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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

วิสัยทัศน 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหผู เรียนมีความรู ความเขาใจ การ
ดำรงชีวิตของมนุษย ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล การอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตาง ๆ 
เกิดความเขาใจในตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรมสามารถนำ
ความรูไปปรับใชในการดำเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 

หลักการ 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม 
เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม โดยไดกำหนดสาระตาง ๆ ไว 
ดังนี้ 

   ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู
รวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทำความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชนตอ
สังคมและสวนรวม 

   หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะ และความสำคัญ การเปนพลเมืองดี 
ความแตกตาง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

   เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคา และบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู อยางจำกัดอยางมีประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจำวัน 

   ประวัติศาสตร เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธ และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณสำคัญในอดีต บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในอดีต ความเปนมาของชาติไทย
วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมทีส่ำคัญของโลก 

   ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของ
สิ่งตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ การเชื่อมโยงระหวางกัน ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนำเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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จุดมุงหมาย 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ และผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. มีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
  4. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย  
  5. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทำประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 



3 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอื่นรวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่นสัญญา 
ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจ ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิดคด
ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่น
สัญญา และการปฏิบัติหนาที ่การงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริงเพ่ือทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 
  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคบั ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนำมาซึ ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยู อยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชน คำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพิ่มพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพื่อนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื ่น เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา 
ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
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ทำไมตองเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจการ
ดำรงชีวิตของมนุษย ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด เขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตาง ๆ 
เกิดความเขาใจในตนเอง และผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนำ
ความรูไปปรับใชในการดำเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศ และสังคมโลก 
 

เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วาดวยการอยูรวมกันในสังคมที่มีความสัมพันธ
กัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปน
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม โดยไดกำหนดสาระตาง ๆ ไว
ดังนี้ 

   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู
รวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทำความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชนตอ
สังคม และสวนรวม 

   หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะ และความสำคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตาง และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สิทธ ิหนาที่ เสรีภาพ การดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

   เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคา และบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดอยางมีประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจำวัน 

   ประวัติศาสตร เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในอดีต ความเปนมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมทีส่ำคัญของโลก 

   ภูมิศาสตร ลักษณะทางกายภาพของโลก แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทยและ
ภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบ
ธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนำเสนอขอมูล
ภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระที่  2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
สาระที่  3  เศรษฐศาสตร 
 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจ ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความ
จำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่  4  ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน  ส 4.1 เขาใจความหมายความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธำรงความเปนไทย 
สาระที่  5  ภูมิศาสตร 
 มาตรฐาน  ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใช
แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะหและสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจน
ใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน  ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค
วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ทักษะ และกระบวนการทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ผูเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษา
ตองเรียน ทั้งนี้เพราะกลุมสาระการเรียนรูนี้ วาดวยการอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งแตกตางกันอยางหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม 
ทำใหเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู ทักษะคุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม โดย
ใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามในแตละดานดังนี ้
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  1. ดานความรู 
   กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะใหความรูแกผูเรียนในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด 
และหลักการสำคัญ ๆ ในสาขาวิชาตาง ๆ ทางสังคมศาสตร ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร 
จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร กฎหมาย ประชากรศึกษา และสิ่งแวดลอมศกึษา ตามขอบเขตทีก่ำหนดไว
ในแตละระดับชั้น โดยจัดการเรียนรูในลักษณะบูรณาการหรือสหวิทยาการ 
  2. ดานทักษะและกระบวนการ 
   ในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น ผูเรียนควรจะไดพัฒนากระบวนการตาง ๆ จน
เกิดทักษะและกระบวนการ ดังนี ้
   • ทักษะการคิด เชน การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะหหลักการ และการนำไปใช 
ตลอดจนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   • ท ักษะการแกป ญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร  กระบวนการสืบสอบ เชน 
ความสามารถในการตั้งคำถาม และการตั้งสมมติฐานอยางมีระบบ การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล การทดสอบ
สมมุติฐาน และสรุปเปนหลักการ 
   • ทักษะการเรียนรู เชน ความสามารถในการแสวงหาขอมูลความรูโดยการอาน การฟง และการ
สังเกตความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด การเขียน และการนำเสนอ ความสามารถในการตีความ การ
สรางแผนภูมิ แผนที่ ตารางเวลา และการจดบันทึก รวมทั้งการใชเทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศตาง ๆ ใหเปน
ประโยชนในการแสวงหาความรู 
   • ทักษะกระบวนการกลุม เชน ความสามารถในการเปนผูนำ และผูตามในการทำงานกลุม มี
สวนรวมในการกำหนดเปาหมายการทำงานของกลุม ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ 
สรางสรรคผลงาน ชวยลดขอขัดแยงและแกปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. ดานเจตคต ิและคานิยม 
   กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวยพัฒนาเจตคติ และคานิยม เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
และความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง พึ่งตนเอง ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความกตัญู รักเกียรติภูมิแหงตน มีนิสัย
ในการเปนผูผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคณุคาของการทำงาน รูจักคิดวิเคราะห การทำงานเปนกลุม
เคารพสิทธิของผูอื่น เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความผูกพันกับกลุม รักทองถิ่น รักประเทศชาติ เห็น
คุณคา อนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และการปกครอง
ของศาสนา และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  4. ดานการจัดการและการปฏิบตั ิ
   กิจกรรมการเรียนในกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะในการ
ทำงานเปนกลุม สามารถนำความรู ทักษะ คานิยม และเจตคติที่ไดรับการอบรมบมนิสัยมาใชในการแกปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผูเรียนได เม่ือมองในภาพรวม ๆ แลวจะพบวา ความสำคัญของกลุมสังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอม ทั้ง
ทางธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรม มีทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่สามารถนำมาใชประกอบการตัดสินใจอยาง
รอบคอบในการดำเนินชีวิต และมีสวนรวมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในฐานะพลเมืองดี แลวยัง
ชวยใหนำความรูทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเอง และสังคมได ทำใหผูเรียนสามารถดำรงชีวิต
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
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คุณภาพผูเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
   มีความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่นที่อยูอาศัย 
และเชื่อมโยงประสบการณไปสูโลกกวาง  
   มีทักษะกระบวนการ และมีขอมูลท่ีจำเปนตอการพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเปนพลเมืองด ีมีความรับผดิชอบ การอยูรวมกัน และการ
ทำงานกับผูอ่ืน มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน และไดฝกหัดในการตัดสินใจ 
   มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ ผูเรียน
ไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบัน และอดีต มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดขอคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจายของ
ครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออมข้ันตน และวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 
   รู และเขาใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร 
ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพ่ือเปนพื้นฐานในการทำความเขาใจในขั้นสูงตอไป 
 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
   มีความรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปนประเทศไทย 
   มีความรู และความเขาใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
ที่ตนนับถือ รวมท้ังมีสวนรวมศาสนพิธ ีและพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 
   ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ หนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด ภาค และ
ประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมของทองถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น  
 
 รายวิชาเพิ่มเติม 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
   มีความรู ความเขาใจ สามารถคิดเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชน
สวนรวม 
   มีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติตน เก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
   มีความรู ความเขาใจปฏิบัติตนเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
   มีความรู ความเขาใจปฏิบัติตน เก่ียวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
   ตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต 
 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
   มีความรู ความเขาใจ สามารถคิดเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชน
สวนรวม 
   มีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติตน เก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
   มีความรู ความเขาใจปฏิบัติตนเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
   มีความรู ความเขาใจปฏิบัติตน เก่ียวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
   ตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต  
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  มาตรฐาน  ส 1.1  รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติโดยยอ 
 - ประสูติ 
 -  ตรัสรู 
 -  ปรินิพพาน 

 2. ชื่นชม และบอกแบบอยางการ
ดำเนินชีวิต และขอคดิจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง
ตามทีก่ำหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 - สามเณรบัณฑิต 
 ชาดก 
 - วัณณุปถชาดก 
 - สุวรรณสามชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอยาง 
 - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 - เจาพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพรอม) 

 3. บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 พระรัตนตรัย 
 - ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
 โอวาท 3 
 - ไมทำชั่ว  
  : เบญจศีล 
 - ทำความด ี 
  :  เบญจธรรม 
  :  สังคหวัตถุ 4 
 - กตัญูกตเวทีตอพอแม และครอบครัว 
 - มงคล 38 
  :  ทำตัวด ี
  :  วางาย 
  :  รับใชพอแม 
 - ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิต และเจริญปญญา) 
 พุทธสุภาษิต 
 - อตฺฺฺตา หิ อตฺตาโน นาโถ ตนแลเปนที่พ่ึงของตน 
 - มาตา มิตฺต ํสเก ฆเร มารดาเปนมิตรในเรือน
ของตน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 4. เห็นคุณคา และสวดมนต แผเมตตา 

มีสติที่เปนพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กำหนด 

 ฝกสวดมนต และแผเมตตา 
 - รูความหมาย และประโยชนของสติ 
 - ฟงเพลง และรองเพลงอยางมีสติ 
 - เลน และทำงานอยางมีสติ 
 - ฝกใหมีสติในการฟง การอานการคิด การถาม 
และการเขียน 

ป.2 1. บอกความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติไทย 

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแตประสูติจนถึง
การออกผนวช หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด 

 สรุปพุทธประวัติ 
 - ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน 
 - เหตุการณหลังประสูติ 
 - แรกนาขวัญ 
 - การศึกษา 
 - การอภิเษกสมรส 
 - เทวทูต 4 
 - การออกผนวช 

 3. ชื่นชม และบอกแบบอยางการ
ดำเนินชีวิต และขอคดิจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง
ตามทีก่ำหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 - สามเณรราหุล 
 ชาดก 
 - วรุณชาดก 
 - วานรินทชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอยาง 
 - สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไกเถ่ือน) 
 - สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฺฒโน) 

 4. บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามทีก่ำหนด 
 

 พระรัตนตรัย 
 - ศรัทธา 
 โอวาท 3 
 - ไมทำชั่ว 
  : เบญจศีล 
 -  ทำความดี 
  : เบญจธรรม 
  : หิร-ิโอตตัปปะ 
  : สังคหวัตถุ 4  
  : ฆราวาสธรรม 4 
  :  กตัญูกตเวทีตอครู อาจารย และโรงเรียน 
  : มงคล 38 
  - กตัญู 
  - สงเคราะหญาติพ่ีนอง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  - ทำจิตใหบริสุทธิ ์(บริหารจิตและเจริญ
ปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
 - นิมิตฺตฺ ํสาธุรูปานํ กตฺฺูกตเวทิตา ความ
กตัญูกตเวทีเปนเครื่องหมายของคนดี 
 -  พฺฺรหฺฺมาต ิมาตาปตโร มารดาบิดาเปนพรหม
ของบุตร 

 5. ชื่นชมการทำความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน ตาม
หลักศาสนา 

 ตัวอยางการกระทำความดีของตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัว และในโรงเรียน (ตามสาระในขอ 4) 

 6. เห็นคุณคา และสวดมนต แผเมตตา 
มีสติที่เปนพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กำหนด 

 ฝกสวดมนตไหวพระ และแผเมตตา 
 - รูความหมาย และประโยชนของสติ และสมาธิ 
 - ฝกสมาธิเบื้องตน 
 - ฝกสติเบื้องตนดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว
อยางมีสติ 
 - ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอานการคดิ การ
ถาม และการเขียน 

 7. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ
ความสำคัญของคัมภีรของศาสนาที่ตน
นับถือ และศาสนาอ่ืน ๆ 

 ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีรของศาสนาตาง ๆ 
 - พระพุทธศาสนา 
  o ศาสดา : พระพุทธเจา 
  o  คัมภีร : พระไตรปฎก 
 -  ศาสนาอิสลาม 
  o ศาสดา : มุฮัมมัด 
  o  คัมภีร : อัลกุรอาน 
 -  คริสตศาสนา 
  o ศาสดา : พระเยซู 
  o  คัมภีร : ไบเบิล 
 -  ศาสนาฮินดู 
  o ศาสดา : ไมมีศาสดา 
  o คัมภีร : พระเวท พราหมณะอุปนิษัท 
อารัณยกะ 

ป.3 1. อธิบายความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่เปนรากฐานสำคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน เชน การสวดมนต การทำบุญใสบาตร 
การแสดงความเคารพ การใชภาษา 
 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงาน
ทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา เชน วัด 
ภาพวาดพระพุทธรูป วรรณคดี สถาปตยกรรมไทย 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแตการบำเพ็ญ

เพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 สรุปพุทธประวัติโดยยอ (ทบทวน) 
 - การบำเพ็ญเพียร 
 - ผจญมาร 
 - ตรัสรู 
 - ปฐมเทศนา 
 - ปรินิพพาน 

 3. ชื่นชม และบอกแบบอยางการ
ดำเนินชีวิต และขอคดิจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง
ตามทีก่ำหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 - สามเณรสังกิจจะ 
 ชาดก 
 - อารามทูสกชาดก 
 - มหาวาณิชชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอยาง 
 - สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรสี) 
 - สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 4. บอกความหมาย ความสำคัญของ
พระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตน
นับถือ 

 ความสำคัญของพระไตรปฎกเชน เปนแหลงอางอิง 
ของหลักธรรมคำสอน 

 5. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามทกีำหนด 

 พระรัตนตรัย  
 - ศรัทธา 
 โอวาท 3 
 - ไมทำความชั่ว 
  : เบญจศีล 
 - ทำความดี 
  : เบญจธรรม 
  : สติ-สัมปชัญญะ 
  : สังคหวัตถุ 4  
  :  ฆราวาสธรรม 4 
  :  อัตถะ 3 (อัตตัตถะ ปรัตถะ อุภยัตถะ) 
  : กตัญูกตเวทีตอชุมชน และสิ่งแวดลอม 
  : มงคล 38 
   o รูจักให 
   o พูดไพเราะ 
   o อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 -  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิต และเจริญปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
 - ททมาโน ปโย โหต ิผูใหยอมเปนที่รัก 
 -  โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปลงวาจาไพเราะให
สำเร็จประโยชน 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 6. เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตามี

สติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 ฝกสวดมนต ไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
และแผเมตตา 
 - รูความหมายและประโยชนของสต ิและสมาธิ 
 - รูประโยชนของการฝกสติ 
 - ฝกสมาธิเบื้องตนดวยการนับลมหายใจ 
 - ฝกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอยาง
มีสติ 
 - ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอานการคดิ การ
ถาม และการเขียน 

 7. บอกชื่อ ความสำคัญ และปฏิบัติตน 
ไดอยางเหมาะสมตอศาสนวัตถุศาสน
สถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ 

 ชื่อและความสำคัญของศาสนวัตถุศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา ศาสนา อิสลาม 
คริสตศาสนา 

ป.4 1. อธิบายความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ในฐานะเปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
 - พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
 - เปนศูนยรวมการทำความดี และพัฒนาจิตใจ 
เชน ฝกสมาธิสวดมนต ศึกษาหลักธรรม 
 - เปนที่ประกอบศาสนพิธ ี(การทอดกฐิน การ
ทอดผาปาการเวียนเทียน การทำบุญ)  
 - เปนแหลงทำกิจกรรมทางสังคม เชน การจัด
ประเพณีทองถิ่น การเผยแพรขอมูลขาวสารชุมชน และ
การสงเสริมพัฒนาชุมชน 

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแตบรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่กำหนด 

 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
 • ตรัสรู 
 • ประกาศธรรม ไดแก 
  o โปรดชฎิล 
  o โปรดพระเจาพิมพิสาร 
  o พระอัครสาวก 
  o แสดงโอวาทปาฏิโมกข 

 3. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนตาม
แบบอยางการดำเนินชีวิต และขอคิดจาก
ประวัติสาวกชาดก/เรื่องเลา และศาสนิก
ชนตัวอยาง ตามที่กำหนด 

  พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 - พระอุรุเวลกัสสปะ 
 ชาดก 
 - กุฏิทูสกชาดก 
 - มหาอุกกุสชาดก 
 ศาสนนิกชนตัวอยาง 
 - สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก 
 - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 4. แสดงความเคารพ พระรัตนตรัย 

ปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 พระรัตนตรัย 
 : ศรัทธา 4 
 - พระพุทธ 
  : พุทธคุณ 3 
 - พระธรรม 
  : หลักกรรม 
 - พระสงฆ 
 ไตรสิกขา 
 -  ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท 3 
 - ไมทำชั่ว 
  : เบญจศีล 
  : ทุจริต 3 
 - ทำความดี 
  : เบญจธรรม 
  : สุจริต 3 
  : พรหมวิหาร 4 
  : กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ 
  : มงคล 38 
   - เคารพ 
   - ถอมตน 
   - ทำความดีใหพรอมไวกอน 
   - ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิต และ
เจริญปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
 - สุขา สงฺฺฆสฺฺส สามคฺฺฺค ีความพรอมเพรียงของหมู
ใหเกิดสุข 
 - โลโกปตฺถฺมฺภิกา เมตฺตฺา เมตตาธรรมคำ้จุนโลก 

 5. ชื่นชมการทำความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ตามหลักศาสนา พรอมทั้งบอกแนว
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

 ตัวอยางการกระทำความดีของตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชน 

 6. เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตามี
สติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 สวดมนตไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และ
แผเมตตา 
 - รูความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธ ิและ
ปญญา 
 - รูวิธีปฏิบัติของการบริหารจิต และเจริญปญญา 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  • ฝกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน 
อยางมีสติ 
  • ฝกการกำหนดรูความรูสึก เมื่อตาเห็นรูป 
หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มา
กระทบใจรับรูธรรมมารมณ 
  • ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน การคิด 
การถาม การเขียน 

 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ เพ่ือการอยูรวมกันเปนชาติได
อยางสมานฉันท 

 หลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 
 - เบญจศีล–เบญจธรรม 
 - ทุจริต 3 – สุจริต 3 
 - พรหมวิหาร 4 
 - มงคล 38  
  o เคารพ  
  o  ถอมตน 
  o  ทำความดีใหพรอมไวกอน 
 - พุทธศาสนสุภาษิต 
  : ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข 
  :  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 
  :  กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ 

 8. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น 
ๆโดยสังเขป 

 ประวัติศาสดา 
 - พระพุทธเจา 
 - มุฮมัมัด 
 - พระเยซู 

ป.5 1. วิเคราะหความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และ
หลักในการพัฒนาชาติไทย 

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจากพระพุทธศาสนา -
 มรดกทางดานรูปธรรม เชน ศาสนสถาน 
โบราณวัตถุสถาปตยกรรม 
 - มรดกทางดานจิตใจ เชน หลักธรรมคำสั่งสอน 
ความเชื่อ และคุณธรรมตาง ๆ 
 การนำพระพุทธศาสนาไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาชาติไทย 
 - พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอม เชน 
ภาวนา 4 (กาย ศีล จิต ปญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปญญา) และอริยสัจสี่ 
 - พัฒนาจิตใจ เชน หลักโอวาท 3 (ละความชั่ว 
ทำดี ทำจิตใจใหบริสุทธิ์) และการบริหารจิต และเจริญ
ปญญา 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแตเสด็จกรุง

กบิลพัสดุจนถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
 - โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ) 
 - พุทธกิจสำคัญ ไดแก โลกัตถจริยาญาตัตถจริยา 
และพุทธัตถจริยา 

 3. เห็นคุณคา และประพฤติตนตาม
แบบอยางการดำเนินชีวิต และขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิก
ชนตัวอยาง ตามที่กำหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 - พระโสณโกิวิสะ 
 ชาดก 
 - จูฬเสฏฐิชาดก 
 - วัณณาโรหชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอยาง 
 - สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
 - อาจารยเสถียร โพธินันทะ 

 4. อธิบายองคประกอบ และ
ความสำคัญของพระไตรปฎก หรือคัมภีร
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 องคประกอบของพระไตรปฎก 
 - พระสุตตันตปฎก 
 - พระวินัยปฎก 
 - พระอภิธรรมปฎก 
 ความสำคัญของพระไตรปฎก 

 5. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด  

 พระรัตนตรัย 
 - ศรัทธา 4 
 - พระพุทธ 
  o พุทธจริยา 3 
 - พระธรรม 
  o อริยสัจ 4 
  o หลักกรรม 
 - พระสงฆ 
 ไตรสิกขา 
 - ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท 3 
 - ไมทำชั่ว 
  o เบญจศีล 
  o อบายมุข 4 
 - ทำความดี 
  o เบญจธรรม 
  o บุญกิริยาวัตถุ 3 
  o อคติ 4 
  o อิทธิบาท 4 
  o กตัญูกตเวทีตอพระพุทธศาสนา 
  o มงคล 38 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  ใฝรู ใฝเรียน 
   -  การงานไมอากูล 
   -  อดทน 
 - ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิต และเจริญปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
 - วิริเยน ทุกฺขมจฺเจต ิคนจะลวงทุกขไดเพราะ
ความเพียร 
 - ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปญญา คือ แสงสวาง
ในโลก 

