตนเอง            
บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

๒ ๔ 

๔ ศาสนิกชนที่ดี ส ๑.๑ ป.๔/๖   
ส ๑.๒ ป.๔/๑  

ป.๔/๒ 
ป.๔/๓     

ศาสนิกชนที่ดีต้องประพฤติปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี และพิธีกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา ตามมรรยาทของศาสนา 
และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา           
ศาสนสถานที่ตนนับถือ 

๔ ๘ 

๕ สมาชิกท่ีดีของ
ชุมชน 

ส ๒.๑ ป.๔/๑   
        ป.๔/๒  

ป.๔/๓ 
ป.๔/๕     

สมาชิกท่ีดีของชุมชนย่อมต้องเข้าร่วม
กิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี และค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐาน 
ที่เด็กทุกคนพึงได้รับ และสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๔ ๘ 

๖ วัฒนธรรมท้องถิ่น ส ๒.๑ ป.๔/๔   วัฒนธรรมเป็นแบบแผนของวิถีการ
ด าเนินชีวิตซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่
ละท้องถิ่น 

๒ ๕ 



๙๗ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๗ กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒ ป.๔/๑  
ป.๔/๒ 
ป.๔/๓    

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุข ประชาชนมีบทบาท 
หน้าที่ เสรีภาพ และปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  
ร่วมกันไปเลือกตั้ง เคารพในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทส าคัญต่อ   
การปกครอง 

๓ ๖ 

๘ การบริโภคสินค้า
และบริการ 

ส ๓.๑ ป.๔/๑   
         ป.๔/๒ 
 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า
และบริการนั้นมีหลายประการ ซึ่งข้ึนอยู่
กับผู้ซื้อ ผู้ขาย ตัวสินค้า ซึ่งผู้บริโภคมี
สิทธิพ้ืนฐาน และรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

๓ ๗ 

๙ เศรษฐกิจพอเพียง ส ๓.๑ ป.๔/๓   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีดุลยภาพ 

๓ ๖ 

๑๐ เศรษฐกิจชุมชน ส ๓.๒ ป.๔/๑   
          

ในแต่ละชุมชนย่อมมีอาชีพ สินค้า และ
บริการต่างๆ ที่ผลิตในชุมชน จึงต้องมีการ
พ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชน มีการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่
ผลิตในชุมชน 

๒ ๕ 

๑๑ เงินทองของมีค่า ส ๓.๒ ป.๔/๒   
 

เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการต่างๆ ในแต่ละประเทศจะมี
สกุลเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ 

๓ ๕ 

๑๒ การใช้แผนที่        
และภาพถ่าย 

ส ๕.๑ ป.๔/๑ 
 

แผนที่และรูปถ่ายเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดง
ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
และสถานที่ส าคัญในจังหวัดของตน 

๒ ๔ 

๑๓ จังหวัดของเรา  ส ๕.๑ ป.๔/๑   
         ป.๔/๒ 
         ป.๔/๓ 
 

- แผนที่และรูปถ่ายเป็นเครื่องมือที่ใช้
แสดงลักษณะทางกายภาพ              
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
จังหวัดของตน 
- ลักษณะทางกายภาพส่งผลให้เกิดแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด 

๓ ๗ 



๙๘ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๑๔ สิ่งแวดล้อม         
ในจังหวัด 

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

- ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนในจังหวัดและขณะเดียวกัน
การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดก็ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพของจังหวัดด้วย 
- การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด          
เป็นหน้าที่ของทุกคนในจังหวัด 

๓ ๗ 

ระหว่างปี ๗๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ความส าคัญ        
และประวัติ
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๕/๑   
         ป.๕/๒  
 

การศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติของ
ศาสดาอ่ืน ย่อมท าให้ได้คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่าง เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

๒ ๔ 

๒ หลักธรรม           
ของศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๕/๕ 
         ป.๕/๗  
 

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา หลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ       
ย่อมท าให้สามารถพัฒนาตนและ
สิ่งแวดล้อมไปในทางที่ถูกต้อง 

๔ ๘ 

๓ เรียนรู้        
แบบอย่างที่ดี 

ส ๑.๑ ป.๕/๓  
         ป.๕/๔ 

การศึกษาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของ
ศาสนาต่าง ๆ ประวัติสาวก ชาดก          
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง          
ย่อมท าให้ได้ข้อคิดจากคุณธรรมอันเป็น
แบบอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

๒ ๔ 

๔ ศาสนิกชนที่ดี ส ๑.๑ ป.๕/๖   
ส ๑.๒ ป.๕/๑  

ป.๕/๒ 
ป.๕/๓     

ศาสนิกชนที่ดีพึงจัดกิจกรรมตามศาสนา
ที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ 
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ        
วันส าคัญทางศาสนาอย่างเหมาะสม        
มีมรรยาท สวดมนต์ แผ่เมตตา และมีสติ
ที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิ 

๓ ๘ 

๕ สิทธิเด็ก ส ๒.๑ ป.๕/๒  
 

เด็กทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิที่
จะได้รับ การปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการ
พัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม ดังนั้นทุกฝ่าย
จึงต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
เด็กจากการละเมิดสิทธิ 

๒ ๔ 

๖ พลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย 

ส ๒.๑ ป.๕/๑  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมนั้น 
ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามสภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่        
ของตนเองในฐานะพลเมืองดี 

๓ ๘ 



๑๐๐ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๗ วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๕/๓  
ป.๕/๔  

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น        
มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต         
ในสังคมไทย ดังนั้นทุกคนจึงควรมี         
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น         
ในชุมชน 

๓ ๖ 

๘ การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ส ๒.๒ ป.๕/๑   
         ป.๕/๒ 
         ป.๕/๓ 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
กระจายอ านาจการปกครองส่วนกลาง
ไปสู่ท้องถิ่น โดยมีการก าหนดโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ บทบาทหน้าที่ วิธีการเข้า
ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฺ         
อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานที่ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้นการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญต่อท้องถิ่น 

๓ ๖ 

๙ การผลิตสินค้า 
และการบริการ 

ส ๓.๑ ป.๕/๑   ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ผู้ประกอบการ และยังมีปัจจัยอ่ืนที่เป็น
ตัวก าหนดปริมาณสินค้าและบริการ           
ซึ่งส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการ         
ในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน 

๒ ๔ 

๑๐ ธนาคาร          
และการกู้ยืมเงิน 

ส ๓.๒ ป.๕/๑   
         ป.๕/๒   

ธนาคาร เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่รับฝากเงิน
และให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดี
และผลเสีย 

๒ ๔ 

๑๑ เศรษฐกิจพอเพียง 
และสหกรณ์ 

ส ๓.๑ ป.๕/๒   
         ป.๕/๓   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการ
ส าคัญให้ประชาชนด าเนินชีวิตอยู่บน
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล       
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นแนวทาง
ส าคัญในการท ากิจกรรมต่าง ๆ           
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
สอดคล้องกับหลักการส าคัญของสหกรณ์ 
จึงควรน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักการส าคัญของสหกรณ์
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๔ ๘ 

๑๒ เรียนรู้ลักษณะ
ทางกายภาพของ

ส ๕.๑ ป.๕/๑ 
         ป.๕/๒ 

การรู้ต าแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาค 
ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาค

๔ ๘ 



๑๐๑ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ภูมิภาคด้วยแผนที่
และรูปถา่ย 

ต่างๆ ของแผนที่ประเทศไทย ย่อมท าให้
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของลักษณะ         
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคม           
ในภูมิภาคของตนเอง 

๑๓ สิ่งแวดล้อมกับ
ลักษณะการ
ด าเนินชีวิตใน
ภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย  

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

สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
ฐานของประชากรในแต่ละภูมิภาค          
ซึ่งก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ปัจจุบันมีผลกระทบที่เกิดจาก
การท าลายสภาพแวดล้อมจึงควรร่วมมือ
กันเสนอแนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล้อมในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

๔ ๘ 

ระหว่างปี ๗๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ พระพุทธศาสนา ส ๑.๑ ป.๖/๑   
         ป.๖/๒  
 

พระพุทธศาสนามีความส าคัญในฐานะ
เป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ เป็นรากฐานและมรดกทาง 
วัฒนธรรมไทย และเป็นหลักในการ
พัฒนาชาติ การศึกษาพุทธประวัติท าให้
ทราบถึงความเป็นมาของศาสดาของ
ศาสนาประจ าชาติ และได้ข้อคิดและ
แบบอย่างที่ดีส าหรับเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ภายในชาติ 

๒ ๕ 

๒ หลักธรรมน า
ความสุข 

ส ๑.๑ ป.๖/๔ 
         ป.๖/๗  
         ป.๖/๘ 

พระรัตนตรัยมีความส าคัญต่อ
พระพุทธศาสนา ทุกคนจึงควรแสดง
ความเคารพพระรัตนตรัยอย่างเหมาะสม
และปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท ๓  เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุข 
รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น 
ปัญหาอบายมุข ปัญหาสิ่งเสพติด  
เช่นเดียวกับพุทธศาสนสุภาษิตที่มีคติ
เตือนใจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จและมี
ความสุขได้เช่นเดียวกัน และเนื่องจาก
ประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาแตกต่างกัน
หลายศาสนา ดังนั้นทุกคนจึงควรให้
ความเคารพหลักธรรมของศาสนาอ่ืน
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนในชาติ
สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 

๔ ๘ 

๓ เรียนรู้สิ่งที่ด ี ส ๑.๑ ป.๖/๓  
         ป.๖/๕ 
         ป.๖/๖ 

พุทธศาสนิกชนทุกคนควรน าคุณธรรม 
อันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก ชาดก 
ศาสนิกชนตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ
และพัฒนาจิตตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา 

๔ ๘ 



๑๐๓ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

๔ ศาสนพิธีน่ารู้ ส ๑.๑ ป.๖/๙   
ส ๑.๒ ป.๖/๑  

ป.๖/๒ 
ป.๖/๓ 

         ป.๖/๔        

ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ 
มีลักษณะส าคัญและหลักการปฏิบัติที่
แตกต่างกัน ศาสนิกชนจึงพึงปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี       
อย่างมีมรรยาท ชาวพุทธควรแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ และเข้าร่วมในศาสนา
พิธีและพิธีกรรมในกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาในโอกาสที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๔ ๘ 

๕ กฎหมาย            
ในชีวิตประจ าวัน    

ส ๒.๑ ป.๖/๑  
 

กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งการ
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
จราจร กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
กฎหมายทะเบียนราษฎร เทศบัญญัติ 
ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลให้สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบเรียบร้อย 

๒ ๔ 

๖ วิถีประชาธิปไตย ส ๒.๒ ป.๖/๑  
         ป.๖/๒ 
         ป.๖/๓ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกคนควรมี        
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ประชาชนไทยในท้องถิ่นและประเทศ  
ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

๓ ๖ 

๗ รู้เท่าทัน        
ข้อมูล ข่าวสาร  
และเหตุการณ์ 

ส ๒.๑ ป.๖/๕   แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ล้วนมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 
ดังนั้นจึงต้องรู้จักหลักการเลือกรับ
ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงจะเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง 

๒ ๔ 

๘ วัฒนธรรม และ 
การเปลี่ยนแปลง 

ส ๒.๑ ป.๖/๒   
         ป.๖/๓ 
         ป.๖/๔ 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น มีความแตกต่างกันและมี          

๓ ๖ 



๑๐๔ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

 การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา          
จึงควรธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
และแสดงออกถึงมรรยาทไทยได้อย่าง       
เหมาะสม 

๙ ผู้ผลิต             
และผู้บริโภคท่ีดี 

ส ๓.๑ ป.๖/๑   
         ป.๖/๒ 
         ป.๖/๓ 
 

ผู้ผลิตที่มีคุณภาพย่อมต้องมีความ
รับผิดชอบและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
ส่วนผู้บริโภคท่ีดีต้องรู้เท่าทัน รู้บทบาท
ของตนเองและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน 

๔ ๘ 

๑๐ ความสัมพันธ์         
ทางเศรษฐกิจ 

ส ๓.๒ ป.๖/๑   
         ป.๖/๒   

หน่วยเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กัน           
ทั้งในระดับหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ 
หน่วยรัฐบาล นอกจากนั้น ผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาลยังมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งการรวมกลุ่ม          
ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นมีผลต่อ          
การพัฒนาท้องถิ่น 

๒ ๕ 

๑๑ เรียนรู้ 
ภูมิศาสตร์ไทย 

ส ๕.๑ ป.๖/๒   
ส ๕.๒ ป.๖/๑   
         ป.๖/๒     

แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจาก
ดาวเทียม ใช้แสดงข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทย ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติส่งผล
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย และขณะเดียวกันกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 
ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของประเทศ
ไทยด้วย  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
มีทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและจาก
กิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔ ๘ 

๑๒ ภัยพิบัติ              
ในประเทศไทย 

ส ๕.๑ ป.๖/๒ 
 

ลักษณะทางกายภาพของไทยในภูมิภาค
ต่างๆ ส่งผลให้เกิดลักษณะภัยพิบัติท่ี
แตกต่างกัน และการ เตรียมพร้อม

๒ ๕ 



๑๐๕ 
 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

รับมือภัยพิบัติจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

๑๓ มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม  

ส ๕.๒ ป.๖/๓   
 

แนวทางการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนในประเทศไทย
แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ
และการด าเนินชีวิตสภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ 

๒ ๕ 

ระหว่างปี ๗๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ การใช้ปฏิทิน          
ในชีวิตประจ าวัน 

ส ๔.๑ ป.๑/๑ 
         ป.๑/๒ 

การใช้ปฏิทินในชีวิตประจ าวันนั้น สามารถ
บอกวัน เดือน ปี การนับช่วงเวลาและ
เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน       
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

๗ ๑๖ 

๒ ความเป็นมา         
ของตนเอง 

ส ๔.๑ ป.๑/๓ การบอกประวัติความเป็นมาของตนเอง        
และครอบครัวสามารถท าได้โดยการ
สอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง 

๖ ๑๒ 

๓ ชีวิตและ                        
การเปลี่ยนแปลง 

ส ๔.๒ ป.๑/๑       ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ 
เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตตามกาลเวลา 

๖ ๑๒ 

๔ เหตุการณ์ในอดีต           
ที่มีผลกับปัจจุบัน 

ส ๔.๒ ป.๑/๒   เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในครอบครัว             
ในอดีตย่อมมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

๕ ๑๒ 

๕ สัญลักษณ์ของ           
ชาติไทย 

ส ๔.๓ ป.๑/๑  สัญลักษณ์ของชาติไทย เป็นเครื่องหมาย
ส าคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทย        
ที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ 

๖ ๑๒ 

๖ วัฒนธรรม             
ที่ภาคภูมิใจ           
ในท้องถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๑/๒ 
         ป.๑/๓   

ในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และสถานที่ส าคัญที่เป็น
สัญลักษณ์ท่ีคนในท้องถิ่นรัก หวงแหน และ
ภาคภูมิใจ ดังนั้นเราทุกคนจึงควรร่วมมือกัน
รักษาสิ่งดีงามของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป 

๘ ๑๖ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
           

 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ค าบอกช่วงเวลา 
และปฏิทิน 

ส ๔.๑ ป.๒/๑ 
 

ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต 
และวันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทิน ท าให้
สามารถระบุเวลา และล าดับของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน 