 6. เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตามี
สติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

 สวดมนตไหวพระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และ
แผเมตตา 
 - รูความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธ ิและ
ปญญา 
 - รูวิธีปฏิบัต ิและประโยชนของการบริหารจิต 
และเจริญปญญา 
  o ฝกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน 
อยางมีสติ 
  o ฝกการกำหนดรูความรูสึก เมื่อตาเห็นรูป 
หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มา
กระทบใจรับรูธรรมารมณ 
  o  ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอานการคิด 
การถาม และการเขียน 

 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเอง และ
สิ่งแวดลอม 

 โอวาท 3 (ตามสาระการเรียนรูขอ 5) 

ป.6 1. วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธ-
ศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ 
หรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ 
เชน เปนเอกลักษณของชาติไทย เปนรากฐานทาง
วัฒนธรรมไทย เปนศูนยรวมจิตใจ เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย และเปนหลักในการพัฒนาชาติไทย 

 2. สรุปพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุ
สังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
 - ปลงอายุสังขาร 
 - ปจฉิมสาวก 
 - ปรินิพพาน 
 - การถวายพระเพลิง 
 - แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
 - สังเวชนียสถาน 4 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. เห็นคุณคา และประพฤติตนตาม

แบบอยางการดำเนินชีวิต และขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิก
ชนตัวอยางตามที่กำหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 - พระราธะ 
 ชาดก 
 - ทีฆีติโกสลชาดก 
 - สัพพทาฐิชาดก 
 ศาสนิกชนตัวอยาง 
 - พอขุนรามคำแหงมหาราช 
 - สมเด็จพระมหาสมณเจากรม 
 - พระปรมานุชิตชิโนรส 

 4. วิเคราะหความสำคัญ และเคารพ 
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามทีก่ำหนด 

 พระรัตนตรัย 
 - ศรัทธา 4 
 - พระพุทธ 
  o  พุทธกิจ 5 
 - พระธรรม 
  o  อริยสัจ 4 
  o หลักกรรม 
 - พระสงฆ 
 ไตรสิกขา 
 - ศีล สมาธิ ปญญา 
 โอวาท 3 
 - ไมทำชั่ว 
  o เบญจศีล 
  o อบายมุข 6 
  o อกุศลมูล 3 
 - ทำความดี 
  o เบญจธรรม 
  o กุศลมูล 3 
  o พละ 4 
  o คารวะ 6 
  o กตัญูกตเวทีตอพระมหากษัตริย 
  o มงคล 38 
   - มีวินัย 
   - การงานไมมีโทษ 
   - ไมประมาทในธรรม 
 - ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิต และเจริญปญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
 - สจฺเจน กิตฺตฺ ึปปฺโปต ิคนจะไดเกียรติดวยสัจจะ  
 -  ยถาวาที ตถาการ ีพูดเชนไร ทำเชนนั้น 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 5. ชื่นชมการทำความดีของบุคคลใน

ประเทศตามหลักศาสนา พรอมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

 ตัวอยางการกระทำความดีของบุคคลในประเทศ 

 6. เห็นคุณคา และสวดมนตแผเมตตา 
และบริหารจิตเจริญปญญา มีสติท่ีเปน
พ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 

 สวดมนตไหวพระ สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและ
แผเมตตา 
 - รูความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธ ิและ
ปญญา 
 - รูวิธีปฏิบัต ิและประโยชนของการบริหารจิต 
และเจริญปญญา 
 - ฝกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอยาง
มีสติ 
 - ฝกการกำหนดรูความรูสึกเมื่อตาเห็นรูป หูฟง
เสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งท่ีมากระทบ 
ใจรับรูธรรมารมณ 
 - ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน การคิด การ
ถาม และการเขียน 

 7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
ที่ตนนับถือ เพ่ือแกปญหาอบายมุข และ
สิ่งเสพติด 

 หลักธรรม  
 - อริยสัจ 4  
 - หลักกรรม 
 โอวาท 3  
 - เบญจศีล-เบญจธรรม  
 - อบายมุข 6  
  o อกุศลมูล 3  
  o  กุศลมูล 3 

 8. อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอ่ืน 
ๆ โดยสังเขป 

 หลักธรรมสำคัญของศาสนาตาง ๆ  
 - พระพุทธศาสนา  
  o อริยสัจ 4 โอวาท 3 ฯลฯ 
 -  ศาสนาอิสลาม  
  o หลักศรัทธาหลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม 
 - คริสตศาสนา  
  o บัญญัต ิ10 ประการ 

 9. อธิบายลักษณะสำคญัของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ และปฏิบัติตน
ไดอยางเหมาะสมเมื่อตองเขารวมพิธ ี

 ศาสนพิธีของศาสนาตาง 
 - พระพุทธศาสนา 
  o ศาสนพิธีที่เปนพุทธบัญญัติ เชน บรรพชา 
อุปสมบท 
  o ศาสนพิธีที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 
เชน ทำบุญพิธีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 - อิสลาม เชน การละหมาดการถือศีลอด การ
บำเพ็ญฮัจญ ฯลฯ 
 - คริสตศาสนา เชน ศีลลางบาปศลีอภัยบาป ศีล
กำลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ 
 - ศาสนาฮินดู เชน พิธีศราทธ พิธีบูชาเทวดา 

 
 สาระที่  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  มาตรฐาน  ส 1.2  เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 

 
1. บำเพ็ญประโยชนตอวัด หรือ 
ศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบำเพ็ญประโยชนตอวัด หรือศาสนสถาน 
 - การพัฒนาทำความสะอาด 
 - การบริจาค 
 - การรวมกิจกรรมทางศาสนา 

 2. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่
ตนนับถือ 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 - ขั้นเตรียมการ 
 - ขั้นพิธีการ 

 3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่
กำหนดไดถูกตอง 

 ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 - วันมาฆบูชา 
 - วันวิสาขบูชา 
 - วันอาสาฬหบูชา 
 - วันอัฏฐมีบูชา 
 การบูชาพระรัตนตรัย 

ป.2 1. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวก
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามท่ีกำหนด
ไดถูกตอง 

 การฝกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ 
 - การพนมมือ 
 - การไหว 
 - การกราบ 
 - การนั่ง 
 - การยืน การเดิน 

 2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่
กำหนดไดถูกตอง 

 การเขารวมกิจกรรม และพิธีกรรม ที่เก่ียวเนื่องกับวัน
สำคัญทางพุทธศาสนา 
 - ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
 - การทำบุญตักบาตร 

ป.3 1. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวก 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กำหนดไดถูกตอง 

 ฝกปฏิบัตมิารยาทชาวพุทธ  
 - การลุกขึ้นยืนรับ 
 - การตอนรับ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 - การรับ – สงสิ่งของแกพระภิกษุ 
 - มารยาทในการสนทนา 
 - การสำรวมกิริยามารยาท  
 - การแตงกายท่ีเหมาะสมเมื่ออยูในวัด และพุทธ
สถาน 
 - การดูแลรักษาศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 

 2. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคญัทาง
ศาสนา ตามที่กำหนดไดถูกตอง 

 การอาราธนาศลี 
 การสมาทานศีล 
 เครื่องประกอบโตะหมูบูชา การจัดโตะหมูบูชา 

 3. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่
ตนนับถือ 

 ความเปนมาของการแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 - ขั้นเตรียมการ 
 - ขั้นพิธีการ 

ป.4 1. อภิปรายความสำคัญ และมีสวน
รวมในการบำรุงรักษาศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 ความรูเบื้องตน และความสำคัญของศาสนสถาน 
 การแสดงความเคารพตอศาสนสถาน 
 การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

 2. มีมารยาทของความเปนศาสนิก
ชนที่ดีตามที่กำหนด 

 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุ 
 การยืน การเดิน และการนั่งท่ีเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 

 3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่
กำหนดไดถูกตอง 

 การอาราธนาศลี 
 การอาราธนาธรรม 
 การอาราธนาพระปริตร 
 ระเบียบพิธี และการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 

ป.5 1. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับ
ถืออยางเรียบงาย มีประโยชน และ
ปฏิบัติตนถูกตอง 

 การจัดพิธีกรรมที่เรียบงาย ประหยัดมีประโยชน และ
ถูกตองตามหลักทางศาสนาที่ตนนับถือ 

 2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่
กำหนด และอภิปรายประโยชนที่
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 

 การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานท่ีประกอบ   
ศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 
 พิธีถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
 ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล 
 ประโยชนของ การเขารวมศาสนพิธี พิธีกรรมทาง
ศาสนา หรือกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา 

 3. มีมารยาทของความเปน  
ศาสนิกชนท่ีดีตามทีก่ำหนด 

 การกราบพระรัตนตรัย 
 การไหวบิดา มารดา ครู/อาจารยผูที่เคารพนับถือ 
 การกราบศพ 

ป.6 1. อธิบายความรูเก่ียวกับสถานที่
ตาง ๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติตน
ไดอยางเหมาะสม 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถานที่ตาง ๆ ภายในวัด เชน 
เขตพุทธาวาส สังฆาวาส 
 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. มีมารยาทของความเปน 

ศาสนิกชนท่ีดีตามทีก่ำหนด 
 การถวายของแกพระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟงธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน เพ่ือ
ประโยชนตอศาสนา 

 3. อธิบายประโยชนของการเขารวม
ใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรม
ในวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด 
และปฏิบัติตนไดถูกตอง 

 ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปริตร 
 พิธีทอดผาปา 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล 
 การปฏิบัติตนที่ถูกตองในศาสนพิธีพิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา เชนวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมี
บูชาวันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ 
 ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี/พิธีกรรม และ
วันสำคัญทางศาสนา 

 4. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่
ตนนับถือ 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 - ขั้นเตรียมการ 
 - ขั้นพิธีการ 

 
 สาระที่  2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
  มาตรฐาน  ส 2.1  เขาใจ และปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และ
ธำรงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกประโยชน และปฏิบัติตนเปน

สมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน 
 การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน 
เชน 
 - กตัญูกตเวท ีและเคารพรับฟงคำแนะนำ
ของพอแม ญาติผูใหญ และคร ู
 - รูจักกลาวคำขอบคุณ ขอโทษการไหวผูใหญ 
 - ปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา กฎระเบียบ ของ
ครอบครัว และโรงเรียน 
 - มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว และ
โรงเรียน 
 - มีเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 
 - มีระเบียบ วินัย มนี้ำใจ 
 ประโยชนของการปฏิบัติตนเปนสมาชิก ที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. ยกตัวอยางความสามารถ และความดี

ของตนเอง ผูอื่น และบอกผลจากการ
กระทำนั้น 

 ลักษณะความสามารถ และลักษณะ ความดีของ
ตนเอง และผูอ่ืน เชน 
 - ความกตัญูกตเวที 
 - ความมีระเบียบวินัย 
 - ความรับผิดชอบ 
 - ความขยัน 
 - การเอ้ือเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือผูอ่ืน 
 - ความซื่อสัตยสุจริต 
 - ความเมตตากรุณา 
 ผลของการกระทำความดี เชน 
 - ภาคภูมิใจ 
 - มีความสุข 
 - ไดรับการชื่นชม ยกยอง 

ป.2 1. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา 
กฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

 ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ในครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ เชน โรง
ภาพยนตร โบราณสถาน ฯลฯ 

 2. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย  กิริยามารยาทไทยเก่ียวกับการทำความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การพูด การทักทาย การแตง
กาย  

 3. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด
ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่
แตกตางกันโดยปราศจากอคติ 

 การยอมรับความแตกตางของคนในสังคม ใน
เรื่อง ความคิด ความเชื่อความสามารถ และการ
ปฏิบัติตนของบุคคลอ่ืนที่ แตกตางกัน เชน 
 - บุคคลยอมมีความคิดท่ีมีเหตุผล 
 - การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความเชื่อของ
บุคคล 
 - บุคคลยอมมีความสามารถแตกตางกัน 
 - ไมพูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผูอ่ืน ใน
เรื่องของรูปรางหนาตา สีผมสีผิว ที่แตกตางกัน 

 4. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ืน  สิทธิสวนบุคคล เชน 
 - สิทธิแสดงความคิดเห็น 
 - สิทธิเสรีภาพในรางกาย 
 - สิทธิในทรัพยสิน 

ป.3 1. สรุปประโยชน และปฏิบัติตนตาม
ประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครัว และ
ทองถิ่น 

 ประเพณ ีและวัฒนธรรมในครอบครัว เชน การ
แสดงความเคารพ และการเชื่อฟงผูใหญ การกระทำ
กิจกรรมรวมกันในครอบครัว 
 ประเพณ ีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน เชน การเขา
รวมประเพณีทางศาสนา ประเพณีเก่ียวกับการดำเนิน
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ชีวิต ประโยชนของการปฏิบัติตนตามประเพณ ีและ
วัฒนธรรมในครอบครัว และทองถ่ิน 

 2. บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเอง และผูอ่ืนที่อยูในกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

 พฤติกรรมของตนเอง และเพ่ือน ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย การทำความเคารพ 
การปฏิบัติตามศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การ
ใชภาษา (ภาษาถิ่นกับภาษาราชการ และภาษาอ่ืน ๆ 
ฯลฯ ) 
 สาเหตุที่ทำใหพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใน
ปจจุบันของนักเรียน และผูอ่ืนแตกตางกัน 

 3. อธิบายความสำคัญของวันหยุดราชการ
ทีส่ำคัญ 

 วันหยุดราชการทีส่ำคัญ เชน 
 - วันหยุดเก่ียวกับชาติ และพระมหากษัตริย 
เชน วันจักรีวันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 - วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เชนวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา 
 - วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณ ีและ
วัฒนธรรม เชน วันสงกรานต วันพืชมงคล 

 4. ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เปน
ประโยชนแกชุมชน และทองถิ่นของตน 

 บุคคลที่มีผลงานเปนประโยชนแกชุมชน และ
ทองถิ่นของตน 
 ลักษณะผลงานที่เปนประโยชนแกชุมชน และ
ทองถิ่น 

ป.4 1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 

 การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน 
เชน การรณรงคการเลือกตั้ง 
 แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน 
เชน อนุรักษสิ่งแวดลอม สาธารณสมบัติ โบราณวัตถ ุ
และโบราณสถาน การพัฒนาชุมชน 

 2. ปฏิบัติตนในการเปนผูนำ และผูตามที่ดี  การเปนผูนำและผูตามที่ดี 
 - บทบาท และความรับผิดชอบของผูนำ 
 - บทบาท และความรับผิดชอบของผูตามหรือ
สมาชิก 
 - การทำงานกลุมใหมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ และประโยชนของการทำงานเปนกลุม 

 3. วิเคราะหสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึง
ไดรับตามกฎหมาย 

 สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก เชน สิทธิที่จะมีชีวิตสิทธิที่
จะไดรับการปกปอง สิทธิ ที่จะไดรับการพัฒนา สิทธิ
ที่จะมีสวนรวม 

 4. อธิบายความแตกตางทางวัฒนธรรม
ของกลุมคนในทองถ่ิน 

 วัฒนธรรมในภาคตาง ๆ ของไทยที่แตกตางกัน 
เชน การแตงกาย ภาษา อาหาร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 5. เสนอวิธีการท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติ

สุขในชีวิตประจำวัน 
 ปญหา และสาเหตุของการเกิดความขัดแยงใน
ชีวิตประจำวัน 
 แนวทางการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธ ี

ป.5 1. ยกตัวอยาง และปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และ
หนาที่ในฐานะพลเมืองดี 

 สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ 
 หนาที่ของพลเมืองดี เชน เคารพ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
 คุณลักษณะของพลเมืองดี เชน เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ 

 2. เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเอง
หรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

 เหตุการณท่ีละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
 แนวทางการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจาก
การละเมิดสิทธิเด็ก 
 การปกปองคุมครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

 3. เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตอการ
ดำเนินชีวิตในสังคมไทย 

 วัฒนธรรมไทย ที่มีผลตอการดำเนินชีวิตของคน
ในสังคมไทย 
 คุณคาของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 

 4. มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพร
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 

 ความสำคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนของตน 
 การอนุรักษ และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชุมชน 

ป.6 1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัว และชุมชน 

 กฎหมายที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวันเชน 
 - กฎหมายจราจร 
 - กฎหมายทะเบียนราษฎร 
 - กฎหมายยาเสพติดใหโทษ 
 - เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ อบต. อบจ. 
 ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมายดังกลาว 

 2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลา และธำรงรักษาวัฒนธรรม 
อันดีงาม 

 ความหมาย และประเภทของวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผล
ตอตนเอง และสังคมไทย 
 แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 

 3. แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเหมาะสม
ถูกกาลเทศะ 

 ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย 
 มารยาทไทย และมารยาทสังคม เชน การแสดง
ความเคารพ การยืน การเดินการนั่ง การนอน การรับ
ของสงของการรับประทานอาหาร การแสดงกิริยา
อาการ การทักทาย การสนทนา การใชคำพูด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 4. อธิบายคุณคาทางวัฒนธรรมที่แตกตาง

กันระหวางกลุมคนในสังคมไทย 
 ประโยชน และคุณคาทางวัฒนธรรม 
 ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางกลุมคนภาค
ตางๆ ในสังคมไทย 
 แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

 5. ติดตามขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง 
ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใชขอมูล 
ขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสม 

 ขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ แหลงขาวตาง ๆ สถานการณ
จริง  
 ประโยชนจากการติดตามขอมูล ขาวสาร 
เหตุการณตาง ๆ  
 หลักการเลือกรับ และใชขอมูล ขาวสารจากสื่อ
ตาง ๆ รวมทั้งสื่อที่ไรพรมแดน 

 
 สาระที่  2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
  มาตรฐาน  ส 2.2  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธำรงรักษา 
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกโครงสราง บทบาท และหนาที่ของ

สมาชิกในครอบครัว และโรงเรียน 
 โครงสรางของครอบครัว และความสัมพันธของ
บทบาท หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 
 โครงสรางของโรงเรียน ความสัมพันธของบทบาท 
หนาที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

 2. ระบุบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเองใน
ครอบครัว และโรงเรียน 

 ความหมาย และความแตกตางของอำนาจตาม
บทบาท สิทธิ หนาที่ในครอบครัว และโรงเรียน 
 การใชอำนาจในครอบครัวตามบทบาทสิทธิ
หนาที่ 

 3. มีสวนรวมในการตัดสินใจ และทำ
กิจกรรมในครอบครัว และโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เชน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบใน
ครอบครัว การรับฟง และแสดงความคิดเห็น 
 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เชน เลือกหัวหนาหอง ประธานชุมนุม 
ประธานนักเรียน 

ป.2 1. อธิบายความสัมพันธของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เชน การชวยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน 

 2. ระบุผูมีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

 ผูมีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียน 
และชุมชน เชน ผูบริหารสถานศึกษา ผูนำทองถิ่น 
กำนันผูใหญบาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.3 1. ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของ

ชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหนาที่ของสมาชิกในชุมชน 
 การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 2. วิเคราะหความแตกตางของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียน และชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรง และการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทนออก
เสียง 

 3. ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียน และชุมชนที่เปนผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคล และกลุม 

 การตัดสินใจของบุคคล และกลุมที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 
 - การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เชน การเลือก
หัวหนาหอง การเลือกคณะกรรมการหองเรียน  
 - การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เชน เลือก
ประธานนักเรียน เลือกคณะกรรมการนักเรียน 
 - การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เชน การเลือก
ผูใหญบาน กำนัน สมาชิก อบต. อบจ. 

ป.4 1. อธิบายอำนาจอธิปไตย และ
ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย 

 อำนาจอธิปไตย 
 ความสำคัญของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 2. อธิบายบทบาทหนาที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งกอนการเลือกตั้ง ระหวางการเลือกตั้ง 
หลังการเลือกตั้ง 

 3. อธิบายความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย 
 ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยใน
สังคมไทย 

ป.5 1. อธิบายโครงสราง อำนาจ หนาที่และ
ความสำคัญของการปกครองสวนทองถ่ิน 

 โครงสรางการปกครองในทองถิ่น เชน อบต. 
อบจ. เทศบาล และการปกครองพิเศษ เชน พัทยา 
กทม. 
 อำนาจหนาที่ และความสำคัญของการปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 2. ระบุบทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดำรง
ตำแหนงของผูบริหารทองถ่ิน 
 

 บทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดำรงตำแหนงของ
ผูบริหารทองถิ่น เชนนายก อบต.นายกเทศมนตรี 
นายก อบจ. ผูวาราชการ กทม. 