๖ ๑๒ 

๒ เรื่องราวของตนเอง 
และครอบครัว 

ส ๔.๑ ป.๒/๒ การสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว 
จะต้องใช้หลักฐานที่เก่ียวข้องเป็นเครื่อง
ยืนยันและใช้เส้นเวลาล าดับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง 

๕ ๑๒ 

๓ วิถีชีวิตของคน          
ในชุมชนจากอดีต          
ถึงปัจจุบัน 

ส ๔.๒ ป.๒/๑ 
         ป.๒/๒             

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน         
ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน จะท าให้สามารถ
อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อการด าเนินของคนในชุมชน 

๙ ๑๘ 

๔ บุคคลส าคัญ             
ในท้องถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๒/๑  บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง 
และควรน ามาเป็นแบบอย่างที่ดี 

๘ ๑๘ 

๕ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย 

ส ๔.๓ ป.๒/๒  การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของทุกคน           
ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับ
สังคมไทยสืบต่อไป 

๑๐ ๒๐ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
           
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ศักราชใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส ๔.๑ ป.๓/๑ 
 

การเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จะช่วยให้ล าดับเหตุการณ์ 
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 

๔ ๘ 

๒ เรื่องราวส าคัญใน
โรงเรียนและชุมชน 

ส ๔.๑ ป.๓/๒ การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน  
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ
ขั้นตอน ช่วยให้สามารถล าดับเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนได้
สอดคล้องกับความ 
เป็นจริง 

๔ ๘ 

๓ การตั้งถ่ินฐาน ส ๔.๒ ป.๓/๑       ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม         
มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของ
ชุมชนในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

๕ ๑๐ 

๔ วัฒนธรรมในชุมชน ส ๔.๒ ป.๓/๒ 
        ป.๓/๓             

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  
เป็นวิถีการด าเนินชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ 
ของชุมชนที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
และสังคมของแต่ละชุมชน 

๗ ๑๔ 

๕ พระมหากษัตริย์ 
ผู้สถาปนา          
อาณาจักร 
ไทย 

ส ๔.๓ ป.๓/๑   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่
ได้กอบกู้แผ่นดิน และสร้างสรรค์ความเจริญ
มั่นคง  
จนท าให้มีชาติไทยจนถึงปัจจุบัน 

๖ ๑๒ 

๖ พ่อแม่ของแผ่นดิน ส ๔.๓ ป.๓/๒  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช              
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา          
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
(รัชกาลที่ ๑๐) 

๖ ๑๔ 



๑๐๙ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย ได้ทรงท า
คุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติ
หลายประการ เพ่ือประเทศชาติมั่นคงและ
คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข  

๗ วีรกรรมของ         
บรรพบุรุษไทย 

ส ๔.๓ ป.๓/๓ 
 

ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้าน
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก และสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เป็นบรรพบุรุษของไทย
ที่ได้ปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราช       
และสร้างความมั่นคงของชาติไทย วีรกรรม
ของบรรพบุรุษเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตาม 

๖ ๑๔ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ช่วงเวลา และยุค
สมัยทางระวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ป.๔/๑ 
 

การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ                  
และสหัสวรรษ ท าให้เข้าใจช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ 

๔ ๘ 

๒ ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ป.๔/๒ การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์
เป็น๔ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์นั้น ท าให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน  ต่อการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ 

๕ ๑๐ 

๓ การศึกษา
ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๔/๓       หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่นนั้น มีทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ชั้นต้นและชั้นรอง 

๕ ๑๐ 

๔ การตั้งถ่ินฐาน          
และการด ารงชีวิต          
ของมนุษย์                  
ในดินแดนไทย 

ส ๔.๒ ป.๔/๑ 
 

การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์           
ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์            
ในบริเวณต่าง ๆ ในดินแดนไทยนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญหลายประการ โดยมีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งยืนยัน 

๖ ๑๒ 

๕ พัฒนาการของมนุษย์
สมัยประวัติศาสตร์ 
ในดินแดนไทย             

ส ๔.๒ ป.๔/๒  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นและ         
ชั้นรองท่ีพบในท้องถิ่น ท าให้ได้ข้อมูลที่แสดง
ถึงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย 

๕ ๑๐ 

๖ พัฒนาการของสมัย
สุโขทัย 

ส ๔.๓ ป.๔/๑  อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการทั้งด้าน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ               
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น าส าคัญใน
การพัฒนา 

๕ ๑๐ 

๗ บุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย 

ส ๔.๓ ป.๔/๒ 
 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ ๑          
เป็นบุคคลส าคัญที่พัฒนาอาณาจักรสุโขทัย
ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมอยู่เย็นเป็นสุข             
ที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ 

๔ ๑๐ 



๑๑๑ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๘ ภูมิปัญญาสมัย
สุโขทัย 

ส ๔.๓ ป.๔/๓ 
 

ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าท าให้
เกิดความภาคภูมิใจและควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ 

๔ ๑๐ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ การศึกษาค้นคว้า
ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๕/๑ 
         ป.๕/๒ 
 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ควรค้นคว้า
และรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ              
ให้หลากหลายและครบถ้วนมากท่ีสุด   
เพ่ือให้ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ได้ 
อย่างมีเหตุผล 

๖ ๑๒ 

๒ ความจริงและ
ข้อเท็จจริง 

ส ๔.๑ ป.๕/๓ ความจริงและข้อเท็จจริงวิเคราะห์ได้จาก
แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

๕ ๑๐ 

๓ อิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียและจีน 

ส ๔.๒ ป.๕/๑       อารยธรรมของอินเดียและจีนมีอิทธิพล       
ต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

๔ ๘ 

๔ อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติ  
ที่มีต่อสังคมไทย 

ส ๔.๒ ป.๕/๒ 
 

วัฒนธรรมต่างชาติมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนิน 
ชีวิตของคนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

๕ ๑๐ 

๕ อยุธยาเมืองเก่า ส ๔.๓ ป.๕/๑ 
         ป.๕/๒ 
         ป.๕/๓ 
  

อยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีความม่ันคงและ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง 
เนื่องจากมีปัจจัยที่เหมาะสม นอกจากนั้น 
บรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยามีประวัติและ
ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คนรุ่นหลัง 

๘ ๑๖ 

๖ พัฒนาการสมัยธนบุรี ส ๔.๓ ป.๕/๑ 
         ป.๕/๓ 
  

อาณาจักรธนบุรี เป็นยุคแห่งการกอบกู้      
เอกราช และบูรณะฟื้นฟูบ้านเมือง              
ในทุก ๆ ด้าน โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ผู้น าส าคัญในการพัฒนาและสร้างความ
มั่นคงแก่บ้านเมือง 

๖ ๑๔ 

 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๗ ภูมิปัญญาไทย ส ๔.๓ ป.๕/๔ 
 

บรรพบุรุษของไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี      
ได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาอันเป็นประโยชน์     
เป็นที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้ 

๔ ๑๐ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
รายวิชา ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ การศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ป.๖/๑ 
         ป.๖/๒ 
 

การศึกษาประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ในการค้นคว้าข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความถูกต้อง  
และน่าเชื่อถือ 

๘ ๑๖ 

๒ ประเทศเพ่ือนบ้าน ส ๔.๒ ป.๖/๒ ประเทศเพ่ือนบ้านมีความแตกต่าง 
และความคล้ายคลึงกันในด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสภาพสังคม รวมทั้ง
ท าเลที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ 

๖ ๑๒ 

๓ ความร่วมมือใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ส ๔.๑ ป.๖/๒       ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้
ต่างก็มีความเป็นมาและมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้หรืออาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ร่วมกันหลายด้าน รวมทั้งความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

๖ ๑๒ 

๔ พัฒนาการ               
สมัยรัตนโกสินทร์ 

ส ๔.๓ ป.๖/๑ 
        ป.๖/๒ 
 
 

พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงเวลาที่
ชาติไทยนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยส่งสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ           
การปกครองของไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

๘ ๑๖ 

๕ บุคคลส าคัญ           
สมัยรัตนโกสินทร์ 

ส ๔.๓ ป.๖/๓  การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อน า
แบบอย่างไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และ
เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเรา 

๕ ๑๒ 

๖ ภูมิปัญญาสมัย 
รัตนโกสินทร์ 

ส ๔.๓ ป.๖/๔ ศิลปกรรม วรรณกรรม เป็นภูมิปัญญาไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ที่สืบทอดมาจากอดีต            
ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย             
คนรุ่นปัจจุบันควรภาคภูมิใจในความรุ่งเรือง 
และช่วยกันสืบทอดโดยมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นผู้น าส าคัญในการพัฒนา 

๕ ๑๒ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 



๑๑๕ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๑๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ข้อ ๑ 
ข้อ ๒ 
ข้อ ๓ 
ข้อ ๑๐ 

ลักษณะที่ดีของคนไทยสามารถแสดงออก                 
ได้หลายรูปแบบ ซึ่งการปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทไทย การแสดงความกตัญญูกตเวที               
ต่อบุคคลในครอบครัว และการเห็น
ความส าคัญของภาษาไทยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ที่คนไทยทุกคนควรปฏิบัติ 

๑๐ ๒๐ 

๒ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ข้อ ๔ 
ข้อ ๕ 
ข้อ ๑๐ 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการ
แสดงออกถึงความรัก ความภักดี และความ
กตัญญูกตเวที การปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท และหลักการทรงงานของในหลวง
เป็นหลักการที่ดีที่เราทุกคนควรน ามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง 

๑๐ ๒๐ 

๓ พลเมืองดี ข้อ ๖ 
ข้อ ๗ 
ข้อ ๑๐ 
 

การเป็นสมาชิกของครอบครัวและห้องเรียน 
จะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และ
บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี เพื่อให้อยู่
ร่วมกันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้อย่างมี                    
ความสุข รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย                         
ในตนเอง 

๗ ๑๕ 

๔ ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ 
ข้อ ๑๐ 
 
 

คนเรามีความเหมือนและความแตกต่าง               
ระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด  
การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่าง              
ของตนเองและผู้อื่น จะท าให้เราสามารถอยู่              
ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง ปราศจาก
ความขัดแย้งได้อย่างมีความสุข 

๗ ๑๕ 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ข้อ ๑๐ 
 

วินัยเป็นระเบียบในการด าเนินชีวิตที่ปฏิบัติ
แล้วจะน าไปสู่ความส าเร็จ เราจึงต้องฝึกให้

๔ ๑๐ 



๑๑๗ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

ตนเองเป็นผู้มีวินัย เพื่อให้ท าสิ่งต่าง ๆ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๒๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ข้อ ๑ 
ข้อ ๒ 
ข้อ ๓ 
ข้อ ๑๐ 

การใช้ถ้อยค าท่ีไพเราะอ่อนหวาน มีกิริยาที่
สุภาพอ่อนน้อมมีความกตัญญูกตเวที รวมถึง
การแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นเอกลักษณ์ที่
ส าคัญของคนไทยที่แสดงถึงความเป็นผู้มี
มารยาทไทย ดังนั้นเราในฐานะคนไทย         
คนหนึ่ง จึงควรช่วยกันสืบทอดลักษณะที่ดี
เหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป รวมถึงปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง 

๑๐ ๒๐ 

๒ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ข้อ ๔ 
ข้อ ๕ 
ข้อ ๑๐ 
 

คนไทยยึดมั่นในชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ดังนั้นควรแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยการเคารพเทิดทูน 
รวมถึงปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ 

๑๐ ๒๐ 

๓ พลเมืองดี ข้อ ๖ 
ข้อ ๗ 
ข้อ ๑๐ 
 

การเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและ
โรงเรียน จะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
ด้วยความตั้งใจ ซึ่งแสดงถึงความมีวินัย            
ในตนเอง ท าให้อยู่ร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ  
ได้อย่างมีความสุข 

๗ ๑๕ 

๔ ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ 
ข้อ ๑๐ 
 
 

คนเรามีความเหมือนและความแตกต่าง               
ระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ 
สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด  
การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่าง              
ของตนเองและผู้อื่น จะท าให้เราสามารถอยู่              
ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง ปราศจาก
ความขัดแย้งได้อย่างมีความสุข 

๗ ๑๕ 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ข้อ ๑๐ 
 

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองเกี่ยวกับ
การมีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง                    

๔ ๑๐ 



๑๑๙ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

ถือเป็นคุณลักษณะส าคัญที่คนไทย                
ทุกคนควรมี เพ่ือความเป็นระเบียบ               
ในการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกัน        
อย่างมีความสุขในสังคม 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๓๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๓        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ข้อ ๑ 
ข้อ ๒ 
ข้อ ๓ 
ข้อ ๑๐ 

การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างมีมารยาท ปฏิบัติ
ตนถูกต้องตามกาลเทศะ และแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเป็นการ
แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยในตนเอง รวมถึง
การเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
ฐานะคนไทย จึงควรสืบทอดวัฒนธรรมอันดี
เหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป 

๑๐ ๒๐ 

๒ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ข้อ ๔ 
ข้อ ๕ 
ข้อ ๑๐ 
 

ประชาชนชาวไทยทุกคนพึงแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง 

๑๐ ๒๐ 

๓ พลเมืองดใีนวิถี
ประชาธิปไตย 

ข้อ ๖ 
ข้อ ๗ 
ข้อ ๑๐ 
 

การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา 
กฎระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ              
ในห้องเรียนและโรงเรียน เกี่ยวกับการใช้
และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ และสถานที่
ของส่วนรวม การปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของห้องเรียนและโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้
สิทธิ หน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ                   
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนและ
โรงเรียน และการมีวินัยในตนเองเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย 

๗ ๑๕ 

๔ ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ 
ข้อ ๑๐ 
 
 

ในแต่ละสังคมย่อมมีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างกันระหว่างบุคคล ในเรื่อง        
เชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิ่นก าเนิด สถานะของบุคคล 
จึงต้องรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ 
การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เมื่อมีความขัดแย้ง

๗ ๑๕ 



๑๒๑ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

กันในชุมชนก็ต้องร่วมมือกันเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ข้อ ๑๐ 
 

ความมีวินัยในตนเองย่อมประพฤติตนเป็นผู้
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของคนไทย 

๔ ๑๐ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๔๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๔        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ข้อ ๑ 
ข้อ ๒ 
ข้อ ๓ 
ข้อ ๑๐ 

การเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ไทย แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้ท าประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการมี
วินัยในตนเองนั้นเป็นส่วนส าคัญในการ
แสดงออกถึงความเป็นไทย 

๑๐ ๒๐ 

๒ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ข้อ ๔ 
ข้อ ๕ 
ข้อ ๑๐ 
 

การเป็นพลเมืองดีต้องมีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ใช้สินค้าไทย รวมถึง         
ร่วมดูแลรักษาสมบัติของชาติ ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักค าสอนทาง
ศาสนา มีการปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงานใช้ชีวิตสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย          
ในตนเองด้วย 

๑๐ ๒๐ 

๓ พลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย 

ข้อ ๖ 
ข้อ ๗ 
ข้อ ๑๐ 
 

การมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กติกา ของห้องเรียน การปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว
และห้องเรียน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตน
ตาม เพ่ือให้ครอบครัวและห้องเรียนน่าอยู่ 
และเกิดความสงบสุข รวมถึงการปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

๗ ๑๕ 

๔ ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ 
ข้อ ๑๐ 
 
 

ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นจะอยู่อย่างสันติได้ 
สมาชิกในท้องถิ่นจะต้องยอมรับการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง เข้าใจปัญหาความขัดแย้ง
ในท้องถิ่นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี            
ซึ่งจะท าให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ 
ในท้องถิ่นนั้น 

๗ ๑๕ 



๑๒๓ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ข้อ ๑๐ 
 

การอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่
ของตนเอง มีวินัย เคารพกฎระเบียบต่าง ๆ 
ในสังคม โดยปฏิบัติ ในชีวิตประจ าวันให้เป็น
นิสัย หากทุกคนในสังคมร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย สังคมของเรา          
ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยลดปัญหา
สังคมและเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็ว 

๔ ๑๐ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๕๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๕        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ข้อ ๑ 
ข้อ ๒ 
ข้อ ๓ 
ข้อ ๑๐ 

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการสนทนา 
การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ การต้อนรับ         
ผู้มาเยือนอย่างมีมารยาท การรู้คุณค่า          
การใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า                     
และการบ ารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นการแสดงออกถึงความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๐ ๒๐ 

๒ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ข้อ ๔ 
ข้อ ๕ 
ข้อ ๑๐ 
 

การแสดงออกซ่ึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองเป็นสิ่งที่
คนไทยทุกคนควรยึดถือปฏิบัติและสดงออก
อย่างถูกต้อง เหมาะสม แสดงถึงลักษณะ
ส าคัญของความเป็นไทย 

๑๐ ๒๐ 

๓ พลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย 

ข้อ ๖ 
ข้อ ๗ 
ข้อ ๑๐ 
 

การมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน และปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
จัดได้ว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก 
ที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

๗ ๑๕ 

๔ ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ 
ข้อ ๑๐ 
 
 

สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นย่อมมีความ
หลากหลายในเรื่อง วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกคนจะต้องรู้จักการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา 
และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งจะต้อง
ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
สันติวิธีซึ่งจะน าไปสู่ความปรองดอง 
สมานฉันท์ สังคมมีความสงบสุข 

๗ ๑๕ 



๑๒๕ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ข้อ ๑๐ 
 

ผู้มีวินัยในตนเองย่อมประพฤติตน  เป็นผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่ดีของคนไทย 

๔ ๑๐ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๖๑๐๓  หน้าที่พลเมือง ๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นไทย ข้อ ๑ 
ข้อ ๒ 
ข้อ ๓ 
ข้อ ๑๐ 

คนไทยทุกคนพึงปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ไทย มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย              
มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อ่ืนให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกท้ัง
ยังต้องเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะ
ส าคัญของความเป็นไทย 

๑๐ ๒๐ 

๒ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ข้อ ๔ 
ข้อ ๕ 
ข้อ ๑๐ 
 

ชาวไทยทุกคนพึงแสดงออกและแนะน าผู้อ่ืน 
ให้มีความรักชาติด้วยการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือประโยชน์ของชาติ ยึดมั่นในศาสนา         
ด้วยการเป็นศาสนิกชนที่ดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด้วยการปฏิบัติตนตาม       
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร พระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐ ๒๐ 

๓ พลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย 

ข้อ ๖ 
ข้อ ๗ 
ข้อ ๑๐ 
 

การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบในห้องเรียน ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ                   
ในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียน 
และโรงเรียน ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเป็น
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

๗ ๑๕ 

๔ ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ 
ข้อ ๑๐ 
 
 

ประเทศไทยมีลักษณะทางสังคม และ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาคทั้งในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดล้อม สมาชิกในสังคม จึงต้องยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
และเม่ือมีปัญหาความขัดแย้งเกิดข้ึน ก็ต้อง
ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๗ ๑๕ 



๑๒๗ 
 

 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

โดยสันติวิธี และปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย            
ในตนเอง 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ข้อ ๑๐ 
 

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง
ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ 

๔ ๑๐ 

ระหว่างปี ๓๘ ๘๐ 
ปลายปี ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการ
เรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่มีในท้องถิ่นการเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือ
ปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการดังนี้ 
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ าย
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน 
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง
กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 
 ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควร
ค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่
กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย 
และน่าสนใจ 
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แผนกำรวัดและประเมนิผลกำรเรียนรู้ 
อัตรำส่วนคะแนน  
คะแนนระหว่างปีการศึกษา : สอบปลายปีการศึกษา = ๘๐ : ๒๐ 

รำยกำรวัด คะแนน 
➢ ระหว่ำงภำค 
     มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
    ๑. คะแนนระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
        ๑.๑ วัดโดยใช้แบบทดสอบ 
        ๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู้) 
              ๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย 
                       - การท าใบงาน/แบบฝึกหัด/สมุดงาน 
                       - กิจกรรมโครงงาน 
                       - การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
              ๑.๒.๒ แฟ้มสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
              ๑.๒.๓ ทักษะกระบวนการและสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        ๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
              และวัฒนธรรม 
    ๒. คะแนนสอบกลำงปีกำรศึกษำ 
        วัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

๘๐ 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
➢ คะแนนสอบปลำยปีกำรศึกษำ 
     มีวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
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อภิธำนศัพท์ 

 กตัญญูกตเวที   
 ผู้รู้ อุปการะที่ท่านท าแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น  ๒ ข้อ ๑) กตัญญู รู้คุณท่าน                 
๒) กตเวที ตอบแทนหรือสนองคุณท่าน ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขต แยกได้ เป็น ๒ ระดับ คือ  
 ๒.๑ กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว  
 ๒.๒ กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญคุณประโยชน์หรือมีคุณความดี เกื้อกูลแก่ส่วนร่วม   
 กตัญญูกตเวทีต่ออำจำรย์ / โรงเรียน    
 ในฐานะที่เป็นศิษย์  พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย์ ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้ 
๑. ลูกต้อนรับ  แสดงความเคารพ    ๒. เข้าไปหา เพ่ือบ ารุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับค าแนะน า             
เป็นต้น    ๓.  ฟังด้วยดี  ฟังเป็น รู้จักฟัง  ให้เกิดปัญญา  ๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ ๕. เรียนศิลปวิทยา
โดยเคารพ   เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจส าคัญด้วยดี 
 กรรม  
 การกระท า หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจ ประกอบด้วย
ความจงใจหรือจงใจท าดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ในตกลงไปตายเป็นกรรม 
แต่ขุดบ่อน้ าไว้กินไว้ใช้ สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยู่ว่าบ่อน้ าที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคน
จะพลัดตกได้ง่ายแล้วปล่อยปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไม่พ้นกรรม) การกระท าที่ดีเรียกว่า “กรรมดี” 
ที่ชั่วเรียกว่า “กรรมชั่ว”   
 กรรม ๒   
 กรรมจ าแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุมี ๒ คือ ๑) อกุศลกรรม กรรมที่เป็น
อกุศล กรรมชั่ว คือเกิดจากอกุศลมูล ๒) กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล กรรมดี คือกรรมที่เกิดจาก             
กุศลมูล 
 กรรม ๓   
 กรรมจ าแนกตามทวารคือทางที่กรรมมี ๓ คือ ๑) กายกรรม การกระท าทางกาย ๒) 
วจีกรรม การกระท าทางวาจา ๓) มโนกรรม การกระท าทางใจ 
 กรรม ๑๒   
 กรรมจ าแนกตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ผล มี ๑๒ อย่าง คือ 
 หมวดที่ ๑ ว่าด้วยปากกาล คือจ าแนกตามเวลาที่ให้ผล ได้แก่ ๑) ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม 
กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้ ๒) อุปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในภาพที่จะไปเกิด คือ             
ในภพหน้า ๓) อปราบปริเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป ๔) อโหสิกรรม กรรมเลิกให้ผล  
 หมวดที่ ๒ ว่าโดยกิจ คือการให้ผลตามหน้าที่ ได้แก่ ๕) ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด หรือ
กรรมที่เป็นตัวน าไปเกิด ๖) อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน คือ เข้าสนับสนุนหรือซ้ าเติมต่อจาก 
ชนกกรรม ๗) อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือเข้ามาบีบคั้นผลแห่งชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรมนั้น
ให้แปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือสั้นเข้า ๘) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝ่ายตรงข้ามที่เข้า
ตัดรอนให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นขาดหรือหยุดไปทีเดียว 
 หมวดที่ ๓ ว่าโดยปานทานปริยาย คือจ าแนกตามล าดับความแรงในการให้ผล ได้แก่  ๙) 
ครุกรรม กรรมหนัก ให้ผลก่อน ๑๐) พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม กรรที่ท ามากหรือกรรมชินให้ผล
รองลงมา ๑๑) อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกล้ตาย ถ้าไม่มีสองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนอ่ืน           
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๑๒) กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม กรรมสักว่าท า คือเจตนาอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้น 
ให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอ่ืนจะให้ผล  
 กรรมฐำน  
 ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝึกอบรมจิต               
มี ๒ ประเภท คือ ๑) สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ ๒) วิปัสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปัญญา  
 กุลจิรัฏตธรรม ๔   
 ธรรมส าหรับด ารงความมั่นคงของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน ๑)
นัฏฐคเวสนา คือ ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ ๒) ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเก่าของช ารุด รู้จัก
บูรณะซ่อมแซม  ๓) ปริมิตปานโภชนา คือ รู้จักประมาณในการกินการใช้ ๔) อธิปัจจสีลวันตสถาปนา 
คือ ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน  
 กุศล  
 บุญ ความดี ฉลาด สิ่งที่ดี กรรมดี  
 กุศลกรรม   
 กรรมดี กรรมที่เป็นกุศล การกระท าที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล  
 กุศลกรรมบถ ๑๐  
 ทางแห่งกรรมดี ทางท าดี กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่สุคติมี ๑๐ อย่าง ได้แก่  
 ก. กายกรรม ๓ (ทางกาย) ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการท าลายชีวิต ๒. อทินนาทา
นา เวรมณี เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม 
 ข. วจีกรรม ๔ (ทางวาจา) ได้แก่ ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๕. ปิสุณายวาจาย 
เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสียด  ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดค าหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี  
เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 
 ค. มโนกรรม ๓ (ทางใจ) ๘. อนภิชฌา ไม่โลกคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙. อพยาบาท                 
ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม  
 กุศลมูล  
 รากเหง้าของกุศล ต้นเหตุของกุศล ต้นเหตุของความดี ๓ อย่าง ๑. อโลภะ ไม่โลภ (จาคะ) 
๒. อโทสะ ไม่คิดประทุษร้าย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไม่หลง (ปัญญา)   
 กุศลวิตก  
 ความตรึกที่เป็นกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม                
๒. อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน  
 โกศล ๓  
 ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ มี ๓ อย่าง ๑. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้
ทางเจริญและเหตุของความเจริญ ๒. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรู้ทางเสื่อมและ
เหตุของความเสื่อม ๓. อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะท าให้
ส าเร็จ ทั้งในการป้องกันความเสื่อมและในการสร้างความเจริญ  
 ขันธ์  
 กอง พวก หมวด หมู่ ล าตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบ่งออกเป็น
ห้ากอง ได้แก่ รูปขันธ์ คือ กองรูป เวทนาขันธ์ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ์ คือ กองสัญญา สังขารขันธ์ 
คือ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ คือ กองวิญญาณ เรียกรวมว่า เบญจขันธ์  
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 คำรวธรรม ๖     
 ธรรม คือ ความเคารพ  การถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วย ความเอ้ือเฟ้ือ  
หรือโดยความหนักแน่นจริงจังมี ๖ ประการ คือ ๑. สัตถุคารวตา  ความเคารพในพระศาสดา หรือ
พุทธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้า  ๒. ธัมมคารวตา ความเคารพในพระธรรม  ๓. สังฆคารวตา  
ความเคารพในพระสงฆ์  ๔. สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา  ๕. อัปปมาทคารวตา    
ความเคารพในความไม่ประมาท  ๖. ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร  
 คิหิสุข (กำมโภคีสุข ๔)  
 สุขของคฤหัสถ์ สุขของชาวบ้าน สุขที่ชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ าเสมอ สุขอันชอบ
ธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี ๔ ประการ ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ ๒. โภคสุข   สุขเกิดจาก
การใช้จ่ายทรัพย์ ๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่
มีโทษ (ไม่บกพร่องเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ) 
 ฆรำวำสธรรม ๔     
 ธรรมส าหรับฆราวาส  ธรรมส าหรับการครองเรือน  หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์                 
๔ ประการ ได้แก่  ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง  ซื่อสัตย์  จริงใจ พูดจริง  ท าจริง ๒. ทมะ คือ         
การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ  ฝึกหัด  ดัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุง
ตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา  ๓. ขันติ  คือ ความอดทน  ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร  เข้มแข็ง    ทนทาน ไม่หวั่นไหว  มั่นในจุดหมาย  ไม่ท้อถอย  ๔. จาคะ คือ เสียสละ  
สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้  ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์   
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวหรือ เอาแต่ใจตัว   
 จิต     
 ธรรมชาติที่รู้อารมณ์  สภาพที่นึกคิด  ความคิด  ใจ ตามหลักฝ่ายอภิธรรม จ าแนกจิตเป็น 
๘๙ แบ่งโดยชาติเป็นอกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต  ๒๑  วิปากจิต  ๓๖  และกิริยาจิต ๘   
 เจตสิก  
 ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต เช่น ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ศรัทธา เมตตา สติ ปัญญาเป็นต้น มี  ๕๒ อย่าง จัดเป็นอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศล
เจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕  
 ฉันทะ  
 ๑. ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความต้องการ ความรักใคร่ในสิ่งนั้น ๆ ๒. ความ
ยินยอม ความยอมให้ที่ประชุมท ากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิได้ร่วมอยู่ด้วย เป็นธรรมเนียมของภิกษุที่อยู่ใน
วัดซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิที่จะเข้าประชุมท ากิจของสงฆ์ เว้นแต่ภิกษุนั้นอาพาธ  จะเข้าร่วมประชุม
ด้วยไม่ได้ ก็มอบฉันทะคือ แสดงความยินยอมให้สงฆ์ท ากิจนั้น ๆ ได้  
 ฌำน  
 การเพ่ง การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ มี ๒ ประเภท คือ ๑. รูปฌาน ๒. อรูปฌาน  
 ฌำนสมบัติ  
 การบรรลุฌาน การเข้าฌาน  
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 ดรุณธรรม   
 ธรรมที่เป็นหนทางแห่งความส าเร็จ คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นดุจประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความสุข 
ความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ๖ ประการ คือ  ๑. อาโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดี มิให้มีโรคทั้งจิต          
และกาย  ๒. ศีล คือ มีระเบียบวินัย  ไม่ก่อเวรภัยแก่สังคม  ๓. พุทธานุมัติ คือ ได้คนดีเป็นแบบอย่าง 
ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอย่างของมหาบุรุษพุทธชน  ๔. สุตะ คือ ตั้งเรียนรู้ให้จริง เล่าเรียนค้นคว้าให้รู้
เชี่ยวชาญใฝ่สดับเหตุการณ์ให้รู้เท่าทัน  ๕. ธรรมานุวัติ คือ ท าแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ด ารงมั่นในสุจริต 
ทั้งชีวิตและงานด าเนินตามธรรม  ๖. อลีนตา คือ มีความขยันหมั่นเพียร มีก าลังใจแข็งกล้า ไม่ท้อแท้
เฉื่อยชา เพียรก้าวหน้าเรื่อยไป  
 ตัณหำ (๑)  
 ความทะยานอยาก ความดินรน ความปรารถนา ความแส่หา มี ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความ
ทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อันน่ารักน่าใคร่ ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยาก
เป็นนั่นเป็นนี่  ๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อยากพรากพ้นดับ
สูญไปเสีย 
 ตันหำ (๒)  
 ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่อาสาพระยามารผู้เป็นบิดา เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วย
อาการต่าง ๆ ในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรู้ใหม่ ๆ (อีก ๒ นางคือ 
อรดีกับราคา)  
 ไตรลักษณ์     
 ลักษณะสาม คือ ความไม่เที่ยง  ความเป็นทุกข์  ความไม่ใช่ตัวตน  ๑.  อนิจจตา (ความเป็น
ของไม่เที่ยง)  ๒. ทุกขตา (ความเป็นทุกข์) ๓. อนัตตา (ความเป็นของไม่ใช่ตน)   
 ไตรสิกขำ     
 สิกขาสาม  ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ  ๑. อธิศีลสิกขา หมายถึง  สิกขา คือ              
ศีลอันยิ่ง   ๒.  อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง  ๓.  อธิปัญญาสิกขา  หมายถึง  สิกขา คือ  
ปัญญาอันยิ่ง เรียกกันง่าย ๆ  ว่า   ศีล สมาธิ ปัญญา  
 ทศพิธรำชธรรม  
 ๑๐ ธรรม ส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครองแผ่นดิน
โดยธรรม และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดี มี ๑๐ ประการ คือ                
๑. ทาน การให้ทรัพย์สินสิ่งของ  ๒. ศีล ประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ  ๔. อาชชวะ  
ความซื่อตรง  ๕. มัททวะ ความอ่อนโยน  ๖. ตบะ  ความทรงเดช  เผากิเลสตัณหา  ไม่หมกมุ่นใน
ความสุขส าราญ ๗. อักโกธะความไม่กริ้วโกรธ  ๘.  อวิหิงสา  ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน  ๙. ขันติ 
ความอดทนเข้มแข็ง  ไม่ท้อถอย  ๑๐. อวิโรธนะ  ความไม่คลาดธรรม   
 ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  
 ๔ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน คือ ประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่
คนทั่วไปปรารถนา  เช่น  ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น มี ๔ ประการ คือ  ๑.อุฏฐานสัมปทา               
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ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา  ๓. กัลยาณมิตตตา  ความมีเพ่ือน
เป็นคนดี   ๔. สมชีวิตา   การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หาได้      
 ทุกข์ ๑  
 สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับสลาย 
เนื่องจากต้องไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง ๒. สภาพที่ทนได้ยาก ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ 
ทุกขเวทนา  
 ทุกรกิริยำ  
 กิริยาที่ท าได้ยาก การท าความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะท าได้ เช่น การบ าเพ็ญเพียรเพ่ือ
บรรลุธรรมวิเศษ ด้วยวิธีทรมานตนต่าง ๆ เช่น กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเข้า) ปัสสาสะ (ลมหายใจ
ออก) และอดอาหาร เป็นต้น  
 ทุจริต ๓  
 ความประพฤติไม่ดี ประพฤติชั่ว ๓ ทาง ได้แก่ ๑. กายทุจริต ประพฤติชั่วทางกาย                     
๒. วจีทุจริต ประพฤติชั่วทางวาจา ๓. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ  
 เทวทูต ๔  
 ทูตของยมเทพ สื่อแจ้งข่าวของมฤตยู สัญญาณที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีให้มี
ความประมาท ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ๓ อย่างแรกเรียกเทวทูต ส่วนสมณะเรียก
รวมเป็นเทวทูตไปด้วยโดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แต่ในบาลีท่านเรียกว่านิมิต ๔ ไม่ได้เรียก
เทวทูต  
 ธำตุ ๔  
 สิ่งที่ทรงภาวะของมั่นอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย ได้แก่ ๑. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะ
ที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่ เรียกชื่อสามัญว่า ธาตุเข้มแข็งหรือธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบ
อาบดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุเหลว หรือธาตุน้ า ๓. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าให้ร้อน เรียกสามัญ
ว่า ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าให้เคลื่อนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม  
 นำม  
 ธรรมที่รู้จักกันด้วยชื่อ ก าหนดรู้ด้วยใจเป็นเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปแต่น้อมมา
เป็นอารมณ์ของจิตได้  
 นิยำม ๕  
 ก าหนดอันแน่นอน ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ                 
๑. อุตุนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ า 
อากาศ และฤดูกาล อันเป็นสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์) ๒. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์       
มีพันธุกรรมเป็นต้น)  ๓. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต)  ๔. กรรมนิยาม            
(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระท า)  ๕. ธรรมนิยาม  
(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการท่ีเป็นเหตุ เป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย 
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 นิวรณ์ ๕  
 สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ท า
จิตให้เศร้าหมองและท าปัญญาให้อ่อนก าลัง ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความต้องการกามคุณ)        
๒. พยาบาท (ความคิดร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ) ๓. ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ๔. อุทธัจจกุก
กุจจะ (คามฟุ้งซ่านและร้อนใจ ความกระวนกระวายกลุ้มกังวล) ๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)  
 นิโรธ  
 ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
หมายถึง  พระนิพพาน  
 