 3. วิเคราะหประโยชนที่ชุมชน จะไดรับ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับบริการ
สาธารณประโยชนในชุมชน 

ป.6  1. เปรียบเทียบบทบาท หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และรัฐบาล 

 บทบาท หนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และรัฐบาล 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม

ประชาธิปไตยในทองถิ่น และประเทศ 
 กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริม ประชาธิปไตยใน
ทองถิ่น และประเทศ 

 3. อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีสวนในการออกกฎหมาย ระเบียบกติกา 
การเลือกตั้ง 
 สอดสองดูแลผูมีพฤติกรรมการกระทำผิดการ
เลือกตั้ง และแจงตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
  มาตรฐาน  ส 3.1  เขาใจ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. ระบุสินคา และบริการที่ใชประโยชนใน

ชีวิตประจำวัน 
 สินคา และบริการที่ใชอยูในชีวิตประจำวัน เชน 
ดินสอ กระดาษ ยาสีฟน 
 สินคา และบริการที่ไดมาโดยไมใชเงิน เชน มีผูให
หรือการใชของแลกของ 
 สินคา และบริการที่ไดมาจากการใชเงินซื้อ 
 ใชประโยชนจากสินคาและบริการใหคุมคา 

 2. ยกตัวอยางการใชจายเงินใน
ชีวิตประจำวันที่ไมเกินตัว และเห็น
ประโยชนของการออม 

 การใชจายเงินในชีวิตประจำวันเพ่ือซื้อสินคา 
และบริการ 
 ประโยชนของการใชจายเงินที่ไมเกินตัว 
 ประโยชนของการออม 
 โทษของการใชจายเงินเกินตัว 
 วางแผนการใชจาย 

 3. ยกตัวอยางการใชทรัพยากรใน
ชีวิตประจำวันอยางประหยัด 

 ทรัพยากรที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน ดินสอ 
กระดาษ เสื้อผา อาหาร 
 ทรัพยากรสวนรวม เชน โตะ เกาอ้ีนักเรียน
สาธารณูปโภคตาง ๆ 
 วิธีการใชทรัพยากรทั้งของสวนตัว และสวนรวม
อยางถูกตอง และประหยัดและคุมคา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.2 1. ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินคา และ

บริการที่ใชในชีวิตประจำวัน 
 ทรัพยากรที่นำมาใชในการผลิตสินคา และบริการ
ที่ใชในครอบครัว และโรงเรียน เชน ดินสอ และ
กระดาษที่ผลิตจากไม รวมทั้งเครื่องจักร และแรงงาน
การผลิต  
 ผลของการใชทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลาย
ที่มีตอราคา คุณคา และประโยชนของสินคา และ
บริการ รวมทั้งสิ่งแวดลอม 

 2. บอกที่มาของรายได และรายจายของ 
ตนเอง และครอบครัว 

 การประกอบอาชีพของครอบครวั  
 การแสวงหารายไดที่สุจริต และเหมาะสม  
 รายได และรายจายในภาพรวมของครอบครัว  
 รายได และรายจายของตนเอง 

 3. บันทึกรายรับรายจายของตนเอง  ⬥ วิธีการทำบัญชีรายรับรายจายของตนเองอยาง
งาย ๆ  

⬥ รายการของรายรับที่เปนรายไดที ่เหมาะสม และ
ไมเหมาะสม  

⬥ รายการของรายจายที่เหมาะสม และไมเหมาะสม 
 4. สรุปผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับ 

รายได และการออม 
⬥ ที่มาของรายไดที่สุจริต  

⬥ การใชจายท่ีเหมาะสม  

⬥ ผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับรายได  

⬥ การออม และผลดีของการออม  

⬥ การนำเงินที่เหลือมาใชใหเกิดประโยชน เชน การ
ชวยเหลือสาธารณกุศล 

ป.3 1. จำแนกความตองการ และความจำเปน 
ในการใชสินคา และบริการในการดำรงชีวิต 

⬥ สินคาที่จำเปนในการดำรงชีวิตที่เรียกวา ปจจัย 4  

⬥ สินคาที่เปนความตองการของมนุษยอาจเปน
สินคาที่จำเปนหรือไมจำเปนตอการดำรงชีวิต  

⬥ ประโยชน และคุณคาของสินคา และบริการ ที่
สนองความตองการของมนุษย  

⬥ หลักการเลือกสินคาที่จำเปน 

⬥ ความหมายของผูผลิต และผูบริโภค 
 2. วิเคราะหการใชจายของตนเอง  ⬥ ใชบัญชีรับจายวิเคราะหการใชจายที ่จำเปน และ

เหมาะสม  

⬥ วางแผนการใชจายเงินของตนเอง  

⬥ วางแผนการแสวงหารายไดที่สุจริต และเหมาะสม  

⬥ วางแผนการนำเงินที่เหลือจายมาใชอยางเหมาะสม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจำกัดมีผล 

ตอการผลิต และบริโภคสินคา และบริการ 
⬥ ความหมายของผูผลิต และผูบริโภค  

⬥ ความหมายของสินคา และบริการ  

⬥ ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความหา
ยากของทรัพยากรกับความตองการของมนุษยท่ีมีไม
จำกัด 

ป.4 1. ระบุปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคา 
และบริการ 

⬥ สินคา และบริการท่ีมีอยูหลากหลายในตลาดที่มี
ความแตกตางดานราคา และคุณภาพ  

⬥ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา และบริการที่มี
มากมาย ซึ่งข้ึนอยูกับผูซื้อ ผูขาย และตัวสินคา เชน 
ความพึงพอใจของผูซื้อ ราคาสินคา การโฆษณา 
คุณภาพของสินคา  

 2. บอกสิทธิพ้ืนฐาน และรักษา
ผลประโยชนของตนเองในฐานะผูบริโภค 

⬥ สิทธิพ้ืนฐานของผูบริโภค  

⬥ สินคา และบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง คุณภาพ  

⬥ หลักการ และวิธีการเลือกบริโภค 
 3. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

และนำไปใชในชีวิตประจำวันของตนเอง 
⬥ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  

⬥ การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
เชน การแตงกาย การกินอาหาร การใชจาย 

ป.5 1. อธิบายปจจัยการผลิตสินคา และ
บริการ  

⬥ ความหมาย และประเภทของปจจัยการผลิต
ประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ 

⬥ เทคโนโลยีในการผลิตสินคา และบริการ  

⬥ ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ  

⬥ พฤติกรรมของผูบริโภค 

⬥ ตัวอยางการผลิตสินคา และบริการที่มีอยูใน 
ทองถิ่นหรือแหลงผลิตสินคา และบริการในชุมชน 

 2. ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรม ตาง ๆ 
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

⬥ หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

⬥ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงใน
กิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
เชน การประหยัด พลังงาน และคาใชจายในบาน 
โรงเรียน การวางแผนการผลิตสินคา และบริการเพ่ือ 
ลดความสูญเสียทุกประเภท การใชภูมปิญญาทองถ่ิน  

⬥ ตัวอยางการผลิตสินคา และบริการในชุมชน เชน 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือโอทอป  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. อธิบายหลักการสำคัญ และประโยชน 

ของสหกรณ 
⬥ หลักการ และประโยชนของสหกรณ  

⬥ ประเภทของสหกรณโดยสังเขป  

⬥ สหกรณในโรงเรียน (เนนฝกปฏิบัติจริง)  

⬥ การประยุกตหลักการของสหกรณมาใชใน 
ชีวิตประจำวัน 

ป.6 1. อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มีความ 
รับผิดชอบ 

⬥ บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ เชน คำนึงถึง
สิ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตอสังคม 
วางแผนกอนเริ่มลงมือทำกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือลด
ความผิดพลาด และการสูญเสีย ฯลฯ  

⬥ ทัศนคติในการใชทรัพยากรอยางม ีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

⬥ ประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 
 2. อธิบายบทบาทของผูบริโภค ที่รูเทาทัน ⬥ คุณสมบัติของผูบริโภคท่ีดี  

⬥ พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีบกพรอง  

⬥ คุณคา และประโยชนของผูบริโภคที่รูเทาทันที่มี
ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

 3. บอกวิธี และประโยชนของการใช 
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 

⬥ ความหมาย และความจำเปนของ ทรัพยากร  

⬥ หลักการ และวิธีใชทรัพยากรใหเกิด ประโยชน
สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 

⬥ วิธีการสรางจิตสำนึกใหคนในชาติรูคุณคา ของ
ทรัพยากรที่มีอยูจำกัด  

⬥ วางแผนการใชทรัพยากรโดยประยุกตเทคนิค 
และวิธีการใหม ๆ ใหเกิดประโยชน แกสังคม และ
ประเทศชาต ิและทันกับสภาพ ทางเศรษฐกิจ และ
สังคม 
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 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร  
  มาตรฐาน  ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ
ความจำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. อธิบายเหตุผลความจำเปนที่คนตอง

ทำงานอยางสุจริต 
⬥ ความหมาย ประเภท และความสำคัญของการ
ทำงาน  

⬥ เหตุผลของการทำงาน  

⬥ ผลของการทำงานประเภทตาง ๆ ที่มีตอ 
ครอบครัว และสังคม  

⬥ การทำงานอยางสุจริตทำใหสังคมสงบสุข 
ป.2  1. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินคา และ

บริการโดยวิธีตาง ๆ 
⬥ ความหมาย และความสำคัญของการ 
แลกเปลี่ยนสินคา และบริการ  

⬥ ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการ
โดยไมใชเงิน รวมทั้งการแบงปนการชวยเหลือ  

⬥ ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการโดย 
การใชเงิน 

 2. บอกความสัมพันธระหวางผูซื้อ และ
ผูขาย 

⬥ ความหมาย และบทบาทของผูซื้อ และผูขาย 
ผูผลิต และผูบริโภคพอสังเขป 

⬥ ความสัมพันธระหวางผูซื้อ และผูขายในการ
กำหนดราคาสินคา และบริการ  

⬥ ความสัมพันธระหวางผูซื้อ และผูขาย ทำใหสังคม
สงบสุข และประเทศม่ันคง 

ป.3  1. บอกสินคา และบริการที่รัฐจัดหา และ
ใหบริการแกประชาชน 

⬥ สินคา และบริการท่ีภาครัฐทุกระดับจัดหา และ
ใหบริการแกประชาชน เชน ถนน โรงเรียน 
สวนสาธารณะ การสาธารณสุข การบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 2. บอกความสำคัญของภาษี และบทบาท 
ของประชาชนในการเสียภาษี 

⬥ ความหมาย และความสำคัญของภาษีที่รัฐนำมา
สรางความเจริญ และใหบริการแกประชาชน  

⬥ ตัวอยางของภาษี เชน ภาษีรายไดบุคคลธรรมดา 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ  

⬥ บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสียภาษี 
 3. อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคา ที ่

มีผลทำใหราคาสินคาลดลง 
⬥ ความสำคัญ และผลกระทบของการแขงขันทาง 
การคาที่มีผลทำใหราคาสินคาลดลง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.4  1. อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของ 

คนในชุมชน 
⬥ อาชีพ สินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิตในชุมชน  

⬥ การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทางดาน 
เศรษฐกิจ เชน ความสัมพันธระหวางผูซื้อ ผูขาย การ
กูหนี้ยืมสิน  

⬥ การสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวยการใชสิ่งของ
ที่ผลิตในชุมชน 

 2. อธิบายหนาที่เบื้องตนของเงิน  ⬥ ความหมาย และประเภทของเงนิ  

⬥ หนาที่เบื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ  

⬥ สกุลเงนิสำคัญที่ใชในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
ระหวางประเทศ 

ป.5  1. อธิบายบทบาทหนาที่เบ้ืองตนของ 
ธนาคาร 

⬥ บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขป  

⬥ ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกูยืม  

⬥ การฝากเงนิ/การถอนเงิน 
 2. จำแนกผลด ีและผลเสียของการกูยืม  ⬥ ผลด ีและผลเสียของการกูยืมเงิน ทั้งนอกระบบ 

และในระบบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ เชน การเสีย
ดอกเบี้ย การลงทุน การซื้อของ อุปโภคเพ่ิมขึ้น ที่
นำไปสูความฟุงเฟอฟุมเฟอย เปนตน 

ป.6  1. อธิบายความสัมพันธระหวางผูผลิต 
ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

⬥ ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร 
และรัฐบาล ที่มีตอระบบเศรษฐกิจอยางสังเขป เชน
การแลก เปลี่ยนสินคา และบริการ รายได และ
รายจาย การออมกับธนาคาร การลงทุน  

⬥ แผนผังแสดงความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจ  

⬥ ภาษี และหนวยงานที่จัดเก็บภาษ ี 

⬥ สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใชแรงงานใน
ประเทศไทย  

⬥ การหารายได รายจาย การออม การลงทุน ซึ่ง
แสดงความสัมพันธระหวาง ผูผลิต ผูบริโภค และ
รัฐบาล 

 2. ยกตัวอยางการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
ภายในทองถิ่น 

⬥ การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพ่ือประสานประโยชน
ในทองถิ่น เชน กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน กองทุน
หมูบาน 

 
  



33 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  
  มาตรฐาน  ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถ
ใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. บอกวัน เดือน ป และการนับ

ชวงเวลาตามปฏิทินที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน 

⬥ ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏในปฏิทิน  

⬥ ชื่อ วัน เดือน ปตามระบบจันทรคติในปฏิทิน  

⬥ ชวงเวลาที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน เชาวันนี้ ตอนเย็น 
 2. เรียงลำดับเหตุการณใน

ชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 
⬥ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของ นักเรียน เชน 
รับประทานอาหาร ตื่นนอน เขานอน เรียนหนังสือ เลน
กีฬา ฯลฯ  

⬥ ใชคำบอกชวงเวลาแสดงลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได  
 3. บอกประวัติความเปนมาของ

ตนเอง และครอบครัวโดยสอบถาม
ผูเก่ียวของ 

⬥ วิธีการสืบคนประวัติความเปนมาของตนเอง และ
ครอบครัวอยางงาย ๆ  

⬥ การบอกเลาประวัติความเปนมาของตนเอง และ
ครอบครัวอยางสั้น ๆ 

ป.2  1. ใชคำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

⬥ คำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เชน 
วันนี้ เม่ือวานนี ้พรุงนี้ เดือนนี้ เดือนหนา เดือนกอน  

⬥ วันสำคัญท่ีปรากฏในปฏิทิน ท่ีแสดงเหตุการณสำคัญ
ในอดีต และปจจุบัน  

⬥ ใชคำบอกชวงเวลา อดีต ปจจุบัน อนาคต แสดง
เหตุการณได 

 2. ลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดย
ใชหลักฐานที่เกี่ยวของ 

⬥ วิธีการสืบคนเหตุการณที่ผานมาแลวท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง และครอบครัว โดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน 
ภาพถาย สูติบัตร ทะเบียนบาน   

⬥ ใชคำที่บอกชวงเวลาแสดงเหตุการณ ที่เกิดข้ึนใน
ครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง  

⬥ ใชเสนเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได 
ป.3  1. เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่

ใชในชีวิตประจำวัน 
⬥ ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เชน พุทธศักราช 
คริสตศักราช อยางสังเขป (ถาเปนมุสลิมควรเรียน
ฮิจเราะหศักราชดวย)  

⬥ วิธีการเทียบ พ.ศ. เปน ค.ศ. หรือ ค.ศ. เปน พ.ศ.  

⬥ ตัวอยางการเทียบศักราชในเหตุการณที่เก่ียวของกับ
นักเรียน เชน ปเกิดของนักเรียน เปนตน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. แสดงลำดับเหตุการณสำคัญของ

โรงเรียน และชุมชนโดยระบุหลักฐาน 
และแหลงขอมูลที่เก่ียวของ 

⬥ วิธีการสืบคนเหตุการณสำคัญของโรงเรียน และชุมชน
โดยใชหลักฐาน และแหลงขอมูล ที่เก่ียวของ  

⬥ ใชเสนเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน และชุมชน 

ป.4  1. นับชวง เวลา เปนทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

⬥ ความหมาย และชวงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ  

⬥ การใชทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพ่ือทำความ
เขาใจชวงเวลาในเอกสาร เชน หนังสือพิมพ 

 2. อธิบายยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป 

⬥ เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรที่
แบงเปนยุคกอนประวัติศาสตร และยุคประวัติศาสตร  

⬥ ยุคสมัยที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรไทย เชน
สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุร ีและ
สมัยรัตนโกสินทร 

 3. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใชใน 
การศกึษาความเปนมาของทองถ่ิน 

⬥ ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร ที่แบงเปน
หลักฐานชั้นตน และหลักฐานชั้นรอง  

⬥ ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษาความเปนมาของ
ทองถิ่นของตน  

⬥ การจำแนกหลักฐานของทองถิ่นเปนหลักฐานชั้นตน 
และหลักฐานชั้นรอง 

ป.5  1. สืบคนความเปนมาของทองถ่ิน
โดยใชหลักฐานที่หลากหลาย 

⬥ วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิ่น  

⬥ หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีมีอยูในทองถิ่นที่เกิดขึ้น
ตามชวงเวลาตาง ๆ เชน เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ 

⬥ การนำเสนอความเปนมาของทองถิ่นโดยอางอิง
หลักฐานที่หลากหลายดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเลาเรื่อง
การเขียนอยางงาย ๆ การจัดนิทรรศการ 

 2. รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
เพ่ือตอบคำถามทางประวัติศาสตร
อยางมีเหตุผล 

⬥ การตั้งคำถามทางประวัติศาสตรเก่ียวกับ ความเปนมา
ของทองถิ่น เชน มีเหตุการณใดเกิดขึ้นในชวงเวลาใด 
เพราะสาเหตุใด และมีผลกระทบอยางไร  

⬥ แหลงขอมูล และหลักฐานทางประวัติศาสตร ใน
ทองถิ่นเพื่อตอบคำถามดังกลาว เชน เอกสาร เรื่องเลา 
ตำนานทองถ่ิน โบราณสถาน โบราณวัตถ ุฯลฯ  

⬥ การใชขอมูลที่พบเพ่ือตอบคำถามไดอยางมีเหตุผล 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. อธิบายความแตกตางระหวาง 

ความจริงกับขอเท็จจริงเก่ียวกับ
เรื่องราวในทองถ่ิน 

⬥ ตัวอยางเรื่องราวจากเอกสารตาง ๆ ที่ สามารถแสดง
นัยของความคิดเห็นกับขอมูล เชน หนังสือพิมพ บทความ
จากเอกสารตาง ๆ เปนตน  

⬥ ตัวอยางขอมูลจากหลักฐานทาง ประวัติศาสตรใน
ทองถิ่นที่แสดงความจริงกับขอเท็จจริง  

⬥ สรุปประเด็นสำคัญเก่ียวกับขอมูลในทองถิ่น 
ป.6  1. อธิบายความสำคัญของวิธีการ

ทาง ประวัติศาสตรในการศึกษา
เรื่องราวทาง ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ 

⬥ ความหมาย และความสำคัญของวิธีการทาง 
ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน  

⬥ การนำวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวใน
ทองถิ่น เชน ความเปนมาของ ภูมินามของสถานท่ีใน
ทองถิ่น 

 2. นำเสนอขอมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทำความเขาใจ
เรื่องราวสำคัญในอดีต 

⬥ ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียน ที่นำมาใชใน
การศกึษาเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตรไทย สมัย
รัตนโกสินทร เชน พระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี 4 หรือ 
รัชกาลท่ี 5 กฎหมายสำคัญ ฯลฯ (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)  

⬥ สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริง และ
ขอเท็จจริง 

⬥ การนำเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร
ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเลาเรื่อง การจัดนิทรรศการ 
การเขียนรายงาน 

 
 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  
  มาตรฐาน  ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. บอกความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม สิ่งของ เครื่องใชหรือ
การดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของ
พอแม ปูยา ตายาย 

⬥ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม สิ่งของ 
เครื่องใชหรือการดำเนินชีวิตของอดีตกับปจจุบัน ที่เปน
รูปธรรม และใกลตัวเด็ก เชน การใชควายไถนา รถไถนา 
เตารีด ถนน เกวียน-รถอีแตน  

⬥ สาเหตุ และผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ตาม
กาลเวลา 

 2. บอกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีตที่
มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน 

⬥ เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว เชน การยาย
บาน การหยาราง การสูญเสียบุคคลในครอบครัว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.2  1. สืบคนถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถี

ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของ 
ตนจากอดีตถึงปจจุบัน 

⬥ วิธีการสืบคนขอมูลอยางงาย ๆ เชน การสอบถาม พอ
แม ผูรู  

⬥ วิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน การประกอบอาชีพ การ
แตงกาย การสื่อสาร ประเพณีในชุมชนจากอดีตถึงปจจุบัน 