 บำรมี  
 คุณความดีที่บ าเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 
ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  
 บุญกิริยำวัตถุ ๓  
 ที่ตั้งแห่งการท าบุญ เรื่องที่จัดเป็นการท าความดี หลักการท าความดี ทางความดีมี ๓ 
ประการ คือ ๑. ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. ศีลมัย คือ ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือ
ประพฤติดีมีระเบียบวินัย ๓. ภาวนมัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ 
 บุญกิริยำวัตถุ ๑๐ 
 ที่ตั้งแห่งการท าบุญ ทางความดี  ๑. ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. สีลมัย คือ 
ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดี ๓. ภาวนมัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรม
จิตใจ ๔. อปจายนมัย คือ ทบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ๕. เวยยาวัจจมัย คือ ท าบุญด้วย
การช่วยขวนขวาย รับใช้ ๖. ปัตติทานมัย คือ ท าบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อ่ืน  ๗. 
ปัตตานุโมทนามัย คือ ท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อ่ืน ๘. ธัมมัสสวนมัย คือ ท าบุญด้วยการฟัง
ธรรม ศึกษาหาความรู้ ๙. ธัมมเทสนามัย คือท าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ ๑๐. ทิฏฐุชุกรรม 
คือ ท าบุญด้วยการท าความเห็นให้ตรง  
 บุพนิมิตของมัชฌิมำปฏิปทำ  
 บุพนิมิต แปลว่า สิ่งที่ เป็นเครื่องหมายหรือสิ่ งบ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธองค์ตรัส
เปรียบเทียบว่า ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น ย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏให้เห็นก่อนฉันใด ก่อนที่
อริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อน 
เหมือนแสงเงินแสงทองฉันนั้น องค์ประกอบของธรรมดังกล่าว หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ 
๑. กัลป์ยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล มีวินัย มีความเป็นระเบียบ
ในชีวิตของตนและในการอยู่ร่วมในสังคม ๓. ฉันทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยฉันทะ พอใจใฝ่รักในปัญญา 
สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝ่รู้ในความจริงและใฝ่ท าความดี ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการที่จะ
ฝึกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความส าคัญของการที่จะต้องฝึกตน ๕. ทิฏฐิสัปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
ยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และมีความเห็นความเข้าใจพ้ืนฐานที่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ๖. อัปป
มาทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของกาลเวลา 
เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เร่งรัดการค้นหาให้เขาถึงความจริงหรือในการท าชีวิตที่ดี
งามให้ส าเร็จ ๗. โยนิโสมนสิการ รู้จัดคิดพิจารณา มองสิ่งทั้งหลายให้ได้ความรู้และได้ประโยชน์ที่จะ
เอามาใช้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
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 เบญจธรรม  
 ธรรม ๕ ประการ ความดี ๕ อย่าง ที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามล าดับ
ข้อ ดังนี้ ๑. เมตตากรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กามสังวร (ส ารวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. สติสัมปชัญญะ  
 เบญจศีล  
 ศีล ๕ เว้นฆ่าสัตว์ เว้นลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดในกาม เว้นพูดปด เว้นของเมา 
 ปฐมเทศนำ  
 เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจ
วัคคีย์ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรู้สองเดือน ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี  
 ปฏิจจสมุปบำท  
 สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีขึ้น การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัย
ปัจจัยต่อเนื่องกันมา  
 ปริยัต ิ
  พุทธพจน์อันจะพึงเล่าเรียน สิ่งที่ควรเล่าเรียน การเล่าเรียนพระธรรมวินัย 
 ปธำน ๔  
 ความเพียร ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น (ยับยั้งบาป
อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น) ๒. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนา
ปธาน คือ เพียรเจริญ หรือท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๔. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศล
ธรรมที่เกิดข้ึนแล้วไม่ให้เสื่อมไปและท าให้เพ่ิมไพบูลย์  
 ปปัญจธรรม ๓  
 กิเลสเครื่องเนิ่นช้า กิเลสที่เป็นตัวการท าให้คิดปรุงแต่งยึดเยื้อพิสดาร ท าให้เขาห่างออกไป
จากความเป็นจริงง่าย ๆ เปิดเผย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง หรือท าให้          
ไม่อาจแก้ปัญหาอย่างถูกทางตรงไปตรงมา มี ๓ อย่าง คือ ๑. ตัณหา (ความทะยานอยาก ความ
ปรารถนาที่จะบ ารุงบ าเรอ ปรนเปรอตน ความยากได้อยากเอา) ๒. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ 
ลักธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ยึดถือไว้โดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอ่ืน
เท็จทั้งนั้น เป็นต้น ท าให้ปิดตัวแคบ ไม่ยอมรับฟังใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปัญญา หรือคิดเตลิดไปข้าง
เดียว ตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคั้นผู้อื่นที่ไม่ถืออย่างตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือ
ความคิดเห็นเป็นความจริง) ๓. มานะ (ความถือตัว ความส าคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ถือสูง ถือต่ า 
ยิ่งใหญ่ เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อ่ืน ความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่)   
 ปฏิเวธ  
 เข้าใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู้ รู้ทะลุปรุโปร่ง ลุล่วงด้วยการปฏิบัติ  
 ปฏิเวธสัทธรรม  
 สัทธรรม คือ ผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน 
ปัญญา  ๓   ความรอบรู้  เข้าใจ  รู้ซึ้ง มี ๓ อย่าง คือ ๑. สุตมยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่า
เรื่อง)  ๒. จินตามนปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การคิด การพิจารณาหาเหตุผล) ๓. ภาวนามยปัญญา  
(ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ)   
 ปัญญำวุฒิธรรม   
 ธรรมเป็นเครื่องเจริญปัญญา คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแห่งปัญญา                           
๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาท่านผู้ทรง ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังสัทธรรม เอาใจใส่ เล่าเรียน
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หาความรู้จริง ๓. โยนิโสมนสิการ ท าในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ 
ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลัก คือ ให้สอดคล้องพอดี ขอบเขตความหมาย และวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์
กับธรรมข้ออ่ืน ๆ น าสิ่งที่ได้เล่าเรียนและตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของ
สิ่งนั้น ๆ   
 ปำปณิกธรรม ๓   
 หลักพ่อค้า องค์คุณของพ่อค้ามี ๓ อย่าง คือ ๑ จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า) ดูของเป็น 
สามารถค านวณราคา กะทุน เก็งก าไร แม่นย า ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อขาย รู้ความ
เคลื่อนไหวความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า) ๓. 
นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุนอาศัย (เป็นที่เชื่อถือไว้วางในในหมู่แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมา
ลงทุนหรือด าเนินกิจการโดยง่าย ๆ)   
 ผัสสะ หรือ สัมผัส  
 การถูกต้อง การกระทบ ความประจวบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ มี ๖ คือ ๑. จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา คือ ตา + รูป + จักขุ - วิญญาณ)  ๒. โสตสัมผสั 
(ความกระทบทางหู คือ หู + เสียง + โสตวิญญาณ) ๓. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ จมูก + 
กลิ่น + ฆานวิญญาณ) ๔. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ)                
๕. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) ๖. มโนสัมผัส                   
(ความกระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ)   
 ผู้วิเศษ  
 หมายถึง ผู้ส าเร็จ ผู้มีวิทยากร  
 พระธรรม  
 ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ  
 พระอนุพุทธะ  
 ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรู้ด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน        
 พระปัจเจกพุทธะ  
 พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อ่ืน  
 พระพุทธคุณ ๙  
 คุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ได้แก่ อรห  เป็นผู้ไกลจากกิเลส ๒. สมฺมาสัมฺพุทฺโธ               
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ จรณะ          
๔. สุคโต เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี ๕. โลกวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เป็นครูผู้สอนเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย ๘. พุทฺโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ๙. ภควา เป็นผู้มีโชค มีความเจริญ จ าแนก
ธรรมสั่งสอนสัตว์  
 พระพุทธเจ้ำ  
 ผู้ตรัสรู้โดยชอบแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม ท่านผู้รู้ดี รู้ชอบด้วยตนเองก่อนแล้ว สอนประชุมชน
ให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ  
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 พระภิกษุ  
 ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว ชายที่บวชเป็นพระ พระผู้ชาย แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้ขอหรือผู้
มองเห็นภัยในสังขารหรือผู้ท าลายกิเลส ดูบริษัท ๔ สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก 
ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ  
 พระรัตนตรัย   
 รัตนะ ๓  แก้วอันประเสริฐ   หรือสิ่งล้ าค่า ๓ ประการ  หลักที่เคารพบูชาสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชน ๓ อย่าง คือ ๑ พระพุทธเจ้า (พระผู้ตรัสรู้เอง และสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตาม) ๒.พระธรรม  
(ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ)  ๓. พระสงฆ์  (หมู่สาวกผู้
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า)  
 พระสงฆ์  
 หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หมู่สาวกของ
พระพุทธเจ้า  
 พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  
 หมายถึง ท่านผู้ตรัสรู้เอง และสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม  
 พระอนุพุทธะ  
 หมายถึง ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรูด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงสอน ได้แก่ พระอรหันต์สาวกท้ังหลาย  
 พระอริยบุคคล  
 หมายถึง บุคคลผู้เป็นอริยะ ท่านผู้บรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น มี ๔ คือ 
 ๑. พระโสดาบัน 
 ๒. พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี) 
 ๓. พระอนาคาม ี
 ๔. พระอรหันต์ 
 แบ่งพิสดารเป็น ๘ คือ 
 พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคู่ ๑ 
 พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลคู่ ๑ 
 พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลคู่ ๑ 
 พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลคู่ ๑  
 พรำหมณ์  
 หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ; พราหมณ์เป็น
วรรณะนักบวชและเป็นเจ้าพิธี ถือตนว่าเป็นวรรณะสูงสุด เกิดจากปากพระพรหม  
 พละ ๔  
 ก าลัง พละ ๔ คือ ธรรมอันเป็นพลังท าให้ด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องหวาดหวั่นภัย
ต่าง ๆ ได้แก่ ๑. ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา ๒. วิริยพละ ก าลังคือความเพียร ๓. อนวัชชพละ ก าลัง
คือการกระท าที่ไม่มีโทษ ๔. สังคหพละ ก าลังการสังเคราะห์ คือ เกื้อกูลอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี   
 พละ ๕ พละ  
 ก าลัง พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็นก าลัง ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรค จัดอยู่ในจ าพวก            
โพธิปักขิยธรรม มี ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา  
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 พุทธกิจ ๕  
 พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ ตอนเช้าเสด็จ
ออกบิณฑบาต เพ่ือโปรดสัตว์ โดยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมให้เข้าใจ ๒. สายณฺเห  
ธมฺมเทสน  ตอนเย็น แสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาเฝ้าบริเวณที่ประทับ ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาท              
ตอนค่ า แสดงโอวาทแก่พระสงฆ์ ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  ตอนเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาแก่พวก
เทวดา ๕. ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  ตอนเช้ามืด จวนสว่าง ทรงตรวจพิจารณาสัตว์โลก
ว่าผู้ใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้  
 พุทธคุณ  
 คุณของพระพุทธเจ้า คือ ๑. ปํญญาคุณ (พระคุณ คือ ปัญญา) ๒. วิสุทธิคุณ (พระคุณ คือ 
ความบริสุทธิ์) ๓. กรุณาคุณ (พระคุณ คือ พระมหากรุณา)  
 ภพ  
 โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ ภาวะชีวิตของสัตว์ มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผู้ยังเสวยกามคุณ ๒. 
รูปภพ ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน ๓. อรูปภพ ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน  
 ภำวนำ ๔  
 การเจริญ การท าให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่             
๑. กายภาวนา  ๒. สีลภาวนา ๓. จิตตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา  
 ภูมิ  ๓๑   
 ๑.พ้ืนเพ  พ้ืน ชั้น ที่ดิน แผ่นดิน  ๒. ชั้นแห่งจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี ๓๑ ภูมิ ได้แก่ 
อบายภูมิ ๔ (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ)  - นิรยะ  (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (ก าเนิดดิรัจฉาน) – ปิตติ
วิสัย  (แดนเปรต)  - อสุรกาย (พวกอสูร)  กามสุคติภูมิ ๗  (กามาวจรภูมิที่เป็นสุคติ  ภูมิที่เป็นสุคติ           
ซึ่งยังเกี่ยวข้องกับกาม)  - มนุษย์ (ชาวมนุษย์) – จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ท้าวมหาราช ๔ 
ปกครอง)  - ดาวดึงส์ (แดนแห่งเทพ ๓๓  มีท้าวสักกะเป็นใหญ่)  -ยามา  (แดนแห่งเทพผู้ปราศจาก
ความทุกข์)  - ดุสิต  (แดนแห่งผู้เอิบอ่ิมด้วยสิริสมบัติของตน)  - นิมมานรดี (แดนแห่งเทพผู้ยินดีในการ
เนรมิต)  - ปรนิมมิตวสวัตตี (แดนแห่งเทพผู้ยังอ านาจให้เป็นไปในสมบัติที่ผู้อื่นนิรมิตให้)   
 โภคอำทิยะ ๕  
 ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครอง
โภคทรัพย์ ๑. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข ๒. บ ารุงมิตร
สหายและร่วมกิจกรรมการงานให้เป็นสุข ๓. ใช้ป้องกันภยันตราย ๔. ท าพลี คือ ญาติพลี สงเคราะห์
ญาติ อติถิพลี ต้อนรับแขก ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ราชพลี บ ารุงราชการ เสียภาษี เทว
ตาพลี สักการะบ ารุงสิ่งที่เชื่อถือ ๕. อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ  
 มงคล    
 สิ่งที่ท าให้มีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง  ธรรมที่น ามาซึ่งความสุข  ความเจริญ 
มงคล ๓๘ ประการ หรือ เรียกเต็มว่า  อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด)  ๓๘ ประการ  
 มิจฉำวณิชชำ ๕  
 การค้าขายที่ผิดศีลธรรมไม่ชอบธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. สัตถวณิชชา ค้าอาวุธ                
๒. สัตตวณิชชา ค้ามนุษย์ ๓. มังสวณิชชา เลี้ยงสัตว์ไว้ขายเนื้อ ๔. มัชชวณิชชา ค้าขายน้ าเมา              
๕. วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ  
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 มรรคมีองค์  ๘    
 ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่า “อริยอัฏฐังคิกมรรค”  ได้แก่ ๑. สัมมาทิฎฐิ 
เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ  ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  ๔. สัมมากัมมันตะ ท าการชอบ  
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗.สัมมาสติ ระลึกชอบ  ๘.  สัมมาสมาธิ  
ตั้งจิตมั่นชอบ  
 มิจฉัตตะ ๑๐   
 ภาวะที่ผิด ความเป็นสิ่งที่ผิด ได้แก่ ๑. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลอง
ธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไม่น าไปสู่ความพ้นทุกข์) ๒. มิจฉาสังกัปปะ (ด าริผิด 
ได้แก่ ความด าริที่เป็นอกุศลทั้งหลาย ตรงข้ามจากสัมมาสังกัปปะ) ๓. มิจฉาวาจา  (วาจาผิด ได้แก่ วจี
ทุจริต ๔) ๔. มิจฉากัมมันตะ (กระท าผิด ได้แก่ กายทุจริต ๓) ๕. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ได้แก่ 
เลี้ยงชีพในทางทุจริต)  ๖. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ได้แก่  ความเพียรตรงข้ามกับสัมมาวายามะ)                   
๗. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ได้แก่ ความระลึกถึงเรื่องราวที่ล่วงแล้ว เช่น ระลึกถึงการได้ทรัพย์ การได้ยศ 
เป็นต้น ในทางอกุศล อันจัดเป็นสติเทียม) เป็นเหตุชักน าใจให้เกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา มัจฉริยะ 
เป็นต้น ๘. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ได้แก่ ตั้งจิตเพ่งเล็ง จดจ่อปักใจแน่วแน่ในกามราคะพยาบาท เป็นต้น 
หรือเจริญสมาธิแล้ว หลงเพลิน ติดหมกมุ่น ตลอดจนน าไปใช้ผิดทาง ไม่เป็นไปเพ่ือญาณทัสสนะ และ
ความหลุดพ้น)  ๙. มิจฉาญาณ (รู้ผิด ได้แก่ ความหลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายท าความชั่วและ
ในการพิจารณาทบทวน ว่าความชั่วนั้น ๆ ตนกระท าได้อย่างดีแล้ว เป็นต้น) ๑๐. มิจฉาวิมุตติ (พ้นผิด 
ได้แก่ ยังไม่ถึงวิมุตติ ส าคัญว่าถึงวิมุตติ หรือส าคัญผิดในสิ่งที่มิใช่วิมุตติ)  
 มิตรปฏิรูป   
 คนเทียมมิตร  มิตรเทียม  มิใช่มิตรแท้ มี ๔ พวก ได้แก่   
 ๑. คนปอกลอก มีลักษณะ  ๔  คือ  ๑.๑  คิดเอาได้ฝ่ายเดียว  ๑.๒ ยอมเสียแต่น้อย โดย
หวังจะเอาให้มาก  ๑.๓ ตัวเองมีภัย  จึงมาท ากิจของเพ่ือน  ๑.๔ คบเพ่ือนเพราะ  เห็นแก่ประโยชน์
ของตัว 
 ๒. คนดีแต่พูด  มีลักษณะ  ๔  คือ ๒.๑ ดีแต่ยกเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาปราศรัย  ๒.๒  ดีแต่ 
อ้างสิ่งที่ยังมีดี แต่อ้างสิ่งที่ยังไม่มีมาปราศรัย  ๒.๓ สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์   
 ๒.๔ เมือ่เพ่ือนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้อง  
 ๓. คนหัวประจบมีลักษณะ ๔  คือ ๓.๑ จะท าชั่วก็คล้อยตาม   ๓.๒ จะท าดีก็คล้อยตาม 
๓.๓ ต่อหน้าสรรเสริญ  ๓.๔ ลับหลังนินทา 
 ๔. คนชวนฉิบหายมีลักษณะ ๔  คือ ๔.๑ คอยเป็นเพ่ือนดื่มน้ าเมา  ๔.๒ คอยเป็นเพ่ือน
เที่ยวกลางคืน  ๔.๓  คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น  ๔.๔ คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน 
 มิตรน้ ำใจ        
 ๑. เพ่ือนมีทุกข์พลอยทุกข์ด้วย   ๒. เพ่ือนมีสุขพลอยดีใจ  ๓. เขาติเตียนเพ่ือน ช่วยยับยั้ง 
แก้ไขให้ ๔. เขาสรรเสริญเพื่อน  ช่วยพูดเสริมสนับสนุน (พ.ศ. หน้า ๒๓๔) 
 รูป ๑  
 สิ่งที่ต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่าง ๆ อันขัดแย้ง สิ่งที่เป็นรูปร่างพร้อมทั้งลักษณะอาการของ
มัน ส่วนร่างกาย จ าแนกเป็น ๒๘ คือ มหาภูตรูป หรือธาตุ ๔ และอุปาทายรูป ๒. อารมณ์ที่รู้ได้ด้วย
จักษุ สิ่งที่ปรากฏแก่ตา ข้อ ๑ ในอารมณ์ ๖ หรืออายตนะภายนอก  ๓. ลักษณนามใช้เรียกพระภิกษุ
สามเณร เช่น ภิกษุรูปหนึ่ง  
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 วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฎฎ์  
 การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนว่ายตายเกิด ความเวียนเกิด หรือวนเวียน
ด้วยอ านาจกิเลส กรรม และวิบาก เช่น กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ท ากรรม เมื่อท ากรรมแล้วย่อมได้ผลของ
กรรม เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสก็เกิดอีกแล้ว ท ากรรมแล้วเสวยผลกรรมหมุนเวียนต่อไป  
 วำสนำ  
 อาการกายวาจา ที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่าง และได้สั่งสมอ
บรมมาเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นพ้ืนประจ าตัว แม้จะละกิเลสนั้นได้แล้ว แต่ก็อาจจะละอาการ
กายวาจาที่เคยชินไม่ได้ เช่น ค าพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินต้วมเตี้ยม เป็นต้น ท่านขยาย
ความว่า วาสนา ที่เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤต คือ เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วก็มี ที่เป็นกุศล
กับอัพยากฤตนั้นไม่ต้องละ แต่ที่เป็นอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่จะเป็นเหตุให้
เข้าถึงอบายกับส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดอาการแสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ต่าง ๆ ส่วนแรก พระ
อรหันต์ทุกองค์ละได้ แต่ส่วนหลังพระพุทธเจ้าเท่านั้นละได้ พระอรหันต์อ่ืนละไม่ได้ จึงมีค ากล่าวว่า
พระพุทธเจ้าเท่านั้นละกิเลสทั้งหมดได้ พร้อมทั้งวาสนา; ในภาษาไทย ค าว่าวาสนามีความหมายเพ้ียน
ไป กลายเป็นอ านาจบุญเก่า หรือกุศลที่ท าให้ได้รับลาภยศ  
 วิตก  
 ความตรึก ตริ กายยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ การคิด ความด าริ “ไทยใช้ว่าเป็นห่วงกังวล” แบ่ง
ออกเป็นกุศลวิตก ๓ และอกุศลวิตก ๓  
 วิบัติ ๔  
 ความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งไม่อ านวยแก่การที่กรรมดีจะปรากฏผล แต่กลับ
เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผล พูดสั้น ๆ ว่าส่วนประกอบบกพร่อง เปิดช่องให้กรรมชั่ววิบัติมี ๔ คือ  ๑.  
คติวิบัติ วิบัติแห่งคติ หรือคติเสีย คือเกิดอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะ ไม่
เกื้อกูล ทางด าเนินชีวิต ถิ่นที่ไปไม่อ านวย ๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแห่งร่างกาย หรือ รูปกายเสีย เช่น ร่างกาย
พิกลพิการ อ่อนแอ ไม่สวยงาม กิริยาท่าทางน่าเกลียด ไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพที่ไม่ดี  เจ็บป่วย มี
โรคมาก ๓. กาลวิบัติ วิบัติแห่งกาลหรือหรือกาลเสีย คือเกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบ
เรียบร้อย ผู้ปกครองไม่ดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มากด้วยการเบียดเบียน ยกย่องคนชั่ว บีบคั้นคนดี 
ตลอดจนท าอะไรไม่ถูกาลเวลา ไม่ถูกจังหวะ ๔. ปโยควิบัติ วิบัติแห่งการประกอบ        หรือกิจการ
เสีย เช่น ฝักใฝ่ในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด ท าการไม่ตรงตามความถนัด ความสามารถ ใช้ความเพียร
ไม่ถูกต้อง ท าการครึ่ง ๆ กลาง ๆ เป็นต้น  
 วิปัสสนำญำณ ๙  
 ญาณในวิปัสสนา ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนา เป็นความรู้ที่ท าให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจ
สภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ได้แก่ ๑. อุทยัพพยานุปัสสนาณาณ คือ ญาณอันตามเห็นความ
เกิดและดับของเบญจขันธ์  ๒. ภังคานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย เมื่อเกิดดับก็
ค านึงเด่นชัด ในส่วนดับของสังขารทั้งหลาย ต้องแตกสลายทั้งหมด    ๓. ภยตูปัฏฐานญาณ คือ ณาณ
อันมองเห็นสังขาร ปรากฏเป็นของน่ากลัว ๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นโทษของ
สังขารทั้งหลาย ว่าเป็นโทษบกพร่องเป็นทุกข์   ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นความ
หน่ายของสังขาร ไม่เพลินเพลิน ติดใจ   ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันค านึงด้วย         ใคร่พ้น
ไปเสีย คือ หน่ายสังขารทั้งหลาย ปรารถนาที่จะพ้นไปเสีย  ๗. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอัน
ค านึงพิจารณาหาทาง เมื่อต้องการจะพ้นไปเสีย เพ่ือมองหาอุบายจะปลดเปลื้องออกไป           ๘. สัง
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ขารุเปกขาณาณ คือ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือ พิจารณาสังขารไม่ยินดียินร้าย
ในสังขารทั้งหลาย  ๙. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเป็นไปโดยอนุโลกแก่การ
หยั่งรู้อริยสัจ แล้วแล้วมรรคญาณให้ส าเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไป  
 วิมุตติ ๕  
 ความหลุดพ้น ภาวะไร้กิเลส และไม่มีทุกข์ มี ๕ ประการ คือ ๑. วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยข่ม
ไว้ คือ ดับกิเลส  ๒. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับธรรมที่ตรงกันข้าม  ๓. สมุจเฉทวิมุตติ         
ดับด้วยตัดขาด ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ๔. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ โดยอาศัยโลกุต
ตรมรรคดับกิเลส  ๕. นิสรณวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาดเสร็จสิ้น  
 โลกบำลธรรม  
 ธรรมคุ้มครองโลก ได้แก่ ปกครองควบคุมใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม 
และให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย มี ๒ อย่างได้แก่  ๑. หิริ            
ความอายบาป ละอายใจต่อการท าความชั่ว  ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกรงกลัวต่อความชั่ว และ
ผลของกรรมชั่ว  
 ฤำษี  
 หมายถึง ผู้แสวงธรรม ได้แก่ นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยู่ในป่า ชีไพร ผู้แต่งคัมภีร์พระเวท  
 สติปัฏฐำน  ๔   
 ที่ตั้งของสติ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามสิ่ง 
นั้น ๆ  มันเป็นของมันเอง มี ๔ ประการ คือ  
 ๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า  เป็น
แต่เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา)  ท่านจ าแนกวิธีปฏิบัติได้หลายอย่าง คือ อานาปานสติ  
ก าหนดลมหายใจ   ๑ อิริยาบถ ก าหนดรู้ทันอิริยาบถ  ๑) สัมปชัญญะ สร้างสัมปชัญญะในการกระท า
ความเคลื่อนไหวทุกอย่าง  ๑) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุม
เข้าเป็นร่างกายนี้ ๑) ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นร่างกายของตน โดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างๆ   
 ๒. เวทนานุปัสสาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็น
แต่เพียงเวทนา  ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา)  คือ มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉย ๆ ก็ดี 
ทั้งท่ีเป็นสามิสและเป็นนิรามิสตามท่ีเป็นไปอยู่ขณะนั้น ๆ    
 ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต  ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็น
แต่เพียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ  ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มี
โทสะ มีโมหะ  ไม่มีโมหะ  เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว  ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิ  ฯลฯ อย่างไร ๆ ตามที่
เป็นไปอยู่ในขณะนั้น ๆ   
 ๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  (การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า 
เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเรา) คือ มีสติรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์  ๕  
อายตนะ  ๑๒  โพชฌงค์  ๗  อริยสัจ  ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่ เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ์
และดับได้อย่างไร  เป็นต้น  ตามที่เป็นจริงของมันอย่างนั้น ๆ   
 สมณะ   
 หมายถึง ผู้สงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านให้ความหมายจ าเพาะ 
หมายถึง ผู้ระดับบาป ได้แก่ พระอริยบุคคล และผู้ปฏิบัติเพ่ือระงับบาป ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็น         
พระอริยบุคคล  
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 สมบัติ ๔  
 คือ ความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมส่งอ านวยโอกาสให้กรรม
ดีปรากฏผล และไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผล มี ๔ อย่าง คือ  ๑. คติสมบัติ สมบัติแห่งคติ ถึงพร้อม
ด้วยคติ หรือคติให้ คือ เกิดอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะสั้น
คือ ด าเนินชีวิตหรือไปในถิ่นที่อ านวย   ๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแห่งร่างกาย ถึงพร้อมด้วยร่างกาย คือมี
รูปร่างสวย ร่างกายสง่างาม หน้าตาท่าทางดี น่ารัก น่านิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง ๓. กาลสมบัติ 
สมบัติแห่งกาล ถึงพร้อมด้วยกาลหรือกาลให้ คือ เกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีความสงบสุข ผู้ปกครองดี 
ผู้คนมีคุณธรรมยกย่องคนดี ไม่ส่งเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ท าอะไรถูกกาลเวลา ถูก
จังหวะ  ๔. ปโยคสมบัติ สมบัติแห่งการประกอบ ถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจ หรือกิจการให้ เช่น ท า
เรื่องตรงกับที่เขาต้องการ ท ากิจตรงกับความถนัดความสามารถของตน ท าการถึงขนาดถูกหลัก
ครบถ้วน ตามเกณฑ์หรือเต็มอัตรา ไม่ใช่ท าครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไม่ถูกเรื่องกัน รู้จัก
จัดท า รู้จักด าเนินการ  
 สมำบัติ  
 ภาวะสงบประณีตซึ่งพ่ึงเข้าถึง; สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ณานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพ
วิหารสมาบัติ  
 สติ      
 ความระลึกได้  นึกได้  ความไม่เผลอ   การคุมใจได้กับกิจ หรือคุมจิตใจไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง  
จ าการทีท าและค าพูดแม้นานได้   
 สังฆคุณ ๙  
 คุณของพระสงฆ์ ๑. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี  ๒. เป็นผู้ปฏิบัติตรง            
๓. เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง  ๔. เป็นผู้ปฏิบัติสมควร  ๕.  เป็นผู้ควรแก่การค านับ คือ ควรกับของที่เขา
น ามาถวาย  ๖. เป็นผู้ควรแก่การตอนรับ  ๗. เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา ควรแก่ของท าบุญ  ๘. เป็นผู้ควร
แก่การกระท าอัญชลี ควรแก่การกราบไหว้  ๙. เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เป็นแหล่งปลูกฝังและ
เผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก 
 สังเวชนียสถำน  
 สถานที่ตั้งแห่งความสังเวช ที่ที่ให้เกิดความสังเวช มี ๔ คือ  ๑. ที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือ 
อุทยานลุมพินี ปัจจุบันเรียกลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรือ Rummindei)  ๒. ที่พระพุทธเจ้า 
ตรัสรู้ คือ ควงโพธิ์ ที่ต าบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya)  ๓. ที่พระพุทธเจ้าแสดง
ปฐมเทศนา คือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกสารนาถ  ๔. ที่พระพุทธเจ้า
ปรินิพพาน คือที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia หรือ Kusinagara)  
 สันโดษ  
 ความยินดี ความพอใจ ยินดีด้วยปัจจัย ๔ คือ ผ้านุ่งห่ม อาหารที่นอนที่นั่ง และยาตามมีตาม
ได้ ยินดีของของตน การมีความสุข ความพอใจด้วยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาได้ด้วยเพียรพยายามอันชอบ
ธรรมของตน ไม่โลภ ไม่ริษยาใคร   
 สันโดษ ๓    
 ๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ คือ ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน ก็พอใจด้วยสิ่งนั้น 
ไม่ได้เดือดร้อนเพราะของที่ไม่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอ่ืนไม่ริษยาเขา  ๒. ยถาพลสันโดษ คือ 
ยินดีตามก าลัง คือ พอใจเพียงแค่พอแก่ก าลังร่างกาย สุขภาพ และขอบเขตการใช้สอยของตน ของที่
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เกินก าลังก็ไม่หวงแหนเสียดายไม่เก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน  ๓. ยถาสารุปป
สันโดษ ยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่สมควร คือ พอใจตามที่สมควรแก่ภาวะฐานะแนวทางชีวิต 
และจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุพอใจแต่องอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือได้ของใช้ที่
ไม่เหมาะสมกับตนแต่จะมปีระโยชน์แก่ผู้อ่ืนก็น าไปมอบให้แก่เขา เป็นต้น  
 สัทธรรม ๓   
 ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแก่นศาสนา มี ๓ ประการ ได้แก่ 
 ๑. ปริยัติสัทธรรม (สัทธรรมคือค าสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์) 
 ๒. ปฏิบัติสัทธรรม (สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 ๓. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึง หรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่              
มรรค ผล และนิพพาน  
 สัปปุริสธรรม ๗      
 ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท า ให้ เป็นสัตบุ รุษ คุณสมบัติของคนดี  ธรรมของผู้ ดี                         
๑. ธัมมัญญุตา คือ ความรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง  ๒. อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักผล คือรู้ความ 
มุ่งหมาย   ๓. อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น   ๔. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ คือ ความ
พอดี  ๕. กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล คือ รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม   ๖. ปริสัญญุตา คือ ความรู้
จักบริษัทคือรู้จักชุมชนและรู้จักที่ประชุม  ๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความรู้จัก
บุคคล คือความแตกต่างแห่งบุคคล  
 สัมปชัญญะ    
 ความรู้ตัวทั่วพร้อม ความรู้ตระหนัก ความรู้ชัดเข้าใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได้ มักมาคู่กับสติ 
 