⬥ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 2. อธิบายผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลง ที่มีตอวิถีชีวิตของคน ใน
ชุมชน 

⬥ การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน ชุมชนทางดาน
ตาง ๆ  

⬥ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

ป.3  1. ระบุปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตั้ง
ถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชน 

⬥ ปจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยทาง
ภูมิศาสตร และปจจัยทางสังคม เชน ความเจริญทาง
เทคโนโลย ีการคมนาคมความปลอดภัย  

⬥ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของชุมชน ทั้งปจจัย
ทางภูมิศาสตร และปจจัยทางสังคม 

 2. สรุปลักษณะที่สำคัญของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
3. เปรียบเทียบความเหมือน และ
ความตาง ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอ่ืนๆ 

⬥ ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรม ชุมชนของ
ตนที่เกิดจากปจจัยทางภูมิศาสตร และปจจัยทางสังคม  

⬥ ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวัฒนธรรม ของชุมชน 
อ่ืน ๆ ที่มีความเหมือน และความตางกับชุมชนของตนเอง 

ป.4  1. อธิบายการตั้งหลักแหลง และ
พัฒนา การของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตร และยุคประวัติศาสตร
โดยสังเขป 
2. ยกตัวอยางหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรท่ีพบในทองถิ่นท่ีแสดง
พัฒนาการของ มนุษยชาติ 

⬥ พัฒนาการของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร และยุค
ประวัติศาสตรในดินแดนไทย โดยสังเขป  

⬥ หลักฐานการตั้งหลักแหลงของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรในดินแดนไทย โดยสังเขป  

⬥ หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีพบในทองถ่ินที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 

ป.5  1. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรม
อินเดีย และจีนที่มีตอไทย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป 

⬥ การเขามาของอารยธรรมอินเดีย และจีนในดินแดน
ไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป  

⬥ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีนที่มีตอไทย และ
คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ศาสนา และ
ความเชื่อ ภาษา การแตงกาย อาหาร 

 2. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตางชาติ ที่มีตอสังคมไทยปจจุบัน
โดยสังเขป 

⬥ การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย เชน 
อาหาร ภาษา การแตงกาย ดนตรี โดยระบุลักษณะ สาเหตุ
และผล  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

⬥ อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของวัฒนธรรมตางชาติ
ตอสังคมไทยในปจจุบัน 

ป.6  1. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของประเทศเพ่ือนบาน
ในปจจุบัน 

⬥ ใชแผนที่แสดงท่ีตั้ง และอาณาเขตของประเทศเพ่ือน
บาน  

⬥ พัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศเพ่ือนบาน 
โดยสังเขป เพ่ือใหเขาใจสภาพปจจุบันของประเทศเหลานั้น  

⬥ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
เพ่ือนบานของไทยในปจจุบัน โดยสังเขป  

⬥ ตัวอยางความเหมือน และความตางระหวางไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบาน เชน ภาษา ศาสนา การปกครอง 

 2. บอกความสัมพันธของกลุม
อาเซียน โดยสังเขป 

⬥ ความเปนมาของกลุมอาเซยีนโดยสังเขป  

⬥ สมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน  

⬥ ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมในปจจุบันโดยสังเขป  

 
 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  
  มาตรฐาน  ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธำรงความเปนไทย 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายความหมาย และความสำคัญ 

ของสัญลักษณสำคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง 

⬥ ความหมาย และความสำคัญของสัญลักษณที่
สำคัญของชาติไทย ที่เปนความภาคภูมิใจ และการมี
สวนรวมที่จะอนุรักษไว ไดแก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย (ธงชาติเพลงชาติ พระพุทธรูป พระ
บรมฉายาลักษณ ภาษาไทย อักษรไทย)  

⬥ การเคารพธงชาต ิการรองเพลงชาต ิและเพลง
สรรเสริญพระบารมี การเคารพพระบรมฉายาลักษณ 
การเคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน  

⬥ เอกลักษณอ่ืน ๆ เชน ศาสนา การแตงกาย 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย เงนิตรา แผนที ่ประเทศไทย 
อาหารไทย (อาหารไทยที่ตางชาติยกยอง เชน ตมยำ
กุง ผัดไทย) 

 2. บอกสถานที่สำคัญซึ่งเปนแหลง 
วัฒนธรรมในชุมชน 

⬥ ตัวอยางของแหลงวัฒนธรรมในชุมชน ที่ใกลตัว
นักเรียน เชน วัด ตลาด พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถ
คริสต โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

⬥ คุณคา และความสำคัญของแหลงวัฒนธรรมใน
ชุมชนในดานตาง ๆ เชน เปนแหลงทองเที่ยว เปน
แหลงเรียนรู 

 3. ระบุสิ่งท่ีตนรัก และภาคภูมิใจใน 
ทองถิ่น 

⬥ ตัวอยางสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจในทองถ่ิน เชน 
สิ่งของ สถานที ่ภาษาถิ่น ประเพณ ีและวัฒนธรรม 
ฯลฯ ที่เปนสิ่งที่ใกลตัวนักเรียน และเปนรูปธรรม 
ชัดเจน  

⬥ คุณคา และประโยชนของสิ่งตาง ๆ เหลานั้น 
ป.2 1. ระบุบุคคลที่ทำประโยชนตอทองถิ่น 

หรือประเทศชาติ 
⬥ บุคคลในทองถิ่นที่ทำคุณประโยชนตอการ 
สรางสรรควัฒนธรรม และความมั่นคงของทองถ่ิน 
และประเทศชาติในอดีต ที่ควรนำเปนแบบอยาง  

⬥ ผลงานของบุคคลในทองถ่ินท่ีนาภาคภูมิใจ 
 2. ยกตัวอยางวัฒนธรรม ประเพณ ีและ

ภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ
ไว 

⬥ ตัวอยางของวัฒนธรรมประเพณไีทย เชน การทำ
ความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
สงกรานต ฯลฯ  

⬥ คุณคาของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มีตอ
สังคมไทย 

⬥ ภูมิปญญาของคนไทยในทองถ่ินของนักเรียน 
ป.3 1. ระบุพระนาม และพระราชกรณียกิจ 

โดยสังเขปของพระมหากษัตริยไทย ที่เปนผู
สถาปนาอาณาจักรไทย 

⬥ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขป
ของพอขุนศรีอินทราทิตย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจาอูทอง) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และ  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ผู
สถาปนาอาณาจักรไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุร ีและ
รัตนโกสินทร ตามลำดับ  

⬥ อาณาจักรไทยอ่ืน ๆ ที่ผนวกรวมเขาเปนสวนหนึ่ง
ของชาติไทย เชน ลานนา นครศรีธรรมราช  

 2. อธิบายพระราชประวัติ และพระราช 
กรณียกิจของพระมหากษัตริยในรัชกาล 
ปจจุบัน โดยสังเขป 

⬥ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขป
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

⬥ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว. 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระบรมราชิน ีโดยสังเขป 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. เลาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ที่มีสวน

ปกปองประเทศชาติ 
⬥ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวน ปกปอง
ประเทศชาต ิเชน ทาวเทพสตร ีทาวศรีสุนทร 
ชาวบานบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ป.4 1. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร 
สุโขทัยโดยสังเขป 

⬥ การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  

⬥ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางดาน 
การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป 

 2. บอกประวัต ิและผลงานของบุคคล 
สำคัญสมัยสุโขทัย 

⬥ ประวัต ิและผลงานของบุคคลสำคัญ สมัยสุโขทัย 
เชน พอขุนศรีอินทราทิตย พอขุนรามคำแหงมหาราช   
พระมหาธรรมราชา ที่ 1 (พระยาลิไทยโดยสังเขป)  

 3. อธิบายภูมิปญญาไทยท่ีสำคัญสมัย
สุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแกการ
อนุรักษ 

⬥ ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน ภาษาไทย 
ศิลปกรรมสุโขทัย ที่ทำให สุโขทัยไดรับการยกยอง
เปนมรดกโลก  

⬥ คุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอถึงปจจุบันที่นา
ภาคภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษ 

ป.5 1. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร 
อยุธยา และธนบุรีโดยสังเขป 

⬥ การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาโดยสังเขป  

⬥ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการดาน 
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสังเขป  

 2. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญ 
รุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง 
ของอาณาจักรอยุธยา 

⬥ ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 
และการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  

 3. บอกประวัต ิและผลงานของบุคคล 
สำคัญสมัยอยุธยา และธนบุรีที่นา 
ภาคภูมิใจ 

⬥ ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา เชน 
 - สมเด็จพระรามาธิบดีที ่1  
 - สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
 - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 - สมเด็จพระนารายณมหาราช   
 - ชาวบานบางระจัน   

⬥ ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป เชน 
ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม  

⬥ การกอบกูเอกราช และการสถาปนา อาณาจักร
ธนบุรีโดยสังเขป  

⬥ พระราชประวัติ และผลงานของ พระเจาตากสิน
มหาราชโดยสังเขป  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 4. อธิบายภูมิปญญาไทยท่ีสำคัญ สมัย

อยุธยา และธนบุรีท่ีนาภาคภูมิใจ และควร
คาแกการอนุรักษไว 

⬥ ภูมิปญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป เชน 
ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม 

ป.6 1. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย 
รัตนโกสินทรโดยสังเขป 

⬥ การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร โดยสังเขป  

⬥ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร โดยสังเขป 
ตามชวงเวลาตางๆ เชน สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
สมัยปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย  

 2. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความ 
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการ 
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร  

⬥ ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 
และการปกครองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  

 3. ยกตัวอยางผลงานของบุคคลสำคัญ 
ดานตาง ๆ สมัยรัตนโกสินทร 

⬥ ผลงานของบุคคลสำคัญทางดานตางๆ ใน สมัย
รัตนโกสินทร เชน 
 - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช  
 - สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท 
 - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
 - พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช 

 4. อธิบายภูมิปญญาไทยท่ีสำคัญสมัย 
รัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแก
การอนุรักษไว 

⬥ ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร เชน ศิลปกรรม 
วรรณกรรม 

 
 สาระที่  5  ภูมิศาสตร   
  มาตรฐาน  ส 5.1  เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน 
และกัน ใชแผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตาม กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ตลอดจนใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. จำแนกสิ่งแวดลอมรอบตัว

ที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ 
และที่มนุษยสรางขึ้น 

⬥ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิและที่มนุษยสรางขึ้นที่
บาน และที่โรงเรียน 

 2. ระบุความสัมพันธของ
ตำแหนง ระยะ ทิศ ของสิ่งตาง 
ๆ รอบตัว 

⬥ ความสัมพันธของตำแหนง ระยะ ทิศ ของสิ่งตางๆ รอบตัว 
เชน ที่อยูอาศัย บานของเพ่ือนบาน ถนน ตนไม ทุงนา ไร สวน ที่
ราบ ภูเขา แหลงน้ำ  

⬥ ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต ตะวันตก) และที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ 
รอบตัว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. ใชแผนผังงาย ๆ ในการ

แสดงตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ใน
หองเรียน 

⬥ แผนผังแสดงตำแหนงสิ่งตาง ๆ ในหองเรียน 

 4. สังเกต และบอกการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ในรอบวัน 

⬥ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบ วัน เชน กลางวัน 
กลางคนื ความรอนของ อากาศ ฝน-เมฆ-ลม 

ป.2  1. ระบุสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น 
ซึ่งปรากฏระหวางบานกับ
โรงเรียน 

⬥ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งปรากฏ
ระหวางบานกับโรงเรียน 

 2. ระบุตำแหนง และลักษณะ
ทางกายภาพ ของสิ่งตาง ๆ ที่
ปรากฏในแผนผัง แผนที่ รูป
ถาย และลูกโลก 

⬥ ตำแหนง และลักษณะทางกายภาพของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏใน
แผนที่ แผนผัง รูปถาย และลูกโลก เชน ภูเขา ที่ราบ แมน้ำ ตนไม 
ทะเล 

 3. สังเกต และแสดง
ความสัมพันธระหวาง โลก ดวง
อาทิตย และดวงจันทรที่ทำให 
เกิดปรากฏการณ 

⬥ ความสัมพันธระหวางโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทรที่ทำให
เกิดปรากฏการณ เชน ขางข้ึน ขางแรม ฤดูกาลตาง ๆ 

ป.3  1. สำรวจขอมูลทำง
ภูมิศาสตรในโรงเรียน และ
ชุมชนโดยใชแผนผัง แผนที่ 
และรูปถาย เพื่อแสดง
ความสัมพันธของตำแหนง 
ระยะ ทิศทาง 

⬥ ขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชน  

⬥ แผนที่ แผนผัง และรูปถาย  

⬥ ความสัมพันธของตำแหนง ระยะ  ทิศทาง  

 2. วาดแผนผังเพ่ือแสดง
ตำแหนงท่ีตั้งของสถานท่ี สำคัญ
ในบริเวณโรงเรียน และชุมชน 

⬥ ตำแหนงที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณ โรงเรียน และ
ชุมชน เชน สถานที่ราชการ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย 

ป.4  1. สืบคน และอธิบายขอมูล
ลักษณะทางกายภาพ ในจังหวัด
ของตน ดวยแผนที ่และรูปถาย 

⬥ ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

 2. ระบุแหลงทรัพยากร และ
สถานที่สำคัญในจังหวัดของตน
ดวยแผนที่ และรูปถาย 

⬥ แหลงทรัพยากร และสถานที่สำคัญใน จังหวัดของตน 

 3. อธิบายลักษณะทาง
กายภาพที่สงผลตอแหลง 
ทรัพยากร และสถานที่สำคัญ 
ในจังหวัด 

⬥ ลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลงทรัพยากร และสถานที่
สำคัญในจังหวัด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.5  1. สืบคน และอธิบายขอมูล

ลักษณะทางกายภาพ ใน
ภูมิภาคของตนดวยแผนที ่และ
รูปถาย 

⬥ ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

 2. อธิบายลักษณะทาง
กายภาพที่สงผลตอแหลง
ทรัพยากร และสถานที่สำคัญ 
ในภูมิภาคของตน 

⬥ ลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลงทรัพยากร และสถานที่
สำคัญในภูมิภาคของตน 

ป.6  1. สืบคน และอธิบายขอมูล
ลักษณะทางกายภาพ ของ
ประเทศไทยดวยแผนที่ รูปถาย
ทางอากาศ และภาพจาก 
ดาวเทียม 

⬥ เครื่องมือทางภูมิศาสตร (แผนที ่รูปถาย ทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

 2. อธิบายความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางกายภาพ
กับภัยพิบัติในประเทศไทย เพ่ือ
เตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ 

⬥ ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพ กับภัยพิบัติของ
ประเทศไทย เชน อุทกภัย แผนดินไหว วาตภัย สึนามิ ภัยแลง ดิน
ถลม และโคลนถลม  

⬥ การเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ 
 
 สาระที่  5  ภูมิศาสตร  
  มาตรฐาน  ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ  
สรางสรรควิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. บอกสิ่งแวดลอมที่เกิดตาม

ธรรมชาติที่สงผลตอความ
เปนอยูของมนุษย 

⬥ สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอความ เปนอยูของมนุษย
เชน ภูมิอากาศมีผลตอลักษณะที่อยูอาศัย และเครื่องแตงกาย 

 2. สังเกต และเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลง ของ
สิ่งแวดลอม เพ่ือการปฏิบัติตน
อยางเหมาะสม 

⬥ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว  

⬥ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสม 

 3. มีสวนรวมในการดูแล
สิ่งแวดลอมที่บาน และชั้นเรียน  

⬥ การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดลอมในบาน และหองเรียน 

ป.2  1. อธิบายความสำคัญของ
สิ่งแวดลอม ทางธรรมชาต ิและ
ที่มนุษยสรางขึ้น 
 

⬥ ความสำคัญของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่
มนุษยสรางข้ึนในการดำเนินชีวิต 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. แยกแยะ และใช

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไม
หมดไป และที่ใชแลวหมดไปได 
อยางคุมคา 

⬥ ประเภททรัพยากรธรรมชาต ิ 
 - ใชแลวไมหมด เชน อากาศ แสงอาทิตย 
 - ใชแลวหมดไป เชน แร ถานหิน น้ำมัน กาซธรรมชาติ  
 - สรางทดแทนขึ้นใหมไดเชน น้ำ ดิน ปาไม สัตวปา  

⬥ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
 3. อธิบายความสัมพันธ

ระหวางฤดูกาลกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย 

⬥ ความสัมพันธระหวางฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย  

 4. มีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

⬥ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่มีตอโรงเรียน   

⬥ การรักษา และฟนฟูสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
ป.3  1. เปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ของ
ชุมชนในอดีตกับปจจุบัน 

⬥ สิ่งแวดลอมของชุมชนในอดีตกับปจจุบัน 
 - สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
 - สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 

 2. อธิบายการใชประโยชน
จากสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการ
สนองความตองการพ้ืนฐานของ 
มนุษย และการประกอบอาชีพ 

⬥ การใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการดำเนินชีวิตของมนุษย 
เชน การคมนาคม บานเรือน และการประกอบอาชีพในชุมชน  

⬥ การประกอบอาชีพที่เปนผลมาจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
ในชุมชน 

 3. อธิบายสาเหตุที่ทำใหเกิด
มลพิษโดยมนุษย 

⬥ ความหมาย และประเภทของมลพิษโดยมนุษย  

⬥ สาเหตุของการเกิดมลพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย 
 4. อธิบายความแตกตางของ

ลักษณะเมือง และชนบท 
⬥ ลักษณะของเมือง และชนบท เชน สิ่งปลูกสราง การใชที่ดิน 
การประกอบอาชีพ 

 5. อธิบายความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางกายภาพ
กับการดำเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน 

⬥ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมีผลตอการดำเนินชีวิตของคน
ในชุมชน 

 6. มีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

⬥ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่มีตอชุมชน  

⬥ การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 
ป.4  1. วิเคราะหสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพที่สงผลตอการดำเนิน
ชีวิตของคนในจังหวัด 

⬥ สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอการดำเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด 

 2. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมในจังหวัด และผลที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

⬥ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในจังหวัด และผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง เชน การตั้ง ถิ่นฐาน การยายถ่ิน 

 3. นำเสนอแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัด 

⬥ การจัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.5  1. วิเคราะหสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพที่มีอิทธิพล ตอ
ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน และ
การยายถิ่นของประชากรใน
ภูมิภาคของตน 

⬥ สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 
และการยายถ่ินของประชากรในภูมิภาคของตน 

 2. วิเคราะหอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่
กอใหเกิดวิถีการดำเนินชีวิตใน
ภูมิภาคของตน 

⬥ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่กอใหเกิด วิถีการ
ดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 

 3. นำเสนอตัวอยางที่สะทอน
ใหเห็นผลจากการรักษา และ
ทำลายสิ่งแวดลอม และเสนอ
แนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ในภูมิภาคของตน 

⬥ ผลจากการรักษา และการทำลายสิ่งแวดลอมในภูมิภาคของ
ตน  

⬥ แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาคของตน 

ป.6  1. วิเคราะหปฏิสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ กับลักษณะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสังคมใน
ประเทศไทย 

⬥ สิ่งแวดลอมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม) ใน
ประเทศไทย  

⬥ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

 2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของประเทศไทย
ในอดีตกับปจจุบัน และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

⬥ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย  

⬥ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ที่มีตอกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม) ของประเทศไทยในอดีตกับปจจุบัน 

 3. นำเสนอตัวอยางที่สะทอน
ใหเห็นผลจากการรักษา และ
ทำลายทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม และเสนอแนวทาง 
ในการจัดการท่ียั่งยืนใน
ประเทศไทย 

⬥ ผลจากการรักษา และทำลายทรัพยากร และสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย  

⬥ แนวทางในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนโดย
มีจิตสำนึกรูคุณคา 
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รายวิชาที่เปดสอน 
 รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 1 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส11102 ประวัติศาสตร1     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 2 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส12102 ประวัติศาสตร2     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 3 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส13102 ประวัติศาสตร3     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 4 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส14102 ประวัติศาสตร4     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 5 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส15102 ประวัติศาสตร5     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หนาที่พลเมือง) 6 จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส16102 ประวัติศาสตร6     จำนวน  40  ชั่วโมง 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 รายวิชาเพ่ิมเติมระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ส11201 ตานทุจริตศกึษา1     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส12201 ตานทุจริตศกึษา2     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส13201 ตานทุจริตศกึษา3     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส14201 ตานทุจริตศกึษา4     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส15201 ตานทุจริตศกึษา5     จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ส16201 ตานทุจริตศกึษา6     จำนวน  40  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส11101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบเบื้องตนของศาสนา
ประโยชน ประวัติศาสดาของศาสนา สรุปใจความสำคัญของคัมภีร ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม 
การบำเพ็ญประโยชน วิธีปฏิบัติ การใชภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญ คุณลักษณะของการเปน
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความกลาหาญ ความเสียสละ การเคารพสิทธิ
และหนาที่ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว กฎกติกา ความหมาย ความสำคัญ
ของรัฐธรรมนูญ ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน ผลเสียการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมทางสังคม การสรางสรรคสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และทางสังคม โดยใช
กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม และกระบวนการแกปญหา 
  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคณุธรรม จริยธรรม มคีุณลักษณะ
อันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน โดยใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ส 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ส 2.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 3.2 ป.1/1 
 ส 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 5.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
รวม  23 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   (หนาที่พลเมือง) 1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  พระพุทธ 
ศาสนา 