 สำรำณียธรรม ๖   
 ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง  ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน   หลักการอยู่ร่วมกัน  
เรียกอีกอย่างว่า “สาราณียธรรม”  ๑. เมตตากายกรรม มีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง             
๒.  เมตตาวจีกรรม มีเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ๓. เมตตา มโนกรรม มีเมตตามโนกรรม
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๔. สาธารณโภคี  แบ่งปันสิ่งของที่ได้มาไม่หวง  แหน ใช้ผู้เดียว  ๕. สีลสามัญญ
ตา  มีความประพฤติร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือขจัด
ปัญหา  ๖.ทิฏฐิสามัญญตา  มีความเห็นชอบดีงาม เช่นเดียวกับหมู่คณะ   
 สุข ๒   
 ความสบาย ความส าราญ มี ๒ อย่าง ได้แก่ ๑. กายิกสุข สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข                  
สุขทางใจ อีกหมวดหนึ่งมี ๒  คือ  ๑. สามิสสุข  สุขอิงอามิส คือ อาศัยกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข   สุขไม่
อิงอามิส คือ อิงเนกขัมมะ  
 ศรัทธำ   
 ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม  
 ศรัทธำ ๔   
 ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ๔ ประการคือ  ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม เชื่อว่ากรรม        
มีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อท าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท าทั้งที่รู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่ว       
ความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่า และเชื่อ
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ว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการกระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น   ๒. วิปาก
สัทธา (เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมท่ีส าเร็จต้องมีผล และผล
ต้อง มีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี และผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  ๓. กัมมัสสกตาสัทธา (ความเชื่อที่สัตว์มี
กรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน  ๔. 
ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมา
สัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็น
ว่ามนุษย์ คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึ งภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่
พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้   
 สงเครำะห์   
 การช่วยเหลือ การเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล  
 สังคหวัตถุ  ๔    
 เรื่องสงเคราะห์กัน คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อ่ืนไว้ได้ หลักการสงเคราะห์ คือ 
ช่วยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว้  และเป็นเครื่องเกาะกุมประสานโลก ได้แก่  สังคมแห่งหมู่สัตว์ไว้          
ดุจสลักเกาะยึดรถที่ก าลังแล่นไปให้คงเป็นรถ และวิ่งแล่นไปได้มี ๔ อย่างคือ  ๑. ทาน การแบ่งปัน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  ๒. ปิยวาจา พูดจาน่ารัก  น่านิยมนับถือ  ๓. อัตถจริยา  บ าเพ็ญประโยชน์                  
๔. สมานัตตนา  ความมีตนเสมอ คือ ท าตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน เป็นต้น   
 สัมมัตตะ   
 ความเป็นถูก ภาวะที่ถูก มี ๑๐ อย่าง ๘ ข้อต้น ตรงกับองค์มรรคทั้ง ๘ ข้อ เพ่ิม ๒ ข้อท้าย 
คือ ๙. สัมมาญาณ รู้ชอบได้แก่ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ   ๑๐. สัมมาวิมุตติ พ้นชอบได้แก่          
อรหัตตผลวิมุตติ ; เรียกอีกอย่าง อเสขธรรม ๑๐  
 สุจริต ๓   
 ความประพฤติดี ประพฤติชอบตามคลองธรรม มี ๓ คือ  ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบ             
ทางกาย  ๒. วจีสุจริต ประพฤติชอบทางวาจา  ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบทางใจ (พ.ศ. หน้า ๓๔๕) 
หิริ  ความละอายต่อการท าชั่ว  
 อกุศลกรรมบถ ๑๐   
 ทางแห่งอกุศลกรรม ทางความชั่ว กรรมชั่วอันเป็นทางน าไปสู่ความเสื่อม ความทุกข์ หรือ
ทุคติ  ๑. ปาณาติบาต การท าชีวิตให้ตกล่วง  ๒. อทินนาทาน การถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยอาการ
ขโมย ลักทรัพย์  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดทางกาม  ๔. มุสาวาท การพูดเท็จ ๕. ปิสุณ
วาจา วาจาส่อเสียด  ๖. ผรุสวาจา วาจาหยาบ  ๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ  ๘. อภิชฌา เพ่งเล็ง
อยากได้ของเขา   ๙. พยาบาท คิดร้ายผู้อ่ืน   ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม  
 อกุศลมูล ๓   
 รากเหง้าของอกุศล ต้นตอของความชั่ว มี ๓ คือ  ๑. โลภะ (ความอยากได้)  ๒. โทสะ 
(ความคิดประทุษร้าย)   ๓. โมหะ (ความหลง) ๘   
 อคติ ๔   
 ฐานะอันไม่พึงถึง ทางความประพฤติที่ผิด ความไม่เที่ยงธรรม ความล าเอียง มี ๔ อย่างคือ               
๑. ฉันทาคติ (ล าเอียงเพราะชอบ)   ๒. โทสาคติ (ล าเอียงเพราะชัง)   ๓. โมหาคติ (ล าเอียงเพราะหลง 
พลาดผิดเพราะเขลา)  ๔. ภยาคติ (ล าเอียงเพราะกลัว)   
 อนัตตำ   
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 ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ตัวตน   
 อบำยมุข   
 ช่องทางของความเสื่อม เหตุเครื่องฉิบหาย เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ทางแห่งความพินาศ              
 อบำยมุข ๔    
 ๑. อิตถีธุตตะ (เป็นนักเลงหญิง นักเที่ยวผู้หญิง)  ๒. สุราธุตตะ (เป็นนักเลงสุรา นักดื่ม)                
๓. อักขธุตตะ (เป็นนักการพนัน)  ๔. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว)   
 