ส 1.1  ป.1/1  1. การศึกษาเก่ียวกับพุทธประวัต ิศึกษา
เก่ียวกับประวัติของพระพุทธเจา ตั้งแต
ประสูติจนถึงปรินิพาน เพ่ือใหทราบถึงตน
กำเนิด และความเปนมาของ
พระพุทธศาสนา  
2. การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนา
ตาง ๆ จะ ชวยใหเขาใจความเปนมาของ
ศาสนาตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน 

2 4 

2  แบบอยาง
ที่ด ี

ส 1.1  ป.1/2 1. ชื่นชม และบอกแบบอยางการดำเนิน
ชีวิต และขอคิด ประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เลา และศาสนิชนตัวอยางจะทำใหได
หลักธรรม และขอคิดที่สามารถ นำไปใชใน
การดำเนินชีวิตอยางถูกตอง เพ่ือใหเกิด
ความสุขทั้งตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติ 

3 4 

3  หลักธรรม
นำความสุข 

ส 1.1 ป.1/3-4 
 

1. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอน
ของศาสนา จะสงผลใหเกิดความสุขความ
เจริญในชีวิต และทำใหตนเอง ครอบครัว 
และสังคมมีความสงบสุข 

3 4 

4  ชาวพุทธท่ี
ด ี

ส 1.2  ป.1/1-3  1. พุทธศาสนิกชนที่ดี นอกจากการนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเปน
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เราควรที่
จะบำรุงพระพุทธศาสนาใหคงอยู และ
เจริญรุงเรืองตอไป โดยการบำเพ็ญ
ประโยชนตอวัด และศาสนสถาน และแสดง
ตนเปนพุทธมามกะ  
2. ศาสนิกชนของแตละศาสนามีหนาที่
บำเพ็ญประโยชนตอศาสนาที่ตนนับถือ 
 

3 4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

5  ความ 
สัมพันธ

ของสมาชิก
ใน

ครอบครัว 
และ

โรงเรียน 

ส 2.1  ป.1/1-2 1  การอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น
สมาชิกใน สังคมตองปฏิบัติตนเปนคนดีโดย
เริ่มตั้งแต การปฏิบัติตนเปนคนดีของ
ครอบครัว และโรงเรียนในวัยเด็ก ซึ่งเปน
พ้ืนฐานในการใชชีวิตตอไปในอนาคต 
2. คนทุกคนมีความสามารถในแตละดาน
แตกตางกันไป การใชความสามารถที่ตนมี
อยูเพ่ือกระทำความดีจะสงผลใหตนเองเปน
ผูมีจิตใจที่ดี เปนที่ชื่นชมจากผูอ่ืน และอยู
รวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

2 2 

6  สมาชิกที่ดี
ใน

ครอบครัว 
และ

โรงเรียน 

ส 2.2  ป.1/1  1. ครอบครัว โรงเรียนประกอบดวย
สมาชิกที่ดำรงชีวิต และประกอบกิจกรรม
ตาง ๆ รวมกัน ซึ่งแตละคนจะมีบทบาท 
และหนาที่ และสิทธิแตกตางกันไป การ
ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ และสิทธ ิ
ตนเองไดรับอยางเหมาะสมจะทำใหทุกคน
อยูรวมกันในครอบครัว และโรงเรียนได
อยางมีความสุข 

3 2 

7  การทำ
ความดี 

ส 2.1  ป.1/2  1. คนทุกคนมีความสามารถในแตละดาน
แตกตางกันไป การใชความสามารถที่ตนมี
อยู เพ่ือกระทำความด ีจะสงผลใหตนเอง
เปนผูมีจิตใจที่ดี เปนที่ชื่นชมจากผูอ่ืน และ
อยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

2 3 

8  ประชาธิป-
ไตยใน

ครอบครัว 
และ

โรงเรียน 

ส 2.2  ป.1/3  1. การปฏิบัติกิจกรรมในครอบครัว และ
โรงเรียน โดยใชกระบวนการประชาธิปไตย
เปนการปลูกฝง และวางพ้ืนฐานการใชชีวิต
ตามกฎระเบียบของสังคมเพ่ือใหอยูรวมกัน
ดวยความสงบสุข 

3 5 

9  สินคา และ
บริการใน

ชีวิต 
ประจำวัน 

ส 3.1  ป.1/1,  
ป.1/3 

1. ในการดำรงชีวิตประจำวัน เราตองใช
สินคา และใชบริการ ซึ่งเปนสิ่งที่อำนวย
ความสะดวกตาง ๆ ในการดำรงชีวิต การ
รูจักใชสินคา และบริการอยางรูคุณคาจะทำ
ใหไดใชประโยชนในการใชมากที่สุด  
2. ทรัพยากรเปนสิ่งท่ีมนุษยนำมาใช
ประโยชน เพ่ือการดำรงชีวิตประจำวัน 
ทรัพยากรบางชนิดที่ใชแลวหมดไป เราจึง

3 2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ควรใชอยางประหยัด และใหเกิดประโยชน
คุมคาที่สุดเพ่ือใหมีทรัพยากรไวใชตอไปใน
อนาคต 

10  จายเปน
ออมได ไม

ขัดสน 

ส 3.1  ป.1/2  1. เงินมีความสำคัญในการใชจายเพื่อการ 
ดำรงชีวิต การใชเงินอยางเหมาะสมกับ
รายไดจะทำใหมีเงินเหลือเก็บไวใชในยาม
จำเปน  
2. การรูจักเก็บออมเงินโดยการวาง
แผนการใชจาย และสะสมเงินที่เหลือใชอยู
เสมอ จะทำใหตนเอง และครอบครัวมี
ความมั่นคงมีเงินไวใชจายในอนาคต 

3 5 

11  ทำงานดีมี
ความสุข 

ส 3.2  ป.1/1  1. การทำงานมีทั้งประเภทที่ไมกอใหเกิด
รายได และประเภทที่กอใหเกิดรายได โดย
การไดรับเงินเปนการตอบแทนจากการ
ทำงาน ซึ่งการทำงานที่สุจริต และไมกอ
โทษหรือผลกระทบตอผูอื่น จะทำใหเกิด
ความเจริญกาวหนาทั้งตอตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

3 2 

12  สิ่งตาง ๆ
รอบตัว 

ส 5.1  ป.1/1  
ส 5.2  ป.1/1 

1. สิ่งตาง ๆ รอบตัวเราเรียกวา
สิ่งแวดลอม  
2. สิ่งแวดลอมจำแนกไดเปน 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  
3. สิ่งแวดลอมตาง ๆ มีความสัมพันธ
ระหวางกัน ตัวเรามีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม และตองพ่ึงพาอาศัย
สิ่งแวดลอมตลอดเวลา 

2 5 

13  ตำแหนง
ระยะ ทิศ 

และแผนผัง 

ส 5.1  ป.1/2-3 1. สิ่งตาง ๆ มีตำแหนงที่เปนสมบัติติดตัว
ถาเปนสิ่งมีชีวิต เรียกวาที่อยู ถาเปน
สิ่งไมมีชีวิตเรียกวาที่ตั้ง  
2. สิ่งตาง ๆ มีระยะกับสิ่งอ่ืน ๆ เสมอ 
เชน บานกับโรงเรียนมีระยะทาง 2 
กิโลเมตร ระยะใกลหรือไกล มี
ความสัมพันธกับการเกิดชาหรือเร็ว การม ี
หรือไมมี การไดรับหรือไมไดรับ  

4 7 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

3. สิ่งตาง ๆ มีทิศเปนสมบัติติดตัว ทิศ
หลักที่ใชเปนสากล กำหนดตามดวงอาทิตย
ไดแก ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ 
ทิศใต ทิศมีความสำคัญตอการเดินทาง และ
การกำหนดเปาหมาย 

14  สิ่งแวดลอม
กับ การ
เปลี่ยน 
แปลง 

ส 5.1  ป.1/4  
ส 5.2  ป.1/2-3 

1. แผนผัง สามารถแสดงหองเรียนทั้งหอง
ใหเปนกระดาษแผนเดียวได  
2. แผนผัง บอกใหทราบวามีสิ่งใดบาง 
รวมทั้งตำแหนง ระยะ และทิศของสิ่งตาง ๆ 
วามีความสัมพันธกันอยางไร  
3. ภูมิประเทศ ดิน แหลงน้ำ สัตวปา และ
ภูมิอากาศ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธกับการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย 
4. ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เปน
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่สัมพันธกับ
มนุษยตลอดเวลา  
5. ภูมิประเทศเปนลักษณะธรรมชาติของ
แผนดินที่มนุษยเก่ียวของ และใชประโยชน
มากที่สุด  
6. ภูมิอากาศเปนลักษณะของธรรมชาติ
ของสิ่งที่อยูบนทองฟาจะมีสภาพแตกตาง
กันไปตามฤดูกาล  
7. สิ่งตาง ๆ เปนสิ่งแวดลอม ลวนมี
ความสัมพันธระหวางกัน สิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
8. การเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ทำให
เราจัดระเบียบสิ่งแวดลอมท้ังท่ีบาน และ
โรงเรียนใหนาอยู  
9. เราสามารถมีสวนรวมในการจัด
สิ่งแวดลอมที่บาน และชั้นเรียน เพ่ือใหมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ไดโดยเริ่ม
จากเรื่องงาย ๆ ใกล ๆ ตัว 

4 4 

   รวมระหวางป 40 70 
   ปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส11102  ประวัติศาสตร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา และใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ที่ใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ 
คำที่แสดงชวงเวลา เพื่อใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และ
เรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การบอกเลา การเชื่อมโยง 
เพื่อใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบัน และใชคำแสดงชวงเวลาเรียงลำดับเหตุการณที่
เกิดขึ้นได 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสิ่ง ของเครื่องใช หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปจจุบันกับสมัยของพอแมปูยา ตายาย ที่เปนรูปธรรม และใกลตัวผูเรียน รวมทั้งเหตกุารณสำคัญของครอบครัว
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน โดยใชทักษะการสังเกต การใชเหตุผล การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การยกตัวอยาง และการบอกเลา เพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และความสำคัญของ
อดีตที่มีตอปจจุบัน และอนาคต สามารถปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ศกึษาความหมาย และความสำคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจักสถานที่สำคัญ ซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 4.2 ป.1/1, ป.1/2 
 ส 4.3 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส11102  ประวัติศาสตร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 วันเวลา
และ

เรื่องราว
ทาง

ประวัต-ิ
ศาสตร 

ส 4.1  ป.1/1-3 1. ชื่อ วัน เดือน ปตามระบบสุริยคต ิและ
จันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินชวงเวลาใน
ชีวิตประจำวัน  
2. เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ใช
คำบอกชวงเวลาแสดงลำดับเหตุการณที่
เกิดขึ้น  
3. วิธีการสืบคนประวัติความเปนมาของ
ตน และครอบครัวอยางงาย ๆ และบอกเลา
ประวัติความเปนมาของตนเอง และ
ครอบครัว 

14 20 

2 การดำเนิน
ชีวิต 

ส 4.2  ป.1/1-2 1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
สิ่งของ เครื่องใชหรือการดำเนินชีวิตในอดีต 
และปจจุบัน  
2. สาเหตุ และผลของการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งตาง ๆ ตามวันเวลา  
3. เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
เชน การยายถิ่นฐาน 

12 25 

3 ชาติไทย ส 4.3  ป.1/1-3 1 ความหมายความสำคัญของสัญลักษณ
ที่สำคัญของชาติไทยที่เปนความภูมิใจ และ
มีสวนรวมที่จะอนุรักษไดแก ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย และเอกลักษณอ่ืน ๆ 
เพลงชาติไทย ภาษาไทย อาหารไทย 
วัฒนธรรมประเพณีไทย  
2. แหลงวัฒนธรรมในชุมชนรวมไปถึง
คุณคา และความสำคัญของแหลง
วัฒนธรรมในชุมชนในดานตาง ๆ เชน 
แหลงเรียนรู แลงทองเที่ยว  
3. สิ่งที่เปนความภูมิใจในทองถิ่นคณุคา 
และประโยชนของสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งใกลตัว 
และเปนรูปธรรมชัดเจน 

13 25 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   รวมระหวางป 39 70 
   ปลายป 1 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส12101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  สังเกต ศกึษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบเบ้ืองตน ของ
ศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร และการใชภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การบำเพ็ญ
ประโยชนตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติ การอยูรวมกันอยางเปนสุข ศาสนพิธี และพิธีกรรมใน
วันสำคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปญญาเบื้องตน ภูมิปญญาของทองถิ่น ความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัว บทบาทหนาที่ของตนเอง 
  ลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของแผนผังแผนที่ ตำแหนง ระยะ ทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติ รู
คุณคาของธรรมชาติ การสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดลอม การฝก
สังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา 
  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตวัชี้วัด 
 ส 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
 ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ส 2.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ส 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ส 5.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
รวม  28 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   (หนาที่พลเมือง) 2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ศาสนานารู ส 1.1 ป.2/1-2, 
ป.2/7 

 ศาสนาทุกศาสนาลวนแตมี
ความสำคัญ และเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจใหกระทำความด ีซึ่งศาสนิกชนทุก
คนพึงศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาที่ตน
นับถือ และนำแบบอยางท่ีดีไปเปนแนว
ปฏิบัติตน 

3 3 

2 หลักธรรม
นำความสุข 

ส 1.1 ป.2/4   การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรม โอวาท 3 ดวยการไมทำชั่ว ทำ
ความดี ทำจิตใจใหบริสุทธิ์ ยอมทำใหผู
ปฏิบัติดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตอง 

4 7 

3 เราทำ
ความดี 

ส 1.1  ป.2/3,  
  ป.2/5 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ และการศึกษาการ
ทำความดีของบุคคล จากตัวอยางตาง ๆ 
รวมทั้งเห็นคณุคาของการทำความดี
เหลานั้น ชวยใหพัฒนาตนเพ่ือการอยู
รวมกันไดอยางสงบสุขในสังคม 

4 4 

4 ชาวพุทธที่
ด ี

ส 1.1 ป.2/6  
ส 1.2 ป.2/1-2 

 ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมารยาท
ชาวพุทธ ศาสนพิธ ีพีธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนาไดถูกตอง และสวดมนต
แผเมตตา มีสติที่เปนพ้ืนฐานของสมาธิ 

3 5 

5 กฎของการ
อยูรวมกัน 

ส 2.1  ป.2/1,  
  ป.2/3-4 

 ขอตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เปน
สิ่งท่ีกำหนดข้ึน เปนขอปฏิบัติ หรือ
ขอบังคับในการอยูรวมกัน เพ่ือใหคน
จำนวนมากสามารถอยูรวมกันไดโดยไม
ขัดแยงกัน โดยจะตองยอมรับความคิด
ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่
แตกตางกัน โดยปราศจากอคต ิตลอดทั้ง
ตองเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง และ
ผูอื่น 

4 7 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

6 เด็กดีมี
มารยาท 

ส 2.1  ป.2/2   การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
เก่ียวกับความ เคารพ การยืน การเดิน 
การฟง การทักทาย การแตงกายอยาง
เหมาะสม ยอมทำใหเปนผูที่มีบุคลิกภาพ 
ที่ด ีเปนที่ยอมรับของสังคม 

3 6 

7 ชุมชนของ
เรา 

ส 2.2  ป.2/1-2  สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน มีการชวยเหลือในกิจกรรมของ
ชุมชน การดำเนินงานในโรงเรียน และ
ชุมชนจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยผู
มีอำนาจในการตัดสินใจ 

3 6 

8 สินคาและ
บริการ กับ
การใชจาย

อยาง
เหมาะสม 

ส 3.1  ป.2/1-4  สินคา และบริการลวนมาจาก
ทรัพยากร จึงควรใชใหเกิดประโยชนท่ี
คุมคามากที่สุด การรูที่มาของรายได และ
รูจักบันทึกรายรับ และรายจายของ
ครอบครัว ทำใหวางแผนการใชจายได
อยางเหมาะสมกับรายได รวมทั้งสามารถ
เก็บออมเงินเพ่ือใชจายในยามจำเปน 

4 10 

9 การ
แลกเปลี่ยน 
สินคา และ

บริการ 

ส 3.2  ป.2/1-2  การแลกเปลี่ยนสินคา และบริการ
สามารถทำไดท้ังใชเงินเปนสื่อกลาง และ
ไมใชเงิน ทั้งผูซื้อ และผูขายตางก็มี
บทบาทสำคัญ และมีความสัมพันธกัน 

3 6 

10 สิ่งแวดลอม
รอบตัว 

ส 5.1  ป.2/1  
ส 5.2  ป.2/1-2,  

ป.2/4 

 สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว และ
ทรัพยากรธรรมชาติมีคุณคา และมี
ประโยชนตอการดำรงชีวิตของมนุษย และ
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ดังนั้นทุกคนจึงควรใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดไป 
และที่ใชแลวหมดไปไดอยางคุมคา และมี
สวนรวมในการฟนฟูปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน และชุมชน 

3 7 

11 ตำแหนง
และ

ลักษณะ
ทาง

กายภาพ 

ส 5.1  ป.2/2   การสำรวจหรือศึกษาเก่ียวกับลูกโลก 
แผนที่ แผนผัง และภาพถาย ซึ่งเปน
เครื่องมือทาง ภูมิศาสตรท่ีใชในการศึกษา
ตำแหนง และลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
ตาง ๆ ในโลก 
 

3 5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

12 ความ 
สัมพันธ
ของโลก 

ดวงอาทิตย 
และ    

ดวงจันทร 

ส 5.1  ป.2/3  
ส 5.2  ป.2/3 

 โลก ดวงอาทิตย และดวงจันทร มี
ความสัมพันธกัน ทำใหเกิดปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ซึ่งสงผลตอการดำเนินชีวิต
ของมนุษยตาง ๆ สงผลใหเกิดมลพิษ 
นอกจากนั้นยังมีความแตกตางกันของ
เมือง และชนบท 

3 4 

   รวมระหวางป 40 70 
   ปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส12102  ประวัติศาสตร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติ และจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณสำคัญในอดีต และ
ปจจุบัน รวมทั้ง การใชคำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้ เดือนนี้ เดือน
กอน เดือนหนา ปนี้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการสังเกต การสอบถาม 
เชื่อมโยง เรียงลำดับ การเลาเรื่อง 
  รูวิธีสืบคนเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก ภาพถาย สูติบัตร ทะเบียน
บาน เครื่องมือเครื่องใช มาอธิบายเรื่องราวตาง และวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงาย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตาง ๆ จากอดีตถึงปจจุบัน ทางดานการประกอบอาชีพ การแตง
กาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เขาใจสาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงลำดับเหตุการณที่สืบคนไดโดยใชเสนเวลา 
  ศึกษา สืบคนประวัติ และผลงานของบุคคลที่ทำประโยชนตอทองถิ่น หรือประเทศชาติ ในดานการ
สรางสรรควัฒนธรรม การสรางความเจริญรุงเรือง และความมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษไว การทำความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทยโดยใชทักษะการสืบคน การสังเกต การอาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การใชเหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ เพ่ือใหเห็นคุณคา และแบบอยางการกระทำความดีของบรรพบุรุษที่ไดสรางประโยชน
ใหทองถิ่น และประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และ
ธำรงความเปนไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2 
รวม  6 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส12102  ประวัติศาสตร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 จากวันวาน
สูวันพรุงนี ้

ส 4.1  ป.2/1   คำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน 
อนาคต และวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทิน 
ทำใหสามารถระบ ุเวลา และลำดับของ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

4 10 

2 ฉันเปนใคร ส 4.1  ป.2/2   การสืบคนเรื่องราวของตนเอง และ
ครอบครัว จะตองใชหลักฐานท่ีเก่ียวของ
เปนเครื่องยืนยัน และใชเสนเวลาลำดับ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว หรือใน
ชีวิตของตนเอง 

6 12 

3 ชีวิตที ่
เปลี่ยนแปลง 

ส 4.2  ป.2/1-
2  

 การสืบคนขอมูลเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตน จากอดีตถึง
ปจจุบัน จะทำใหสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