 
 อบำยมุข ๖   
 ๑. ติดสุราและของมึนเมา  ๑.๑ ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๑.๒ ก่อการทะเลาะวิวาท                    
๑.๓ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค  ๑.๔ เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง  ๑.๕ ท าให้ไม่รู้อาย  ๑.๖ ทอนก าลังปัญญา   
๒. ชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ อย่างคือ  ๒.๑ ชื่อว่าไม่รักษาตน  ๒.๒ ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย            
๒.๓ ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ  ๒.๔ เป็นที่ระแวงสงสัย  ๒.๕ เป็นเป้าให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ  ๒.๖ 
เป็นที่มาของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมาก  ๓. ชอบเที่ยวดูการละเล่น มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสียเพราะ
มีใจกังวลคอยคิดจ้อง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง ๖ กรณี  คือ  ๓.๑ ร าที่ไหนไปที่นั่น  ๓.๒ – 
๓.๓ ขับร้อง ดนตรี เสภา เพลงเถิดเทิงท่ีไหนไปที่นั่น  ๔. ติดการพนัน มีโทษ ๖ คือ  ๔.๑ เมื่อชนะย่อม
ก่อเวร  ๔.๒ เมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป  ๔.๓ ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๔.๔ เข้าที่ประชุมเขา
ไม่เชื่อถือถ้อยค า  ๔.๕ เป็นที่หมิ่นประมาทของเพ่ือนฝูง  ๔.๖ ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครอง
ให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ได้  ๕. คบคนชั่ว มีโทษโดยน าให้กลายเป็นคนชั่วอย่างที่
ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ได้เพ่ือนที่จะน าให้กลายเป็น ๕.๑ นักการพนัน  ๕.๒ นักเลงหญิง  ๕.๓ 
นักเลงเหล้า   ๕.๔ นักลวงของปลอม  ๕.๕ นักหลอกลวง   ๕.๖ นักเลงหัวไม้   ๖. เกียจคร้านการงาน 
มีโทษโดยท าให้ยกเหตุต่าง ๆ เป็นข้ออ้างผิดเพ้ียน ไม่ท าการงานโภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมด
สิ้นไป คือ ให้อ้างไปทั้ง ๖ กรณีว่า ๖.๑ – ๖.๖ หนาวนัก ร้อนนัก เย็นไปแล้ว ยังเช้านัก           หิวนัก 
อ่ิมนัก แล้วไม่ท าการงาน  
 อปริหำนิยธรรม ๗   
 ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่  ๑. 
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท า
กิจกรรมที่พึงท า  ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม)  ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ 
ควรเคารพนับถือท่านเหล่านั้น  ๕. บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุด
คร่า ขืนใจ  ๖. เคารพสักการบูชา เจดีย์หรืออนุสาวรีย์ประจ าชาติ  ๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง 
ป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (รวมถึงพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วย)  
 อธิปไตย  ๓   
 ความเป็นใหญ่ มี  ๓ อย่าง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่  ถือตนเป็นใหญ่ 
กระท าการด้วยปรารภตนเป็นประมาณ  ๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่   
กระท าการด้วยปรารภนิยมของโลกเป็นประมาณ ๓. ธัมมาธิปไตย  ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรม
เป็นใหญ่, กระท าการด้วยปรารภความถูกต้อง เป็นจริง  สมควรตามธรรมเป็นประมาณ 
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 อริยสัจ  ๔   
 ความจริงอันประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงที่ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ 
มี ๔ คือ  
  ๑. ทุกข์ (ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและ
ความเที่ยงแท้  ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง  ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก  
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์  ๕ เป็นทุกข์  
 ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์  สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ  กามตัณหา 
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา) ก าจัดอวิชชา  ส ารอกตัณหา สิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดขัด  หลุดพ้น สงบ 
ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือ นิพพาน)   
 ๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป  ภาวะที่เข้าถึงเมื่อก าจัดอวิชชา 
ส ารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ เป็นอิสระ คือ นิพพาน)   
 ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์  ได้แก่  อริยอัฏฐังคิกมรรค  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มัชฌิมปฏิปทา  แปลว่า ทางสายกลาง 
มรรคมีองค์  ๘ นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ ปัญญา)    
 อริยอัฏฐคิกมรรค   
 ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ (ศีล สมาธิ ปัญญา)   
 อัญญำณุเบกขำ   
 เป็นอุเบกขาฝ่ายวิบัติ  หมายถึง  ความไม่รู้เรื่อง  เฉยไม่รู้เรื่อง  เฉยโง่  เฉยเมย 
 อัตตำ   
 ตัวตน อาตมัน ปุถุชนย่อมยึดมั่นมองเห็นขันธ์ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดเป็นอัตตา 
หรือยึดถือว่ามีอัตตา เนื่องด้วยขันธ์   
 อัตถะ   
 เรื่องราว ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ มี ๒ ระดับ คือ  ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ 
ประโยชน์ในชีวิตนี้หรือประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ 
รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาโดยทางที่ชอบธรรม  ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือ
ประโยชน์ที่ล้ าลึกกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน้า เป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป เป็นหลักประกันชีวิตเมื่อ
ละจากโลกนี้ไป  ๓. ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตเป็นจุดหมาย
สูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดท้าย คือ พระนิพพาน อีกประการหนึ่ง หมายถึง ๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน   
๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน  ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย   
 อำยตนะ     
 ที่ต่อ  เครื่องติดต่อ  แดนต่อความรู้   เครื่องรู้ และสิ่งที่ถูกรู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็น              
สิ่งที่รู้ หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นส่งที่รู้ เป็นต้น จัดเป็น  ๒ ประเภท ได้แก่   
 ๑. อาตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖   
 ๒. อายตนะภายนอก หมายถึง  เครื่องต่อภายนอก สิ่งที่ถูกรู้ มี ๖ คือ ๒.๑  รูป คือ รูป ๒.๒  
สัททะ คือ เสียง  ๒.๓  คันธะ คือ กลิ่น   ๒.๔ รส คือ รส  ๒.๕  โผฏฐัพพะ  คือ สิ่งต้องกาย ๒.๖ 
ธัมมะ หมายถึง ธรรมารมย์  คือ อารมณ์ที่เกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้ อารมณ์ ๖ ก็เรียก  
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 อำยตนะภำยใน    
 เครื่องต่อภายใน เครื่องรับรู้ มี  ๖ คือ ๑. จักขุ คือ ตา  ๒.  โสตะ คือ หู  ๓. ฆานะ คือ จมูก 
๔. ชิวหา คือ ลิ้น  ๕. กาย คือ กาย  ๖. มโน  คือ  อินทรีย์ ๖  ก็เรียก   
 อริยวัฑฒิ  ๕   
 ความเจริญอย่างประเสริฐ หลักความเจริญของอารยชน มี ๕ คือ  ๑. ศรัทธา ความเชื่อ 
ความมั่นใจในพระรัตนตรัย  ในหลักแห่งความจริง ความดีอันมีเหตุผล  ๒.ศีลความประพฤติดี มีวินัย 
เลี้ยงชีพสุจริต  ๓.  สุตะ การเล่าเรียน  สดับฟัง  ศึกษาหาความรู้ ๔. จาคะ  การเผื่อแผ่เสียสละ  
เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจช่วยเหลือ ใจกว้าง  พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบ  เอาแต่ตัว  ๕.  ปัญญา 
ความรอบรู้ รู้คิด  รู้พิจารณา  เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง  
 อิทธิบำท  ๔   
 คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ  
 ๑. ฉันทะ  ความพอใจ  คือ ความต้องการที่จะท าใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอแล้วปรารถนา
จะท า   ให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป   
 ๒. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอา
ธุระไม่ท้อถอย   
 ๓. จิตตะ ความคิด คือ  ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย  
 ๔. วิมังสา  ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจตรา
หาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น  มีการวางแผน วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
ตัวอย่างเช่น  ผู้ท างานทั่ว ๆ ไปอาจจ าสั้น ๆ ว่า รักงาน  สู้งาน ใส่ใจงาน และท างานด้วยปัญญา  
 อุบำสกธรรม ๗   
 ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญของอุบาสก  ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ             
๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล  ๔. มีความเลื่อมใสอย่างมากในพระภิกษุทุกระดับ          
๕. ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน  ๖. ไม่แสวงหาบุญนอกหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา  
๗. กระท าการสนับสนุน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา  
 อุบำสกธรรม ๕   
 สมบัติของอุบาสก ๕ คือ  ๑. มีศรัทธรา  ๒. มีศีลบริสุทธิ์  ๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว  เชื่อกรรม 
ไม่เชื่อมงคลคือมุ่งหวังผลจากการกระท า และการงานมิใช่จากโชคลาภ และสิ่งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์  
๔. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๕. ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา   
 อุบำสกธรรม  ๗   
 ผู้ใกล้ชิดพระศาสนาอย่างแท้จริง ควรตั้งตนอยู่ในธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญของอุบาสก 
มี ๗ ประการ ได้แก่  ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ  ๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม  ๓. ศึกษา
ในอธิศีล คือ ฝึกอบรมตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป  ๔. พรั่งพร้อมด้วยความ
เลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นเถระ นวกะ และปูนกลาง  ๕. ฟังธรรมโดยความตั้งใจ มิใช่ มา
จับผิด  ๖. ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอก หลักค าสอนนี้  คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลัก
พระพุทธศาสนา  ๗. กระท าความสนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้ คือ เอาใจใส่ท านุบ ารุงและช่วย
กิจกรรม  
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 อุเบกขำ   
 มี ๒ ความหมายคือ  ๑. ความวางใจเป็นกลาง ไม่เองเอียงด้วยชอบหรือชัง ความวางใจ            
เฉยได้ ไม่ยินดียินร้าย เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่าพึงปฏิบัติ
ต่อไปตามธรรม หรือตามควรแก่เหตุนั้น  ๒. ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เรียกเต็มว่าอุเบกขา
เวทนา (อทุกขมสุข)   
 อุปำทำน ๔   
 ความยึดมั่น ความถือมั่นด้วยอ านาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแต่ตัณหา ผูกพันเอา
ตัวตนเป็นที่ตั้ง  ๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าใคร่           
น่าพอใจ ๒. ทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ ความเห็น ลัทธิ หรือหลักค าสอนต่าง ๆ                 
๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ  แบบแผน ระเบียบ
วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีต่าง ๆ กัน ไปอย่างงมงายหรือโดยนิยมว่าขลัง ว่าศักดิ์สิทธิ์ มิได้
เป็นไปด้วยความรู้ ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล  ๔. อัตตาวาทุปาทาน ความยึด
มั่นในวาทะว่าตัวตน คือ ความถือหรือส าคัญ หมายอยู่ในภายในว่ามีตัวตน ที่จะได้ จะมี จะเป็น จะสูญ
สลาย ถูกบีบคั้น ท าลายหรือเป็นเจ้าของ เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่ง
ทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มา
สัมพันธ์กันล้วน ๆ   
 อุปนิสัย ๔   
 ธรรมที่พ่ึงพิง หรือธรรมช่วยอุดหนุน  ๑. สงฺขาเยก  ปฏิเสวติ พิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัย 
๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เป็นต้น ที่จ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์                   
๒. สงฺขาเยก  อธิวาเสติ พิจารณาแล้วอดกลั้นได้แก่ อนิฏฐารมณ์ ต่าง ๆ มีหนาวร้อน และทุกขเวทนา 
เป็นต้น  ๓. สงฺขาเยก  ปริวชฺเชติ พิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจแล้ว         
หลีกเว้น  ๔. สงฺขาเยก  ปฏิวิโนเทติ พิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายเกิดขึ้นแล้ว เช่น อกุศลวิตก        
มีกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก และความชั่วร้ายทั้งหลายแล้วพิจารณาแก้ไข บ าบัดหรือ
ขจัดให้สิ้นไป   
 โอตตัปปะ   
 ความเกรงกลัวต่อความชั่ว  
 โอวำท   
 ค ากล่าวสอน ค าแนะน า  ค าตักเตือน โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ คือ ๑. เว้นจากทุจริต คือ 
ประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา ใจ (ไม่ท าชั่วทั้งปวง) ๒.ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 
(ท าแต่ความดี)  ๓. ท าใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง โลภ  โกรธ  หลง เป็นต้น (ท าจิตของ
ตนให้สะอาดบริสุทธิ์)   
 สังคมศำสตร์     
 การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
 สังคมศึกษำ      
 การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  
 คุณธรรม(virtue) และจริยธรรรม(moral or morality or ethics)   
 คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี จริยธรรมมีความหมายเช่นเดียวกับศีลธรรม  
หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติกรรมปฏิบัติความประพฤติหรือหน้าที่ที่ชอบ ที่ควรปฏิบัติในการ
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ครองชีวิต   ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงหมายถึง สภาพคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติหรือหน้าที่ท่ี
ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือคุณธรรมตามกรอบจริยธรรม ส่วนศีลธรรมและจริยธรรม                        
มีความหมายใกล้เคียงกัน คุณธรรมจะมีความหมายที่เน้นสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่แสดงออก
ถึงความดีงาม ส่วนจริยธรรม มีความหมายเน้นที่ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม นักวิชาการมักใช้ค าทั้งสองค านี้ในความหมายนัยเดียวกันและมักใช้ค าสองค าดังกล่าวควบคู่
กันไป เป็นค าว่า คุณธรรมจริยธรรมซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมีความหมาย
เน้นทั้งสภาพ ลักษณะหรือคุณสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม  
 กำรเมือง     
 ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการจัดระเบียบสังคมเพ่ือประโยชน์และ
ความสงบสุขของสังคม มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยรวมทั้งหมดในส่วนหนึ่งของชีวิตในพ้ืนที่หนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจ อ านาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการด าเนินการได้ 
 ข้อมูล    
 สิ่งที่ได้รับรู้และยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ เมื่อจัดระบบแล้วเรียกว่า สารสนเทศ 
 