9 15 

4 คนดีใน
ทองถิ่น 

ส 4.3  ป.2/1   บุคคลที่ทำคุณประโยชนตอทองถิ่น 
และประเทศชาติสมควรไดรับการยกยอง 
และควรนำมาเปนแบบอยางที่ดี 

9 15 

5 วัฒนธรรม 
และภูมิ

ปญญาที่นา
ภูมิใจ (1) 

ส 4.3  ป.2/2   การอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณี
เปนหนาที่ ของทุกคนที่จะตองชวยกัน
อนุรักษใหคงอยูคูกับ สังคมไทยสืบตอไป 

8 10 

6 วัฒนธรรม
และภูมิ

ปญญาที่นา
ภูมิใจ (2) 

ส 4.3  ป. 2/2   การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
หนาที่ของทุกคนที่จะตองชวยกันอนุรักษให
คงอยูคูกับสังคมไทย สืบตอไป 

3 8 

   รวมระหวางป 39 70 
   ปลายป 1 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส13101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ บอกความหมาย ความสำคัญ
ของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และบอกชื่อสาวก ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ บอกความสำคัญ และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม แสดงตนเปนพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ บอกประโยชน และปฏิบัติตนตามประเพณี และวัฒนธรรม
ในครอบครัว 
  ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน โดยวิธีการออกเสียงโดยตรง 
และการเลือกตัวแทนออกเสียง จำแนกความตองการ และความจำเปนในการใชสินคา และบริการในการดำรงชีวิต 
วิเคราะหการใชจายของตนเอง และอธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจำกัด มีผลตอการผลิต และบริโภคสินคา และ
บริการที่รัฐจัดหา และใหบริการแกประชาชน บอกความสำคัญของภาษี และบทบาทของประชาชนในการเสีย
ภาษี อธิบายเหตุผล และการแขงขันทางการคาที่มีผลทำใหราคาสินคาลดลง 
  ศกึษาการใชแผนที่ แผนผัง และภาพถายในการหาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เขียนแผนผังงาย ๆ เพื่อแสดงตำแหนงที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียน และชุมชน บอกความสัมพันธ
ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในชุมชนของ
อดีตถึงปจจุบัน อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ในการสนองความตองการพื้นฐานของ
มนุษย และการประกอบอาชีพ อธิบายเก่ียวกับมลพิษการกอใหเกิดมลพิษโดยมนุษย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
 ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
รวม  31 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   (หนาที่พลเมือง) 3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ศาสนาของ
เรา  

ส 1.1 ป.3/1-2  พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
มีความสำคัญตอการสรางสรรควัฒนธรรม
อันเกิดจากความศรัทธา การศึกษาพุทธ
ประวัต ิและประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
ยอมทำใหไดคุณธรรมอันเปนแบบอยางไป
ประยุกตปฏิบัติ 

3 8 

2 เครื่องยึด
เหนี่ยวใจ 

ส 1.1 ป.3/4-7  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
และการปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 
ในพระพุทธศาสนา ยอมทำใหการดำเนิน
ชีวิตไปในทางท่ีถูกตอง การสวดมนตแผ
เมตตา การมีสติเปนพ้ืนฐานของสมาธิ    
ศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนตอศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น
อยางเหมาะสม 

3 6 

3 แบบอยาง
ที่ด ี 

ส 1.1 ป.3/3   การศึกษาประวัติสาวก ชาดก และ   
ศาสนิกชนตัวอยาง ยอมทำใหไดขอคิด และ
คติธรรมอันเปนแบบอยางที่ด ีสามารถ
นำมาประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได 

3 4 

4 ชาวพุทธที่
ด ี 

ส 1.2 ป.3/1-3  พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมตอสาวก ศาสนสถาน  
ศาสนวัตถุของศาสนา ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี
พิธีกรรมวันสำคัญทางศาสนา และแสดงตน
เปนพุทธมามกะ 

3 4 

5 วิถีชีวิตของ
เรา  

ส 2.1 ป.3/1-4  การศึกษาประเพณ ีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวทองถิ่น การดำเนินชีวิตของผูคน
ในแตละวัฒนธรรม ความสำคัญของ
วันหยุดราชการ ตลอดจนประวัต ิและ
ผลงานของบุคคลท่ีทำประโยชนใหกับ
ชุมชนหรือทองถ่ิน และคุณคาของการทำ

3 4 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ความดี ยอมเปนประโยชนตอการดำเนิน
ชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม 

6 หลัก
ประชาธิป-

ไตย  

ส 2.2 ป.3/1-3  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน 
และชุมชน เปนผลจากการตัดสินใจของ
บุคคล และกลุมคน โดยวิธีการออกเสียง
โดยตรง และตัวแทนออกเสียง นอก 
จากนั้นสมาชิกในชุมชนทุกคนยังตองมี
บทบาทหนาที่ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

5 5 

7 สินคา และ
บริการกับ 

การ
ดำรงชีวิต 

ส 3.1 ป. 3/1   สินคา และบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของมนุษยมีอยูหลายประเภท ซึ่ง
จะตองรูหลักการเลือกซื้อสินคา และบริการ
ที่จำเปนกอนตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 

5 6 

8 การ
วางแผน
การใช
จายเงิน

ของตนเอง 

ส 3.1 ป.3/2    ประชาชนทุกคนตองรูจักวางแผนการ
ใชจายเงินของตน และมีหนาที่เสียภาษี
ใหแกรัฐทั้งทางตรง และทางออม เพ่ือรัฐจะ
ไดนำมาเปนคาใชจายในการพัฒนาประเทศ 

3 5 

9 การผลิต 
และการ

แขงขันทาง
การคา 

ส 3.1 ป.3/3   ทรัพยากรที่เรานำมาใชในการผลิต
สินคา และบริการมีอยูอยางจำกัด การ
แขงขันทางการคามีผลทำใหราคาสินคา
ลดลง 

3 5 

10 สิ่งตาง ๆ 
รอบตัวเรา 

ส 5.1 ป.3/1-2  แผนที่ แผนผัง และภาพถายมี
ความสำคัญในการใชหาขอมูลทาง
ภูมิศาสตรในชุมชน แสดงท่ีตั้งของสถานที่
สำคัญในบริเวณโรงเรียน และชุมชน 
นอกจากนั้นยังเปนขอมูลทำใหรู
ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะของสังคมของชุมชน 

4 5 

11 มนุษยกับ 
สิ่งแวดลอม 

ส 5.2 ป.3/1-5  สภาพแวดลอมในชุมชนจากอดีตถึง
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการพ่ึงพา
สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติในการ
สนองความตองการ พ้ืนฐานของมนุษย 
และการประกอบอาชีพ กิจกรรมตาง ๆ 
ของมนุษยสงผลใหเกิดมลพิษ นอกจากนั้น 
ยังมีความแตกตางกันของเมือง และชนบท 

5 8 



63 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   รวมระหวางป 40 70 
   ปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส13102  ประวัติศาสตร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาความหมาย และที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ไดแก พุทธศกัราช คริสตศักราช วิธีการเทียบ
คริสตศักราชกับพุทธศักราช และใชศักราชในการบันทึกเหตุการณสำคัญที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัว  
ปเกิดของผูเรียน เหตุการณสำคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การ
เชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อใหมีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียงลำดับ
เหตุการณไดถูกตองวาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง อันเปนทักษะที่จำเปนในการศึกษาประวัติศาสตร 
ปจจัยที่ทำใหเกิดวัฒนธรรม และประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางภูมิศาสตร และปจจัยทางสังคม 
เขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู รวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข รวมอนุรักษสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
  ศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริยผู สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร โดยใชทักษะการอาน และสอบถาม การฟง การสรุปความ การเขียน 
การเลาเรื่อง เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจ และเห็นแบบอยางการเสียสละ
เพ่ือชาติ และธำรงความเปนไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ส 4.2 ป.3/1, ป.3/2 
 ส 4.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส13102  ประวัติศาสตร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ศักราชใน 
ชีวิตประจำ

วัน 

ส 4.1  ป.3/1   การเทียบศักราชตามปฏิทินท่ีใชใน 
ชีวิตประจำวัน จะชวยใหลำดับเหตุการณ 
หรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดถูกตอง 

3 6 

2 เรื่องราว
สำคัญ ของ
โรงเรียน 

และชุมชน 

ส 4.1  ป.3/2   การสืบคน และรวบรวมขอมูลจาก
หลักฐาน และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของอยาง
มีระบบ ขั้นตอน ชวยใหสามารถลำดับ
เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และ
ชุมชนไดสอดคลองกับความเปนจริง 

5 10 

3 ถ่ินฐานไทย 
(1) 

ส 4.2  ป.3/1   ปจจัยทางภูมิศาสตร และปจจัยทาง
สังคม มีผลตอการตั้งถิ่นฐาน และ
พัฒนาการของชุมชนในภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทย 

10 15 

4 ถ่ินฐานไทย 
(2) 

ส 4.2  ป.3/2   ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและ
วัฒนธรรมเปนวิถีการดำเนินชีวิต อันเปน
เอกลักษณของชุมชนที่เกิดจากปจจัยทาง
ภูมิศาสตร และปจจัยทางสังคมของแตละ
ชุมชน 

5 10 

5 พระมหา 
กษัตริย ผู
สถาปนา
อาณาจักร

ไทย 

ส 4.3  ป. 3/2   พอขุนศรีอินทราทิตยสมเด็จพระ
รามาธิบด ีที่ 1 (พระเจาอูทอง) สมเด็จพระ
เจาตากสิน มหาราช และพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอด ฟาจุฬาโลกมหาราช เปน
พระมหากษัตริยที ่ไดกอบกูแผนดิน และ
สรางสรรคความเจริญ มั่นคง จนทำใหมี
ชาติไทยจนถึงปจจุบัน 

8 12 

6 รมเกลา
ชาวไทย 

ส 4.3 ป. 3/2   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนศูนยรวมใจของ 
คนไทย ไดทรงทำคุณประโยชนตอ
สังคมไทย และประเทศชาติหลายประการ 

3 7 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

เพ่ือ ประเทศชาติมั่นคงและคนไทยอยูเย็น
เปนสุข 
 พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว. 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินี 
โดยสังเขป 

7 บรรพบุรุษ
ไทย 

ส 4.3  ป.3/3   ทาวเทพสตร ีทาวศรีสุนทร ชาวบาน 
บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก และสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช เปนบรรพบุรุษของ
ไทย ที่ไดปกปองประเทศชาติใหเปนเอก
ราช และสรางความมั่นคงของชาติไทย 
วีรกรรมของ บรรพบุรุษ เปนแบบอยางที่ดี
ในการปฏิบัติตาม 

6 10 

   รวมระหวางป 40 70 
   ปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส14101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาประวัติความเปนมาของศาสนา ศาสดา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ แสดงความเคารพ
พระรัตนตรัย และปฏิบัติไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยูรวมกันเปนชาติไดอยางสมานฉันท และอธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป 
  วิเคราะหสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมาย อธิบายความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุม
คนในทองถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุขในชีวิตประจำวัน อธิบายอำนาจอธิปไตย และความสำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหนาที ่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั ้ง ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  ศกึษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา และการบริการ บอกสิทธิพ้ืนฐาน และรักษาผลประโยชนของ
ตนเองในฐานะผูบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และหนาที่
เบื้องตนของเงิน 
  ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การใชแผนที่ ภาพถาย วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในจังหวัด และระบุลักษณะสำคัญ ตำแหนง ระยะทาง ของแหลงทรัพยากร ความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินชีวิต 
  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความ
เปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางเปนปกติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 ส 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
 ส 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 3.2 ป.4/1, ป.4/2 
 ส 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 5.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
รวม  30 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ส14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   (หนาที่พลเมือง) 4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ความ 
สำคัญของ
พระพุทธ 
ศาสนา 

และพุทธ
ประวัต ิ

ส 1.1  ป.4/1-2, 
ป.4/8 

1. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่คนไทย
สวนใหญนับถือ และมีความผูกพันอยูกับวิถี
ชีวิตของพุทธศาสนิกชน เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ใหพุทธศาสนิกชนทำความดีตาม
หลักธรรม สงผลใหสังคมเกิดความสงบสุข  
2. พระพุทธเจาเปนศาสดาของ 
พระพุทธศาสนา การแสวงหาหนทางแหง
การพนทุกข และเผยแผพระพุทธศาสนา
สงผล ใหพุทธศาสนิกชนมีหลักธรรมที่ใช
สำหรับการดำรงชีวิต 

2 4 

2 หลักธรรม
ของศาสนา 

ส 1.1  ป.4/4,
ป.4/7 

1. พระอุรุเวลกัสสปะ เปนพุทธสาวกที่
ไดรับ การยกยองวาเปนผูมีบริวารมาก และ
ชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนา  
2. ชาดกเปนนิทานทางพระพุทธศาสนาที่
เปนเรื่องราวของพระพุทธเจาในอดีตชาติ มี
ขอคิดสอนใจที่สามารถนำมาใชใน
ชีวิตประจำวันได  
3. พุทธศาสนิกชนตัวอยางเปนบุคคลที่นำ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใน 
การดำเนินชีวิต 

2 4 

3 เชื่อมั่นใน
การทำ
ความดี 

ส 1.1  ป.4/3, 
ป.4/5, 
ป.4/7 

1. พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆเปนที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธ  
2. ไตรสิกขา เปนหลักธรรมที่ปฏิบัติเพ่ือ 
พัฒนาตนเอง  
3. โอวาท 3 เปนหลักธรรมที่ถือเปนหัวใจ
ของพระพุทธศาสนา คือ การไมทำความชั่ว 
การทำความดี  
4. พุทธศาสนสุภาษิต เปนคติธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาท่ีเปนขอคิดเพ่ือใหนำไป 
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

3 6 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

5. การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาปฏิบัติจะทำใหอยูรวมกันในสังคมได
อยางสมานฉันท  
6. การทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตาม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะทำให
สังคมสงบสุข ทุกคนอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

4 ศาสนิกชน
ที่ด ี

ส 1.1  ป 4/6  
ส 1.2  ป.4/1-3 

 การปฏิบัติตามหนาท่ี และมารยาทชาว
พุทธอยางถูกตอง และเหมาะสม เปนการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป 

3 2 

5 บริหารจิต 
เจริญ
ปญญา 

ส 1.1  ป.4/6   การบริหารจิต และเจริญปญญา เปน
การฝกจิตใหเกิดความสงบ มีสมาธิแนวแน
อยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การบริหารจิต และ
เจริญปญญา สามารถฝกไดหลายวิธ ีเชน 
สวดมนตไหวพระ แผเมตตา ฝกใหมีสมาธิ
ในการทำ กิจกรรมตาง ๆ 

2 2 

6 ศาสนพิธี ส 1.2  ป.4/3   ศาสนพิธ ีเปนพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควร
ปฏิบัติใหถูกตอง และเหมาะสม เพ่ือแสดง
ถึงความเคารพ และศรัทธาในพระรัตนตรัย 

2 2 

7 ประวัติ
ศาสดาของ 

ศาสนา 
ตาง ๆ ที่

คน ไทยนับ
ถือ 

ส 1.1  ป.4/8   ศาสดาเปนผูกอตั้งศาสนา ศาสดาของ 
พระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจา ศาสดา
ของ ศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮัมมัด ศาสดา
ของ ศาสนาคริสตคือ พระเยซู 

3 3 

8 การอยู
รวมกัน
อยาง  

สันติสุข
ตามวิถี 

ประชาธิป-
ไตย 

ส 2.1 ป.4/1-2, 
  ป.4/5 

1. การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถ ี
ประชาธิปไตยจะชวยใหสังคมมีความสงบ
สุข  
2. ผูนำที่ดีควรมีความรับผิดชอบ และเปน
แบบอยางที่ดีของสมาชิก ผูตามควรมีความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ถาผูนำ 
และผูตามปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่งาน
ที่ทำจะสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

2 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

3. ปญหาความขัดแยงเกิดไดจากหลาย
สาเหตุ การลดปญหาความขัดแยงดวยสันติ
วิธ ีจะทำใหทุกคนอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข 

9 สิทธิ
พ้ืนฐาน
ของเด็ก 

ส 2.1  ป.4/3   สิทธิของเด็กคือสิทธิที่เด็กพึงไดรับตาม 
กฎหมาย คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิท่ีจะมี
สวนรวม สิทธิที่จะไดรับการปกปอง สิทธิที่
จะไดรับการพัฒนา 

2 2 

10 การเมือง
การ

ปกครอง
ของไทย 

ส 2.2 ป.4/1-3 1. ชาติไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยมา 
ยาวนาน พระมหากษัตริยไทยทรงเปนศนูย 
รวมจิตใจของคนไทยพระองคทรงยึดหลัก 
ทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศ 
สงผลใหชาติไทยเปนชาติที่สงบสุขเรื่อยมา  
2. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข และมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปน 
กฎหมายสูงสุด  
3. การเลือกตั้งเปนบทบาทหนาที่ของ
พลเมือง ที่จะมีสวนรวมในกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

3 5 

11 วัฒนธรรม
ไทย 

ส 2.1  ป.4/4   วัฒนธรรมไทยเปนสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบ
ทอด ตอกันมาเพ่ือแสดงถึงความเจริญงอก
งาม คนไทยทุกคนจึงควรอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย ใหอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป 

2 2 

12 การเลือก
ซื้อสินคา 

และบริการ 

ส 3.1 ป.4/1-2 1. ผูบริโภคควรเลือกซื้อสินคา และบริการ
ที่มีคุณภาพ เพ่ือใหไดรับความคุมคา  
2. ผูบริโภคควรทราบสิทธิของตนเองใน
ฐานะผูบริโภค เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนใน
การเลือกซื้อ และใชสินคา และบริการได
อยางถูกตอง 

2 5 

13 เศรษฐกิจ
พอเพียง 
และความ 
สัมพันธ 

ทาง
เศรษฐกิจ 

ส 3.1 ป.4/3   
ส 3.2 ป.4/1 

1. การนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
มา ประยุกตใชในชีวิตประจำวันจะทำให
ดำรง ชีวิตอยางมีความสุข และสามารถ
ชวยเหลือตนเองได  
2. ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนใน 
ชุมชนจะทำใหเศรษฐกิจในชุมชนมีการ

3 7 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

พัฒนา และเปนการชวยเหลือกันเพ่ือใหคน
ในชุมชนมีรายได 

14 หนาที่
เบื้องตน
ของ เงนิ 

ส 3.2  ป.4/2  1. เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินคา และบริการ และใชชำระหนี้ไดตาม
กฎหมาย 
2. การซื้อสินคาหรือบริการระหวาง
ประเทศจะใชสกุลเงินที่แตกตางกัน 

2 4 

15 การใชแผน
ที่และ

ภาพถาย
เพ่ือการ
เรียนรู
จังหวัด 

ส 5.1 ป.4/1-3 1. จังหวัดเปนหนวยการปกครองสวน
ภูมิภาค ที่รวมเอาอำเภอ ตำบล หมูบาน 
และชุมชนตาง ๆ เขาดวยกัน ทำใหมีอาณา
เขตกวางขวาง และมีสิ่งตาง ๆ หลากหลาย
อยูภายในจังหวัด  
2. สิ่งทั้งหลายภายในจังหวัด จะมี
ความสัมพันธระหวางกันอยางเปนระบบ 
เปนเหตุ และปจจัยแกการเกิดข้ึน และการ
เปลี่ยนแปลง  
3. การศึกษาเรียนรูจังหวัดจำเปนตอง
อาศัยเครื่องมือที่มีศักยภาพ ไดแก แผนที่ 
ภาพถาย ทางอากาศ และภาพจาก
ดาวเทียม ที่สามารถแสดงขอมูล และสาระ
ทางพ้ืนที่ของจังหวัดได 

2 5 

16 มนุษยกับ
สภาพ 

แวดลอม
ทาง 

กายภาพ
ของชุมชน 
ในจังหวัด 

 1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก หิน 
แร ภูมิประเทศ ดิน น้ำ ภูมิอากาศ พืช สัตว
ของ แตละจังหวัดทำใหการดำเนินชีวิต
แตกตางกัน  
2. การรูจัก และเขาใจระบบความสัมพันธ
ของลักษณะทางกายภาพ จะเปนฐานคิด
สำคัญในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ของมนุษย ใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยาง
รมเย็นเปนสุข 

3 9 

17 การเปลี่ยน 
แปลง และ
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

และ
ทรัพยากร 

ส 5.2 ป.4/2-3 1.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
จะ สงผลตอมนุษยทั้งในดานบวก และดาน
ลบ  
2. มนุษยตองพ่ึงพาอาศัย และใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดเวลา รวมทั้ง

3 3 



72 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ธรรมชาติ  
ในจังหวัด 

มนุษยยังเปนปจจัยสำคัญที่ทำให
สิ่งแวดลอม เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
ทายที่สุด มนุษยจะเปนผูรับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว มนุษยจึงตอง
ตระหนัก และมีสวนรวมดูแลรักษาให
สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติคง
สภาพอยูไดยาวนานที่ เรียกวา การอนุรักษ 

   รวมระหวางป 40 70 
   ปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส14102  ประวัติศาสตร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาความหมาย วิธีการนับ และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑการแบง
ยุคสมัยในทางประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่แบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร รวมทั้ง
ชวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร การสำรวจ การวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล การจำแนก การตีความ เพ่ือ
ฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
  ศึกษาประวัติศาสตรเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจกัร 
พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญ และภูมิปญญาสำคัญของ
ไทย ในสมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ เพื่อเขาใจความเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย   
ภูมิปญญาไทย และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรัก และความภูมิใจในความเปนไทย ตระหนักถึงความ
พากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ ไดปกปอง และสรางสรรคความเจริญใหบานเมือง ตกทอดเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ส 4.2 ป.4/2, ป.4/2 
 ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
รวม 8 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส14102  ประวัติศาสตร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 เวลา และ
เหตุการณ 

ส 4.1 ป.4/1-3 1. การแบงยุคสมัยท่ีใชในการศึกษา
ประวัติศาสตรตองอาศัยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร โดยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแบงออกเปน 2 ประเภท
ไดแกหลักฐานชั้นตน และหลักฐานชั้นรอง 
การนับชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษเปนสิ่งสำคัญในการใชทำ
ความเขาใจชวงเวลาที่ปรากฏในเอกสาร 

14 15 

2 การตั้งถ่ิน
ฐาน และ
พัฒนา

การณ ของ
มนุษยใน
ดินแดน

ไทย 

ส 4. 2 ป.4/1-2 1. ยุคหิน ยุคโลหะ เปนยุคสมัยกอน
ประวัติศาสตร ยุคสมัยประวัติศาสตรเปน
ยุคท่ีมีหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนหลัก
อางอิงเรื่องราวความเปนมาของมนุษยชาติ
อยางชัดเจน  
2. การศึกษาเก่ียวกับการตั้งถ่ินฐาน และ
การดำเนินชีวิตของมนุษยยุคประวัติศาสตร
ในดินแดนไทย จะทำใหทราบพัฒนาการ
ของมนุษยยุคประวัติศาสตร และทราบ
ความเปนมาของชาติไทยไดดียิ่งข้ึน 

14 15 

3 ความ
เปนมาของ
ชาติไทย 

ส 4.3 ป.4/1-3 1. พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย มีประวัติ
อันยาวนาน มีบุคคลสำคัญ ๆ หลายทานที่
ทำคุณประโยชนแกประเทศชาติหลายทาน
อาทิ พอ ขุนศรีอินทราทิตย พอขุน
รามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ 
1 นอกจากนั้นยังมีภูมิปญญาไทยที่มีคุณคา
ที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษ 

11 10 

   รวมระหวางป 40 70 
   ปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส15101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที ่ตนนับถือในฐานะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักในการพัฒนาชาติไทย หรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด อธิบายองคประกอบ 
และความสำคัญของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามไตรสิกขา และหลักธรรมทาง
ศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา การปกปองคุมครองตนเอง หรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิ
เด็ก โครงสรางอำนาจหนาที่ และความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น บทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดำรง
ตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น ประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมอนุรักษและ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน อธิบายปจจัยการผลิตสินคา และบริการ หลักการสำคัญ และประโยชน
ของสหกรณ บทบาทหนาที่เบื้องตนของธนาคาร ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบคน และ
อธิบายขอมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของนักเรียน วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอ
ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน และการยายถ่ิน อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีการดำเนินชีวิต และ
ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2 
 ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2 
 ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
รวม  27 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   (หนาที่พลเมือง) 5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ศาสนานำ
ชีวิต 

ส 1.1 ป5/1-3  พระพุทธศาสนาเปนมรดกทาง 
วัฒนธรรม เปนหลักในการพัฒนาชาติไทย 
พุทธประวัติเปนการศึกษาเรื่องราว ความ
เปนมาของพระพุทธเจาตั้งแต เหตุการณ
หลังประสูติจนถึงโปรดพุทธบิดา พุทธกิจ 
พุทธสาวก และชาดก เพ่ือนำไปเปนหลัก 
และแบบอยางในการดำเนินชีวิต 

3 5.25 

2 การพัฒนา
จิตตาม 
แนวทาง
ของพระ

พุทธ 
ศาสนา 

ส 1.1  ป.5/4,   
ป.5/6  

 การสวดมนตไหวพระสรรเสริญคุณ 
พระรัตนตรัย แผเมตตา และการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เปนการ
ฝกจิตใหมีสติสัมปชัญญะ เกิดสมาธ ิและ
ปญญา (ดูในหนวย 6 ของแผน) 

3 5.25 

3 หนาที่ของ
การเปน 

พลเมืองดี 

ส 2.1 ป.5/1-2  พลเมืองดีจะตองปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และ
หนาที่ ในฐานะพลเมืองด ีเสนอวิธีการ
ปกปอง คุมครองตนเองหรือผูอ่ืนจากการ
ละเมิดสิทธิเด็ก เปนพลเมืองดีมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 

5 8.75 

4 เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส 3.1 ป.5/1   
ส 3.1 ป.5/2 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ 
ราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก 
พสกนิกรชาวไทย เพ่ือใหสามารถพ่ึงพา 
ตนเองได  
 มีจิตพอเพียง ตานทุจริต 

5 8.75 

5 ภูมิภาค
ของเรา 

ส 5.1 ป.5/1-2  แผนที่ เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
เพ่ือหาตำแหนง ระยะ และทิศของสิ่งตาง ๆ  
ในภูมิภาคของตนเอง 

4 7 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

6 สิ่งแวดลอม
ที่มีอิทธิพล
ตอการตั้ง 
ถิ่นฐาน 
และการ

ยายถ่ินฐาน 

ส 5.2 ป.5/1   ภูมิลักษณ เปนลักษณะเดนของภูมิภาค 
ตาง ๆ ที่ประกอบดวยลักษณะทาง 
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

3 5.25 

7 หลักธรรม
นำชีวิต 

ส 1.1  ป 5/5,  
ป 5/7 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระ 
รัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3  
พุทธศาสนสุภาษิต และหลักธรรมเพ่ือ 
พัฒนาตนเอง และสิ่งแวดลอม เปนหลัก  
คำสอนใหทุกคนงดเวนจากการทำความชั่ว  
สงเสริมการทำความดี และพัฒนาจิตใจให
บริสุทธิ์ดวยตนเอง และบุคคลอื่น มีความ
ละอาย และไมทนตอการทุจริต 

4 7 

8 หนาที่ และ
มารยาท
ของชาว 

พุทธ 

ส 1.2 ป.5/1-3  หนาที่ชาวพุทธ ตองรูจักการจัด
พิธีกรรมที่เรียบงาย ประหยัด และมี
ประโยชน ถูกตองตามหลักธรรม
พระพุทธศาสนา มารยาทของชาวพุทธเปน
การปฏิบัติตนให ถูกตองเหมาะสม เพื่อ
จรรโลงวัฒนธรรมที ่ดีงามของ
พระพุทธศาสนา 

3 5.25 

9 การ
ปกครอง

สวน 
ทองถิ่นของ

ไทย 

ส 2.1 ป.5/3-4  
ส 2.2 ป.5/1-3 

 การปกครองสวนทองถิ่นของไทย 
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล และ
การปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 

3 5.25 

10 สหกรณ
และ

ธนาคาร 

ส 3.1 ป.5/3  
ส 3.2 ป.5/1-2 

 สหกรณ เปนหลักการของกลุมบุคคลที ่
ตองการทำกิจกรรมรวมกัน โดยความสมัคร 
ใจ มีหลักประชาธิปไตย ศกึษาแกปญหา 
รวมกัน และใหการชวยเหลือซึ่งกัน และกัน  
 ธนาคารเปนสถาบันทางการเงินที ่
ใหบริการรับฝากเงิน ถอนเงิน และใหการ 
กูยืมเงิน  
 รูจักการคิดแยกแยะระหวาง 
ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชน 
สวนรวม 

4 7 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

11 สิ่งแวดลอม
ทาง

ธรรมชาติ 
และการ
จัดการ

สิ่งแวดลอม 

ส 5.2 ป.5/2-3  สภาพแวดลอมทางกายภาพมี
ความสำคัญ ตอการตั้งถ่ินฐาน และการยาย
ถิ่นฐาน ของประชากร และมีอิทธิพลตอวิถี
ชีวิต และการสรางสรรควัฒนธรรม 

3 5.25 

   รวมระหวางป 40 70 
   ปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส15102  ประวัติศาสตร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  สืบคนความเปนมาของทองถ่ินโดยใชหลักฐานหลากหลาย ดวยการตั้งประเด็นคำถามทางประวัติศาสตร
ที่เกี ่ยวของกับทองถิ่น ความเปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น รูจักแหลงขอมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่อยูในทองถิ่น สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวของ รูจักวิเคราะหตรวจสอบขอมูล
อยางงาย ๆ เขาใจความแตกตางระหวางความจริง กับขอเท็จจริง ที ่ปรากฏในขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ 
แยกแยะความคิดเห็นกับขอเท็จจริงที่อยูในขอมูลได ศึกษาการเขามา และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน 
ในดินแดนไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป ไดแก การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร และการแตงกาย ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ ทั้งตะวันตก และ
ตะวันออก 
  ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปจจัยที่
สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป ประวัติ และผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา และธนบุรี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
 ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2 
 ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
รวม  9 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส15102  ประวัติศาสตร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ความ
เปนมาของ

ทองถิ่น 

ส 4.1 ป.5/1-3   การศึกษาประวัติศาสตร สามารถ
ศึกษาไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร
ตาง ๆ ที่ปรากฏ ตามแหลงขอมูลในทองถิ่น
นั้น ๆ มาตรวจสอบ และนำเสนอความ 
เปนมาของทองถ่ินดวยวิธีการ ตาง ๆ 

8 20 

2 อาณาจักร
อยุธยา 

ส 4.3 ป.5/1-4  อยุธยาเปนเมืองหลวงใน 
ประวัติศาสตรชาติไทย มีความ 
เจริญรุงเรืองทั้งทางดานการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และไดสืบทอด
ภูมิปญญาใหแกลูกหลานไทยไดสืบตอจนถึง 
ปจจุบัน 

10 20 

3 การ
สรางสรรค
อารยธรรม 

ส 4.2 ป.5/1-2   อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ตะวันตก มีอิทธิพลตอสังคมไทย ในดาน
การนับถือ ศาสนา ดานภาษา ดานอาหาร 
ดานสถาปตยกรรม นาฎศิลป และ
วรรณกรรม 

8 15 

4 อาณาจักร
ธนบุรี 

ส 4.3  ป.5/1,   
ป.5/3-4 

 อาณาจักรธนบุร ีสถาปนาสืบเนื่องตอ
จากอาณาจักรอยุธยา  มีสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช เปนพระมหากษัตริย
พระองคเดียวท่ีทรงครองราชย และม ี
ความเจริญรุงเรืองทางดาน ภูมิปญญาที่สืบ
ตอจากอาณาจักร อยุธยา 

10 15 

   รวมระหวางป 36 70 
   ปลายป 4 30 
   รวมตลอดท้ังป 100 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส16101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      (หนาที่พลเมือง) 6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  สังเกต ศึกษาคนควา วิเคราะห อภิปราย สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมขอมูล สืบคน
ขอความสำคัญ หลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 ประวัติศาสดา ขอคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเลา ศาสนิกชนตัวอยาง ศาสนพิธี สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชนของการเขารวมใน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา การบริหารจิต และเจริญปญญา วันสำคัญทางศาสนา 
  การกระทำที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย สิทธิเด็กที่พึงไดรับการ
คุมครองตามสิทธิมนุษยชน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง บรรทัดฐานทางสังคม และวัฒนธรรม 
สัญลักษณ เอกลักษณ คานิยม ประเพณี วัฒนธรรมในทองถิ่น อำนาจอธิปไตย และการมีสวนรวมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
  การเลือกใชทรัพยากรที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การเพิ่มรายได เงินออมจากการลงทุน สิทธิ และ
การคุมครองผูบริโภค เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ การบริหารดานการผลิต และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 
บทบาทการใชเงิน และการบริการดานการเงินตางประเทศ การจัดเก็บภาษี การกูยืมเงินจากตางประเทศ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ส 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 ส 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 ส 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ส 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ส 3.2 ป.6/1, ป.6/2 
 ส 5.1 ป.6/1, ป.6/2 
 ส 5.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
รวม  31 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (หนาที่พลเมือง) 6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ศาสนาตาง 
ๆ 

ส 1.1 ป.6/1-2  ศาสนาทุกศาสนามีความสำคัญตอผูนับ
ถือ การศึกษาประวัติของศาสดา และ
หลักธรรมคำสอนของศาสนาจะทำให เกิด
ความศรัทธา และสามารถนำไปประยุกตใช
ในชีวิตจริงได 

3 3 

2 หลักธรรม
นำ 

ความสุข 

ส 1.1  ป.6/4, 
ป.6/7-8 

 พระรัตนตรัยมีความสำคัญซึ่งทุกคนพึง 
แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งจะสงผลตอผู ปฏิบัติ
ดำเนินชีวิตอยางถูกตอง และสามารถ
แกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

3 7 

3 เรียนรูสิ่งท่ี
ด ี

ส 1.1  ป.6/3, 
ป.6/5-6 

 พุทธศาสนิกชนทุกคนควรนำคุณธรรม
อันเปนแบบอยางของพุทธสาวก ชาดก   
ศาสนิกชนตัวอยางไปประยุกตปฏิบัติ และ
พัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

3 3 

4 ศาสนิกชน
ที่ด ีและ 
ศาสนพิธี

นารู 

ส 1.1 ป.6/9 
ส 1.2 ป.6/1-4 

 ศาสนพิธ ีพิธีกรรมของศาสนาตางก็ม ี
ลักษณะสำคัญ ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตน 
อยางเหมาะสมเมื่อตองเขารวมพิธีอยางม ี
มารยาท ชาวพุทธทุกคนตองแสดงตนเปน 
พุทธมามกะ เขารวมในศาสนพิธีพิธีกรรม 
และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที ่
กำหนด และปฏิบัติตนไดถูกตอง 

2 5 

5 กิจกรรม 
ประชาธิป-

ไตย 

ส 1.2 ป.6/1-3  องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
รัฐบาล ตางก็มีบทบาทหนาที่สำคัญในการ
บริหารราชการแผนดิน และการบริหาร
สวนทองถ่ิน ประชาชนทุกคนควรมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมประชาชนไทย
ในทองถิ่น และประเทศ ใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะสงผลตอ

3 5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ความมั่นคง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

6 กฎหมาย
นารู 

ส 2.1 ป.6/1  กฎหมายเปนขอบังคับใหสมาชิกใน
สังคม ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติการ
ปฏิบัต ิตนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ยอมทำให สามารถอยูรวมกันได 

2 5 

7 วัฒนธรรม
และการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ส 2.1 ป.6/2-4  วัฒนธรรมเปนแบบแผนในการดำเนิน
ชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมในแตละ 
ทองถิ่นมีความแตกตางกัน และมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงควรธำรง 
รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงออก 
ถึงมารยาทไทยไดอยางเหมาะสม  

3 6 

8 ขอมูล
ขาวสาร

และ 
เหตุการณ 

ส 2.1 ป.6/5  การรับรูขาวสาร และเหตุการณตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นอยางถูกตองเหมาะสมนั้น จะตอง
มีหลักในการเลือกรับจึงจะเกิดประโยชน 

3 3 

9 ผูผลิตที่มี
ความ

รับผิดชอบ
และ

ผูบริโภคที่
รูเทาทัน 

ส 3.1 ป.6/1-3  ผูผลิตยอมตองมีบทบาทหนาที่ความ 
รับผิดชอบในการผลิต ผูบริโภคตองรู 
บทบาทหนาที่ของตนเอง และบริโภคอยาง
รูเทาทัน ทั้งนี้ทั้งผูผลิต และผูบริโภค 
จะตองใชทรัพยากรอยางคุมคา และยั่งยืน 

3 9 

10 ความ 
สัมพันธ

ทาง 
เศรษฐกิจ 

ส 3.2 ป.6/1-2  หนวยเศรษฐกิจมีความสัมพันธกันทั้ง
ในระดับหนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ หนวย 
รัฐบาล นอกจากนั้นผูผลิต ผูบริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาลยังมีความสัมพันธกัน 
ซึ่งการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายใน 
ทองถิ่นมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 

3 6 

11 เครื่องมือ
ทาง

ภูมิศาสตร 

ส 5.1 ป.6/1  เครื่องมือทางภูมิศาสตรประกอบดวย 
แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ มีความสำคัญ 
ตอการศึกษา และคนควาลักษณะสำคญั  
และสังคมของประเทศ  

3 4 

12 ลักษณะ
ทาง

กายภาพ
ของ

ส 5.1 ป.6/1-2  ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ
กับปรากฏการณทางธรรมชาติการศึกษา 
ลักษณะทางกายภาพ และภูมิลักษณ ที่มี
อิทธิพลตอภูมิสังคมของประเทศไทย 

3 5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ประเทศ
ไทย 

สามารถหาขอมูลไดจากเครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร  

13 ลักษณะ
ทาง

กายภาพ
กับปรากฏ-
การณทาง 
ธรรมชาติ 

ส 5.1 ป.6/2  การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะ ทางกายภาพกับปรากฏการณทาง 
ธรรมชาติ ทำใหเขาใจการเกิด 
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลตอการ 
ดำรงชีวิต และสามารถดำรงชีวิตอยูได 
อยางปลอดภัย 

3 3 

14 มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม 

ส 5.2 ป.6/1-3  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมี
ความสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลง สภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากอดีตถึง ปจจุบัน ยอมทำให
เกิดผลตอประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ 
และวัฒนธรรม จึงควรมีแผนการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

3 6 

   ระหวางป 40 70 
   ปลายป - 30 
   รวมทั้งหมด 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส16102  ประวัติศาสตร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความหมาย และความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ และใชวิธ ีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณสำคัญ ตามลำดับขั้นตอนอยางเปนระบบ ไดแก การตั้ง
ประเด็นศึกษาเรื่องราวท่ีตนสนใจ การสำรวจแหลงขอมูลที่เก่ียวของ การรวบรวมขอมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลาย 
การจัดทำโครงงาน และการจัดนิทรรศการ เพื่อฝกทักษะ การสืบคนเหตุการณสำคัญ ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
  ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศเพื่อนบานในปจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโย และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเปนมา และความสัมพันธของกลุมอาเซียนโดยสังเขป เพื่อใหเขาใจ
พัฒนาการของประเทศเพ่ือนบานที่มีความสัมพันธกับประเทศไทย เกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ ยอมรับ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
  ศกึษาประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร 
ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง พัฒนาการทางดานตาง ๆ โดยสังเขป ผลงาน
ของบุคคลสำคัญ เพื่อใหเกิดความรัก และภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายาม
ของบรรพบุรุษที่ไดปกปอง และสรางสรรคความเจริญใหบานเมือง ตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรม สืบตอถึง
ปจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2 
 ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2 
 ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส16102  ประวัติศาสตร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 การศึกษา 
ประวัต-ิ
ศาสตร 

ส 4.1 ป.6/1-2  การศึกษาประวัติศาสตรสามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตร ในการคนควา
ขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย เพ่ือใหได
ขอมูลหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่มี 
ความถูกตอง และนาเชื่อถือ 

7  20 

2 ประเทศ
เพ่ือนบาน 

ส 4.2 ป.6/1   ประเทศเพ่ือนบานมีความ แตกตาง 
และความคลายคลึงกัน ในดานการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และสภาพสังคม 
รวมทั้งทำเลที่ตั้ง และอาณาเขตติดตอ 

9  20 

3 ความ
รวมมือใน
ภูมิภาค 
เอเชีย

ตะวันออก
เฉียง ใต 

ส 4.2 ป.6/2   ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ตางก็มีความเปนมา และมีการ
รวมกลุมจัดตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน โดยมี
วัตถุประสงคหลักรวมกันหลายดาน รวมทั้ง
ความสัมพันธ ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม 

4  15 

4 พัฒนาการ
ของไทย
สมัยรัตน-
โกสินทร 

ส 4.3 ป.6/1-2  พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร เปน 
ชวงเวลาที่ชาติไทยนั้นมีปจจัยหลายอยางที่
ชวยสงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการปกครองของไทยมา
จนถึงปจจุบัน 