 ค่ำนิยม      
 การก าหนดคุณค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจ าตัว 
 คุณค่ำ 
 ลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความดี ความงาม ความดีเป็นคุณค่าของจริยธรรม ความงาม
เป็นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ สิ่ งที่ตอบสนองความต้องการได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า คุณค่าเป็นสิ่ง
เปลี่ยนแปลงได้ คุณค่าเปลี่ยนไปได้ตามเวลา และคุณค่ามักเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของ                   
ความเจริญ 
 บทบำท     
 การกระท าที่สังคมคาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู่ 
 หน้ำที่     
 เป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
 สถำนภำพ      
 ต าแหน่งที่แต่ละคนครองอยู่ในสถานที่หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง 
 บรรทัดฐำน  
 ข้อตกลงของสังคมที่ก าหนดให้สมาชิกประพฤติ ปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช้
บรรทัดฐานของสังคม (social norms) เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้ ซึ่งแยก
ออกเป็น  
 ก. วิถีประชา (folkways) ได้แก่ แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่สังคมยอมรับ และ 
ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการด าเนินชีวิต และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมจะไม่มีกฎเกณฑ์เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 
 ข. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เป็นมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มีการก าหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมที่เข้มขึ้น ในกรณีมีผู้ฝ่าฝืนอาจมีการลงโทษ แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการเขียนไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรก็ตาม เช่น การลวนลามสตรีในชนบท ต้องลงโทษด้วยการเสียผี 
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 ค. กฎหมาย (law) เป็นมาตรฐานความประพฤติท่ีรัฐก าหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ และก าหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 
 สิทธิ      
 ข้อเรียกร้องของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
 สิทธิทำงศีลธรรม      
 เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
 ประเพณี  
 เป็นความประพฤติของคนหมู่หนึ่ง อยู่ในที่แห่งหนึ่ง ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน
และสืบกันมานาน ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาด้วย
จุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง และก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาแน่นอนสม่ าเสมอ กิจกรรที่เป็น
ประเพณีอาจมองได้อีกประการหนึ่งว่าเป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะหรือทางศาสนา 
 ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน  
 คือการประกาศเจตนารมณ์ ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส าคัญในการวางกรอบ
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ ๒๑๗ A (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดย
ประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน 
 วัฒนธรรม และภูมิปัญญำไทย  
 เป็นการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา 
ปัจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมนุษยชาติโลก ความส าคัญ และ
ผลกระทบที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยและมนุษยชาติ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 สัมมำชีพ       
 การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 
 ประสิทธิภำพ   
 ความสามารถในการท างานจนส าเร็จ หรือผลการกระท าที่ได้ผลออกมาดีกว่าเดิม รวมทั้ง 
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า โดยไม่ให้เกิดความสูญเปล่าหรือความสูญเสีย ทรัพยาการต่าง ๆ 
พิจารณาได้จากเวลา แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ 
 ประสิทธิผล     
 ระดับความส าเร็จของวัตถุประสงค์ หรือ ผลส าเร็จของงาน 
 สินค้ำ    
 หมายความว่าสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกิดโดย
ธรรมชาติหรือเป็นผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
 ภูมิปัญญำ   
 ส่วนหนึ่งของประเพณี หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได้ เช่น พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค  
พิธีบวชลูกแก้ว พิธีขอฝน พิธีไหว้ครู พิธีแต่งงาน 
 มนุษยชำติ      
 การเกิดเป็นมนุษย์มาจาก มนุษย์ = ผู้มีจิตใจสูง กับชาติ = เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษย์ 
ทั่ว ๆ ไป 
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 มรรยำท     
 พฤติกรรมที่สังคมก าหนดว่าควรประพฤติเป็นวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสมและ                
ไม่เหมาะสม 
 ระบบ       
 การน าส่วนต่าง ๆ มาปรับเรียงต่อให้ท างานประสานต่อเนื่องกันจนดูเป็นสิ่งเดียวกัน 
 กระบวนกำร      
 กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินการต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 
 วิเครำะห์     
 การแยกแยะให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ 
 เศรษฐกิจ  
 ความรู้เกี่ยวกับการกิน การอยู่ของมนุษย์ในสังคม ว่าด้วยทรัพยากรที่มีจ ากัดการผลิต              
การกระจายผลผลิต และการบริโภค 
 สหกรณ์  แปลว่าการท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าต้องร่วมมือกัน
ในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ท าด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานที่ท าด้วยสมอง และงานการที่ท าด้วยใจ        
ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม (พระราชด ารัสพระราชทานแก่ผู้น าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
และสหกรณ์ประมงท่ัวประเทศ ณ ศาลาดุสิตดาลัย  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖)  
 ทรัพย์สินทำงปัญญำ     
 หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์  ซึ่งเน้นที่ผลผลิต
ของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิด ของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก 
ทรัพย์สินทางปัญญา อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่นสินค้า ต่าง ๆ หรือ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น  บริการ 
แนวความคิด กรรมวิธีและทฤษฎีต่าง ๆ เป็นต้น  ทรัพย์สินทางปัญญามี ๒ ประเภท ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 
 ๑. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม  เครื่องหมายการค้า 
ความลับทางการค้า  ชื่อทางการค้า   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   
         สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน
แหล่งภูมิศาสตร์ และทีสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็น สินค้าที่มีคุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 
 ๒. ลิขสิทธิ์  คือ  งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 
งานภาพยนตร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรณคดี หรือแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้ง
สิทธิข้างเคียง   
 เหตุ     
 ภาวะเงื่อนไขที่จ าเป็นที่ท าให้สิ่งหนึ่งเกิดข้ึนตามมา เรียกว่า ผล 
 เหตุกำรณ์     
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
 อ ำนำจ       
 ความสามารถในการบีบบังคับให้สิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระท าตามที่ปรารถนา 
 อิทธิพล      
 อ านาจบังคับที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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 เอกลักษณ์      
 ลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีที่ใดเหมือน 
 ต ำนำน     
  เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาและถูกบันทึกขึ้นภายหลัง 
 พงศำวดำร  
 คือ การบันทึกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นตามล าดับเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่กับ
พระมหากษัตริย์ และราชส านัก 
 อดีต      
 คือ เวลาที่ล่วงมาแล้ว ความส าคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบง าความคิดและความรู้ของเรา
อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง อดีตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคน/ความส าคัญที่มีต่อเหตุการณ์และกลุ่มคนจะถูก
น ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
 นักประวัติศำสตร์      
 เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ               
ตามจุดมุ่งหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจน าไปสู่การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในที่สุด 
 ควำมมุ่งหมำยในกำรเขียนประวัติศำสตร์ 
 - นักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 
 -  นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ มุ่งที่จะหาความจริง ( truth) จากอดีตและตีความโดย
ปราศจากอคติ (bias) 
 หลักฐำนประเภท ต่ำง ๆ      
 จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะน าไปสู่ความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบ่งประเภทของ
หลักฐานหลายแบบ เช่น หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง 
หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์แบบหนึ่ง หรือหลักฐานชั้นต้นและ
หลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง  ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมิน
ว่าน่าเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยหรือเกิดโดยผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่กระนั้นนัก
ประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกก่อนด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยก็
ย่อมมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจท าให้เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 
 อคติ    
 คือ ความล าเอียง ไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ซึ่งผู้ที่เป็นนัก
ประวัติศาสตร์จะต้องตระหนักและควบคุมให้ได้ 
 ควำมเป็นกลำง     
 คือ การมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติจะเกิดขึ้นได้หากเข้าใจธรรมชาติของหลักฐาน                
แต่ละประเภท เข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เรียน ผู้บันทึก
ประวัติศาสตร์ (นั่นคือ เข้าใจว่าบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด) 
 ควำมจริงแท้   (real truth)     
 คือ ความจริงที่คงอยู่แน่นอนนิรันดร์ เป็นจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร์มุ่งแสวงหา              
ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ (ที่
มนุษย์เป็นผู้สร้าง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท้ ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของหลักฐานและกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียด ถี่ถ้วน กินเวลายาวนาน แต่นี้คือ ภาระหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ 
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 ผู้สอนวิชำประวัติศำสตร์      
 คือ ผู้น าความรู้ทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เจตคติและทักษะในการใช้
กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงและความจริงแท้จะต้องศึกษาผลงานของนัก
ประวัติศาสตร์และเลือกเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยต้องเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 
 เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์    
  เป็นการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบ่งช่วงเวลาตามระบบต่าง ๆ ทั้งแบบไทย สากล 
ศักราชที่ส าคัญ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทกัษะพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สามารถเข้าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่สัมพันธ์กับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึงความส าคัญในความต่อเนื่องของเวลา อิทธิพลและ
ความส าคัญของเวลาที่มีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
 วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  
 หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิธีวิจัย
เอกสารและหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นเหตุเป็นผล และการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
 หนึ่ง   การก าหนดเป้าหมายหรือประเด็นค าถามที่ต้องการศึกษา แสวงหาค าตอบด้วยเหตุ 
และผล (ศึกษาอะไร ช่วงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 
 สอง   การค้นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แก่ วัตถุโบราณ ร่องรอยถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการด าเนินชีวิต 
 สาม   การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความน่าเชื่อถือ การประเมิน
คุณค่าของหลักฐาน) การตีความหลักฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 
 สี่   การสรุปข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถาม ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่าง
เคร่งครัดโดยไม่ใช้ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเข้าใจความคิด
ของคนในยุคนั้นหรือน าตัวเข้าไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษา 
 ห้า    การน าเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มี
ความต่อเนื่อง น่าสนใจ ตลอดจนมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้งานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า
และมีความหมาย 
 พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน     
 เป็นการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษย์ในบริบทของเวลาและสถานที่ โดยทั่วไปจะแยก
เรื่องศึกษาออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาในกลุ่มสังคม มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เช่น ในท้องถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุ่งศึกษาว่าสังคมนั้น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ตามล าดับเวลาได้อย่างไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยใดบ้าง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์
และปัจจัยแวดล้อมทางสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการหรือการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และผลกระทบของ
การสร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของ
เวลาและความต่อเนื่อง 
 ภูมิศาสตร์      
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 เป็นค าที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเป็นศาสตร์
ทางพ้ืนที่  เป็นความรู้ที่ว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง 
 ลักษณะทำงกำยภำพของภูมิศำสตร์    
 หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเป็นรูปร่าง รูปทรง โดยสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ไปถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของธรณี
สัณฐานวิทยาภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตร์ดิน ชีวภูมิศาสตร์พืช ภูมิศาสตร์สัตว์  ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน       
 หมายถึงวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห์ พิจารณาส าหรับศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ได้ใช้
ส าหรับการศึกษาพิจารณา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
มนุษย์ (Environment) ทางกายภาพ ด้วยวิธีการศึกษาพิจารณาถึง 
 ควำมแตกต่ำง  
 ความเหมือนระหว่างพ้ืนที่หนึ่งๆ กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง  หรือระหว่างภูมิภาคหนึ่งกับภูมิภาคหนึ่ง 
โดยพยายามอธิบายถึงความแตกต่าง ความเหมือน  รูปแบบของภูมิภาค และพยายามขีดเส้นสมมุติ 
แบ่งภูมิภาคเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์   ดูสัมพันธภาพของภูมิภาคเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร 
 ภูมิศำสตร์       
 คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และวัฒนธรรม รูปแบบต่าง ๆ ถ้าพิจารณาเฉพาะ
ปัจจัยทางธรรมชาติ จะเป็นภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง การอพยพจะเป็นภูมิศาสตร์
มนุษย์ (Human Geography) ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การตั้งถิ่นฐาน 
การคมนามคม การค้า การเมือง จะเป็นภูมิศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Geography)  
 ภูมิอำกำศ    
 คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบต่าง  ๆ เช่น ภูมิอากาศ                
แบบร้อนชื้น ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง ฯลฯ 
 ภูมิประเทศ     
 คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบแผ่นดิน เช่น หิน ดิน ความต่างระดับท าให้เกิดภาพ
ลักษณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่แบบภูเขา พ้ืนที่ระบบลาด    เชิงเขา พ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ลุ่ม ฯลฯ 
 ภูมิพฤกษ์      
 คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตว์ป่า ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ป่าดิบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าทุ่งหญ้า ฯลฯ 
 ภูมิธรณี      
 คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน โครงสร้างทางธรณี ท าให้เกิดรูปแบบทางธรณีชนิดต่าง ๆ 
เช่น ภูเขาแบบทบตัว ภูเขาแบบยกตัว ที่ราบน้ าท่วมถึง ชายฝั่งแบบยุบตัว ฯลฯ 
 ภูมิปฐพี      
 คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ท าให้เกิดดินรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น แดนดินด า มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ 
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 ภูมิอุทก      
 คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแผ่นดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ  ท าให้เกิด
รูปแบบแหล่งน้ าชนิดต่าง ๆ เช่น แม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร น้ าใต้ดิน  
น้ าบาดาล ฯลฯ 
 ภูมิดำรำ      
 คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของดวงดาว กลุ่มดาว เวลา การเคลื่อนการโคจรของ ดาวฤกษ์                
ดาวเคราะห์ ท าให้เกิดรูปแบบปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดกลางวันกลางคืน ข้างขึ้น -ข้างแรม 
สุริยุปราคา ตะวันอ้อมเหนือ ตะวันอ้อมใต้ ฯลฯ 
 ภัยพิบัติ    
 เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและ
กระท าของมนุษย์ จนชุมชนหรือสังคมท่ีเผชิญปัญหาไม่อาจรับมือ เช่นดินถล่ม สึนามิ  ไฟป่า  ฯลฯ 
 แหล่งภูมิศำสตร์   
 หมายความว่า พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล 
ทะเลสาบ แม่น้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนท านองเดียวกันด้วย 
 เทคนิคทำงภูมิศำสตร์     
 หมายถึง แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ ภายถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สื่อที่สามารถค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ 
 มิติทำงพื้นที่      
  หมายถึง การวิเคราะห์ พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา 
สถานที่ ปัจจัยแวดล้อม และการกระจายของพ้ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความกว้าง ยาว สูง ตาม
ขอบเขตที่ก าหนด หรือสมมุติพ้ืนที่ขึ้นมาพิจารณา 
 กำรศึกษำรูปแบบทำงพื้นที่       
 หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือมิติทางพ้ืนที่ของ   สังคมมนุษย์ ที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ มีการใช้และก าหนดหน่วยเชิงพ้ืนที่  ที่ชัดเจน มีการอาศัยเส้นที่เราสมมุติขึ้น อาศัยหน่วยต่าง ๆ 
ขึ้นมาก าหนดขอบเขต ซึ่งมีองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษย์ที่เด่นชัด สอดคล้องกันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา 
แสวงหาข้อมูล 
 ภูมิศำสตร์กำยภำพ   
 หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยมีขอบเขตที่กล่าวถึง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ              
ภูมิปฐพี (ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ์ (พืชพรรณ ป่าไม้ ธรรมชาติ) 
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีผลต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 สิ่งแวดล้อม   
  สิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลต่อสิ่งนั้น อาทิ อากาศ น้ า ดิน ต้นไม้ สัตว์ ซึ่ง
สามารถถูกท าลายได้โดยการขาดความระมัดระวัง 
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 สิ่งแวดล้อมทำงภำยภำพ     
 หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงาน และมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตว์ป่า ธรณีสัณฐาน (ภูเขาและท่ีราบ) บรรยากาศ มหาสมุทร แร่ธาตุ 
และน้ า 
 อนุรักษ์    
 การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาป้องกันบางสิ่ง
ไม่ให้    เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูกท าลาย 
 ภูมิศำสตร์มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  
 หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมด้านสังคมทั้งในเมืองและท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม 
 กรอบทำงพื้นที่ (Spatial Framework)     
 หมายถึง การวางข้อก าหนดหรือขอบเขตของพ้ืนที่ในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแบบ
รูปแบบกระจายของสิ่งต่าง ๆ บนผิวโลกส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือให้เราเข้าใจลักษณะโลกของมนุษย์ดีขึ้น 
เช่น การก าหนดให้มนุษย์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ดีขึ้น เช่น การก าหนดให้มนุษย์และวัฒนธรรมของ
มนษุย์กรอบพ้ืนที่ของโลกที่มีลักษณะเป็นภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ ส าหรับ
การวิเคราะห์ หรือศึกษาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง เฉพาะเรื่อง 
 รูปแบบทำงพื้นที่ (Spatial Form)     
 หมายถึง ข้อเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุ่มของข้อมูลที่ ได้มา เป็นต้นว่า 
ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระท าระหว่างกัน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผน
ที่ ภาพถ่าย ฯลฯ 
 พื้นที่หรือระวำงที่(Space)      
 หมายถึง ขอบเขตทางพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาพ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ 
ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่ก าหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการก าหนดเป็นเขตบริเวณ 
สถานที่ น ามิติของความกว้าง ความลึก ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ตามที่เราก าหนด ขอบเขตระหว่างที่ ด้วยเครื่องมือ เส้นสมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น 
แผนที่ ภาพถ่าย ฯลฯ อาจจะจ าแนกเป็นเขต ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ      
ที่เฉพาะเจาะจงไป มีการพิจารณา วิเคราะห์ถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก และ
ลักษณะทางพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธ์จากถ่ินฐาน
ของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความแตกต่างเชิงพื้นที่ (Area difference) 
 มิติสัมพันธ์เชิงท ำเลที่ตั้ง      
 หมายถึง การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ในแต่ละสถานที่ ใน
ฐานะที่ความแตกต่างและเหมือนกันนั้นอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับความแตกต่างและความเหมือนกันใน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และการศึกษาภูมิ
ทัศน์ที่แตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ ปัจจัย ตลอดจนแบบรูปการกระจายของมนุษย์บนพ้ืนโลก 
และการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก เหตุไรมนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก แตกต่างกันใน
สถานที่ต่างกัน และในเวลาที่ต่างกัน มีผลกระทบอย่างไร 
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 ภำวะประชำกร    
 รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องส าคัญ 3 ด้าน คือขนาดประชากร                 
การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ และองค์ประกอบของประชากร 
 ขนำดของประชำกร      
 จ านวนประชากรทั้งหมดของเขตพ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
 กำรกระจำยตัวเชิงพื้นที่   
 การที่ประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่าง ๆ   ของพ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
 องค์ประกอบของประชำกร  
 ลักษณะต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจ านวนประชากร 
องค์ประกอบของประชากรเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของประชากร องค์ประกอบ
ประชากรที่ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส 
 กำรเปลี่ยนแปลงประชำกร     
 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดกรเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตาย และ                
การย้ายถิ่น 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดมหาการ 

ที่ ๗๐ / 256๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551   ปีการศึกษา 2565 

 
เ พ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย ความ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 9 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเรียกว่า 
“คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา” จ านวน 9 คณะ เรียกชื่อคณะอนุกรรมการตามชื่อกลุ่มวิชาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งโดยผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1.  นางสาวสภุาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
    2.  นายชะเอม  แก้วมณี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 1.1  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
 2.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
3. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
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4. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
5. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 5.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
6. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
7. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
 7.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
8.  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
 8.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 8.2  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
9.  คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 9.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 9.2  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  กรรมการ 
 9.3  นางณัฐาพร  มาแดง   กรรมการ 
 9.4  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
 9.5  นางสาวจารุวรรณ  เหมาะวิหค กรรมการ  
10.  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ประกอบด้วย 

 10.1 นางสาวจิราวรรณ  ชูชยั  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชา ในสาระ
การเรียนรู้เรียนรู้พ้ืนฐาน และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดและ  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของ
นักเรียน  

3. พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและให้การสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด  

4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ที่สุด  

5. ก าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และก ากับ ติดตามการด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาที่ก าหนด  

      6. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
 7. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด
และประเมินผล  
 8. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน          
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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9. รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมาและ 
วางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป  
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  – อาจารย์ และผลการ 
บริหารหลักสูตรของกลุ่มวิชาโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน 
วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง  
 11.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่
ก าหนดให้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 
               

              สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
   

                 (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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