10  20 

5 ผลงานของ
บุคคล

สำคัญสมัย
รัตน-

โกสินทร 

ส 4.3 ป.6/3   การเรียนรูเกี่ยวกับประวัต ิและผลงาน
ของบุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร เพ่ือนำ
แบบอยางไปปรับใชในการดำเนินชีวิต และ 
เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ 

5  20 

6 ภูมิปญญา
สมัยรัตน-
โกสินทร 

ส 4.3 ป.6/4   ศิลปกรรม วรรณกรรรม เปนภูม ิ
ปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทรที่สืบทอดมา
จากอดีต ซึ่งถือเปนเอกลักษณของชาติไทย 
คนรุนปจจุบันควรภาคภูมิใจในความ 
รุงเรือง และชวยกันสืบทอด 

5  15 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   รวมระหวางป 40  70 
   ปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 40  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส11201  ตานทุจริตศึกษา1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส11201  ตานทุจริตศึกษา1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 การคิด
แยกแยะ

ระหวางผล 
ประโยชน
สวนตน
และผล 

ประโยชน 
สวนรวม 

ขอ 1, 5, 9  การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตน และผลประโยชนสวนรวม 
-  การคิดแยกแยะ 
-  ระบบคิดฐาน ๒ 
-  ระบบคิดฐาน ๑๐ 

16 28 

2 ความ
ละอายและ
ความไมทน

ตอ 
การทุจริต 

ขอ 2, 6, 9  ความละอายและความไมทนตอการ
ทุจริต 
-  การทำการบาน 
-  การทำเวร 
-  การสอบ 
-  กิจกรรมนักเรียน 

10 17.5 

3 STRONG / 
จิตพอเพียง
ตอตานการ

ทุจริต 

ขอ 3, 7, 9  STRONG/จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต 
-  ความพอเพียง 
-  ความโปรงใส 
-  ตานทุจริต 
-  ความเอ้ืออาทร 

4 7 

4 พลเมืองกับ
ความ

รับผิดชอบ
ตอสังคม 

ขอ 4, 8, 9  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
-  ความหมายบทบาท และสิทธ ิ
-  การเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเอง และ
ผูอื่น 
-  ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
-  ความรับผิดชอบ (ตอตนเองกับตอผูอ่ืน) 
-  ความเปนพลเมือง 

10 17.5 

   รวมระหวางป 40  70 
   ปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 40  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส12201  ตานทุจริตศึกษา2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส12201  ตานทุจริตศึกษา2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 การคิด
แยกแยะ

ระหวางผล 
ประโยชน
สวนตน
และผล 

ประโยชน 
สวนรวม 

ขอ 1, 5, 9  การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตน และผลประโยชนสวนรวม 
-  การคิดแยกแยะ 
-  ประโยชนสวนตน และประโยชน
สวนรวม 
-  ระบบคิดฐาน ๒ 
-  ระบบคิดฐาน ๑๐ 

16 28 

2 ความ
ละอายและ
ความไมทน

ตอ 
การทุจริต 

ขอ 2, 6, 9  ความละอายและความไมทนตอการ
ทุจริต 
-  การทำการบาน 
-  การทำเวร 
-  การสอบ 
-  กิจกรรมนักเรียน 

10 17.5 

3 STRONG / 
จิตพอเพียง
ตอตานการ

ทุจริต 

ขอ 3, 7, 9  STRONG/จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต 
-  ความพอเพียง 
-  ความโปรงใส 
-  ตานทุจริต 
-  ความเอ้ืออาทร 

4 7 

4 พลเมืองกับ
ความ

รับผิดชอบ
ตอสังคม 

ขอ 4, 8, 9  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
-  เรื่องการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเอง 
และผูอ่ืน 
- การเคารพสิทธิหนาที่ตอชุมชน และ
สังคม 
-  ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
-  ความรับผิดชอบ (ตอหองเรียน) 
-  คณุลกัษณะของพลเมืองที่ดี 
-  หนาที่ของพลเมืองที่ดี 

10 17.5 

   รวมระหวางป 40  70 



92 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   ปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 40  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส13201  ตานทุจริตศึกษา3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส13201  ตานทุจริตศึกษา3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 การคิด
แยกแยะ

ระหวางผล 
ประโยชน
สวนตน
และผล 

ประโยชน 
สวนรวม 

ขอ 1, 5, 9  การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตน และผลประโยชนสวนรวม 
-  การคิดแยกแยะ 
-  ระบบคิดฐาน ๒ 
-  ระบบคิดฐาน ๑๐ 
-  ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชน 
สวนรวม 
-  การขัดกันระหวางประโยชนสวนตน 
และผลประโยชนสวนรวม 

16 28 

2 ความ
ละอายและ
ความไมทน

ตอ 
การทุจริต 

ขอ 2, 6, 9  ความละอายและความไมทนตอการ
ทุจริต 
-  การทำการบาน 
-  การทำเวร 
-  การสอบ 
-  การแตงกาย 
-  กิจกรรมสงเสริมความถนัด และความ
สนใจ 

10 17.5 

3 STRONG / 
จิตพอเพียง
ตอตานการ

ทุจริต 

ขอ 3, 7, 9  STRONG/จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต 
-  ความพอเพียง 
-  ความโปรงใส 
-  ตานทุจริต 
-  ความเอ้ืออาทร 

4 7 

4 พลเมืองกับ
ความ

รับผิดชอบ
ตอสังคม 

ขอ 4, 8, 9  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
- เรื่องการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเอง 
และผูอ่ืนที่มีตอชุมชน 
- เรื่องการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเอง 
และผูอ่ืนที่มีตอประเทศชาติ 
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบ (ตอโรงเรียน) 

10 17.5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

-  ความเปนพลเมือง 
   รวมระหวางป 40  70 
   ปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 40  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส14201  ตานทุจริตศึกษา4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส14201  ตานทุจริตศึกษา4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 การคิด
แยกแยะ

ระหวางผล 
ประโยชน
สวนตน
และผล 

ประโยชน 
สวนรวม 

ขอ 1, 5, 9  การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตน และผลประโยชนสวนรวม 
-  การคิดแยกแยะ 
-  ระบบคิดฐาน ๒ 
-  ระบบคิดฐาน ๑๐ 
-  ความแตกตางระหวางจริยธรรม และ
การทุจริต 
-  ประโยชนสวนตน และประโยชน
สวนรวม 

16 28 

2 ความ
ละอายและ
ความไมทน

ตอ 
การทุจริต 

ขอ 2, 6, 9  ความละอายและความไมทนตอการ
ทุจริต 
-  การทำการบาน 
-  การทำเวร 
-  การสอบ 
-  การแตงกาย 
-  กิจกรรมนักเรียน (ภายใน ร.ร.) 
-  การเขาแถว 

10 17.5 

3 STRONG / 
จิตพอเพียง
ตอตานการ

ทุจริต 

ขอ 3, 7, 9  STRONG/จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต 
- การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความโปรงใส 
- ความตื่นรู/ ความรู 
- ตานทุจริต 
- มุงไปขางหนา 
- ความเอ้ืออาทร 

4 7 

4 พลเมืองกับ
ความ

รับผิดชอบ
ตอสังคม 

ขอ 4, 8, 9  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
- เรื่องการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเอง 
และผูอ่ืนที่มีตอครอบครัว 
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 

10 17.5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

-  ความรับผิดชอบ (ตอชุมชน) 
- ความเปนพลเมือง 

   รวมระหวางป 40  70 
   ปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 40  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส15201  ตานทุจริตศึกษา5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส15201  ตานทุจริตศึกษา5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 การคิด
แยกแยะ

ระหวางผล 
ประโยชน
สวนตน
และผล 

ประโยชน 
สวนรวม 

ขอ 1, 5, 9  การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตน และผลประโยชนสวนรวม 
- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน ๒ 
- ระบบคิดฐาน ๑๐ 
- ความแตกตางระหวางจริยธรรม และ
การทุจริต 
- ประโยชนสวนตน และประโยชน
สวนรวม 
- การขัดกันระหวางประโยชนสวนตน 
และผลประโยชนสวนรวม 
- ผลประโยชนทับซอน 

16 28 

2 ความ
ละอายและ
ความไมทน

ตอ 
การทุจริต 

ขอ 2, 6, 9  ความละอายและความไมทนตอการ
ทุจริต 
- การทำการบาน 
- การทำเวร 
- การสอบ 
- การแตงกาย 
- กิจกรรมนักเรียน (ในหองเรียน 
โรงเรียนชุมชน) 
- การเขาแถว 

10 17.5 

3 STRONG / 
จิตพอเพียง
ตอตานการ

ทุจริต 

ขอ 3, 7, 9  STRONG/จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต 
- ความพอเพียง 
- ความโปรงใส 
- ความตื่นรู/ ความรู 
- ตอตานทุจริต 
- มุงไปขางหนา 
- ความเอ้ืออาทร 

4 7 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

4 พลเมืองกับ
ความ

รับผิดชอบ
ตอสังคม 

ขอ 4, 8, 9  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
- เรื่องการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเอง 
และผูอ่ืน 
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบ (ตอสังคม) 
- ความเปนพลเมือง 

10 17.5 

   รวมระหวางป 40  70 
   ปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 40  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส16201  ตานทุจริตศึกษา6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคม
ในการตอตานการทุจริต 
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียนเพื่อใหมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
 1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความละอาย และความไมทนตอการทุจริต 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 4.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวมได 
 6.  ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.  ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 
 8.  ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 9.  ตระหนักและเห็นความสำคญัของการตอตานและปองกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ส16201  ตานทุจริตศึกษา6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 การคิด
แยกแยะ

ระหวางผล 
ประโยชน
สวนตน
และผล 

ประโยชน 
สวนรวม 

ขอ 1, 5, 9  การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตน และผลประโยชนสวนรวม 
- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน ๒ 
- ระบบคิดฐาน ๑๐ 
- ความแตกตางระหวางจริยธรรม และ
การทุจริต 
- ประโยชนสวนตน และประโยชน
สวนรวม 
- การขัดกันระหวางประโยชนสวนตน 
และผลประโยชนสวนรวม 
- ผลประโยชนทับซอน 
- รูปแบบของผลประโยชนทับซอน 

16 28 

2 ความ
ละอายและ
ความไมทน

ตอ 
การทุจริต 

ขอ 2, 6, 9  ความละอายและความไมทนตอการ
ทุจริต 
- การทำการบาน 
- การทำเวร 
- การสอบ 
- การแตงกาย 
- กิจกรรมนักเรียน (ในหองเรียน 
โรงเรียน ชุมชน สังคม) 
- การเขาแถว 

10 17.5 

3 STRONG / 
จิตพอเพียง
ตอตานการ

ทุจริต 

ขอ 3, 7, 9  STRONG/จิตพอเพียงตอตานการ
ทุจริต 
- การสรางจิตสำนึกความพอเพียง
ตอตานการทุจริต 
- ความโปรงใส 
- ความตื่นรู/ ความรู 
- ตานทุจริต 
- มุงไปขางหนา 

4 7 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- ความเอ้ืออาทร 
4 พลเมืองกับ

ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม 

ขอ 4, 8, 9  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
- เรื่องการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเอง 
และผูอ่ืนที่มีตอประเทศชาติ 
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบ (ตอประเทศชาติ) 
- ความเปนพลเมือง 

10 17.5 

   รวมระหวางป 40  70 
   ปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 40  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

สื่อ/แหลงเรียนรู 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดจัดทำสื่อและจัดใหมีแหลงเรียนรู ตาม 
หลักการและนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
  สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรูใหผู เรียนเขาถึงความรู 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื ่อการเรียนรูมี 
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพสื่อเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถ่ิน  การ
เลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน   
  การจัดหาสื่อการเรียนรูผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมี
คุณภาพ จากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพ่ือนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริมและสื่อสารให
ผูเรียน เกิดการเรียนรูโดยสถานศกึษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง  
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการ 
ดังนี้   
  1. จัดใหมีแหลงการเรียนรูศูนยสื่อการเรียนรูระบบสารสนเทศการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณการ เรียนรู
ระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก  
  2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผู สอน รวมท้ัง 
จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู  
  3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ 
เรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ   
  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  
  6. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู 
เปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ  
  ในการจัดทำ การเลือกใชและการประเมินคุณภาพสื ่อการเรียนรู ที ่ใช ในสถานศึกษาควรคำนึงถึง 
หลักการสำคัญของสื ่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรูการจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง ของ
ชาติไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนำเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ  
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. อัตราสวนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
  คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = 70 : 30 
 

รายการวัด คะแนน 
 ระหวางภาค 
 มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1.  คะแนนระหวางปการศึกษา 
  1.1 วัดโดยใชแบบทดสอบ 
  1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 
   1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
    - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
    - การศึกษาคนควาทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    - การรวมกิจกรรมการเรียนรู  
   1.2.2 แฟมสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1.2.3 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1.2.4 ทักษะกระบวนการทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
  1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   - รักชาติ ศาสน กษัตริย  
   - ซื่อสัตยสุจริต  
   - มีวินัย  
   - ใฝเรียนรู  
   - อยูอยางพอเพียง  
   - มุงมั่นในการทำงาน  
   - รักความเปนไทย  
   - มีจิตสาธารณะ 
 2.  คะแนนสอบกลางปการศึกษา 
  มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 
 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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2. เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 
  กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.3 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู จับคูถูกให 1 
คะแนน จับคูผิดให 0 คะแนน 
  1.4 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบถูกให 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให 0 คะแนน 
  1.5 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.6 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด โดย
กำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน พรอมทั้งแสดงแนวคิดเชิง

เปรียบเทียบ 
3 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ตอบไดถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
  1.7 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 
   1.7.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ พิจารณาจากความถูกผิด
ของคำตอบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   1.7.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองข้ันตอน โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 
1 เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง แต

บอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 
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  1.8  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธทีำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 คำตอบถูกตองและแสดงวิธทีำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ และ

การคดิวิเคราะห 
3 คำตอบถูกตอง และแสดงวิธทีำถูกตองสมบูรณ 
2 คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธทีำถูกตอง 
1 คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธทีำ แตยังไมสมบูรณ 
0 คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธทีำไมถูกตอง 

 

 2. การวัด และประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1  ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังนี้  
   -  ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 
4 

(ดีมาก) 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

2 
(พอใช) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กนอย 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 
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   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดานทฤษฎี เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 
- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  การวางแผนชัดเจน 
-  แสดงขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน 
-  แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
-  นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

2 
(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- ขอมูลบางสวนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 
- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ไมถูกตอง 
- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 

 

    2) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มี
ผลงานเปนสิ่งประดิษฐ เปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
-  แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสรางโดยใชเทคนิคระดับสูง และมีคุณภาพ พรอมทั้งแสดงรายละเลียด
ของชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 
- เลือก และใชเครื่องมือวัด พรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย 
ประหยัด แข็งแรง และนาเชื่อถือ 
- ใชงานไดตามความคาดหวัง 
- สราง และเก็บรักษางาย 
- คูมือแนะนำการใชมีความชัดเจนและเขาใจงาย 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
- แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนชัดเจน 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

2 
(พอใช) 

-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  แกไขปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนไดชัดเจนสมบูรณเปนสวนใหญ 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  ไมตอบสนองตอแกไขปญหาและความตองการ 
-  วางแผนการสรางไดชัดเจนเพียงบางสวน 
-  เลือกและใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดไมเหมาะสม 
-  ชิ้นงานขัดของ ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 

 
   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญจะมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนดเกณฑการประเมินผล
การรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การวางแผน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตองปรับปรุง) 

- วางแผน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิก
ไมชัดเจน 
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- ไมมีการวางแผน 

2. ความรวมมือใน
กลุม  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

3. ทักษะการ
ปฏิบัติการ 
 3.1  การสังเกต
 3.2  การสราง
ขอความคาดการณ 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติไดครบทุกอยางถูกตองเหมาะสม 
-  ปฏิบัติไดครบทุกขอแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 
-  ไมสามารถปฏิบัติไดครบทุกขอดวยตนเองและมีความ
ผิดพลาดในการลงขอสรุป 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
 3.3  การสำรวจ
ตรวจสอบ 
 3.4 การแปล
ความ และประเมินผล
 3.5  การลง
ขอสรุป 
4. การเขียนรายงาน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานดวยรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม และนำเสนอ
ไดสมบูรณ 
-  เขียนรายงานไดไมสมบูรณ 
-  รายงานมีขอผิดพลาด หรือไมเขียนรายงาน 

5. เวลา  3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ 
-  ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

 
  2.2  แฟมสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   การประเมินผลแฟมสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอขอมูลแสดงถึงการบูรณา
การหรือเชื่อมโยงมโนทัศนตาง ๆ เขาดวยกัน 

3 
(ดี) 

-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ แตการนำขอมูลไมแสดงถึงการบูรณาการ
ระหวางขอมูลหรือมโนทัศนในเรื่องที่ศกึษา 

2 
(พอใช) 

-  ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ ใน
เรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความรู และพัฒนาการของผูเรียน 
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  2.3 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   การประเมินผลโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 
-  ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 
-  มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
(ดี) 

-  แสดงถึงความเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 
-  ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 
-  มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

2 
(พอใช) 

-  เขาใจปญหาแตใชเวลานานมาก 
-  ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 
-  มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน  

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ไมเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงาน และการทดลองไมถูกตอง 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 
-  การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 
-  มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบ และทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยมากไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 
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  2.4  ทักษะกระบวนการทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
   - การประเมินทักษะกระบวนการทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดเกณฑการ
ประเมิน  ดังนี้ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

1. การ
แกปญหา  

3(ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- ใชยุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จอยางมี ประสิทธิภาพ และ
อธิบายข้ันตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มียุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จ แตไมสามารถอธิบายขั้นตอน
ของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มีหลักฐานหรือรองรอยการดำเนินการแกปญหาบางสวนแต
แกปญหาไมสำเรจ็ 

2. การให
เหตุผล  

3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยาง
สมเหตุสมผล  
- มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสินใจแตอาจไมสมเหตุสมผลบางกรณ ี 
- มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไมบรรลุ
การอางอิง 

3. การ
สื่อสาร
ความหมาย 
ทางสังคม
ศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมที่ถูกตอง นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูม ิหรือตารางแสดง
ขอมูล ประกอบตามลำดับข้ันตอนชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ  
- ใชภาษา และสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูล
ประกอบ ตามลำดับข้ันตอนไดชัดเจนบางสวน แตขาดรายละเอียดที่
สมบูรณ  
- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมอยางงาย ๆ ไมไดใชกราฟ แผนภูมิ หรือตาราง และการ
นำเสนอขอมูลไมชัดเจน 

4. การ
เชื่อมโยง
ความรู   
ตาง ๆ  

3 (ดี) 
 
 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- นำความรู หลักการ และวิธีการทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในการเชื่อมโยงกับสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หรือสาระอื่นในชีวิตประจำวัน เพ่ือชวยในการแกปญหา หรือ 
ประยุกตใชไดอยางสอดคลอง และเหมาะสม  
-  นำความรู หลักการ และวิธีการทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในการเชื่อมโยงกับสาระไดบางสวน  
- นำความรู หลักการ และวิธีการทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไปเชื่อมโยงไมเหมาะสม 
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   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนโดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 
3-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
 1.  ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผล
การประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต 1 สมรรถนะ 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
 
   - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขอ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผาน (1) 

ต่ำกวา 5 ไมผาน (0) 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1 มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     
1.5 เลือกรับ และไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

2.1 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4 มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     
3.2 ใชเหตผุลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา 

    

3.5 สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวติ 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได     
4.3 นำความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขดัแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     
5.5 มคุีณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดบัคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค 
  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 
(3) 

ดีเยี่ยม 
 ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเอง และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ 
คือ ไดระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวา
ระดับ 2 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 2 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณา
จาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 
- เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอโรงเรียน 
- เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 
- เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย 
สุจริต  

- ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ  

- ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝเรียนรู  - รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัติได 
- รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 
- เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไมโตแยง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยูอยาง
พอเพียง  

- ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
- ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
- ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงนิ 

    

6. มุงมั่นใน
การทำงาน  

- มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงาน
สำเร็จ 

    

7. รักความ
เปนไทย  

- มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิต
สาธารณะ  

- รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน 
- รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน และโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น     
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 4. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
  4.1 เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 

 
  4.2 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
   4.2.1  ตัดสินผลการเรียน ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื ่องจาก 
ผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงาน
ที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทำใหประเมินผลการ
เรียนไมได 
   4.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส. หมายถึง ผู เรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 
 
 5. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 
  เกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ  

16 - 20 

ด ี
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได  

13 - 15 

ผาน 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง บาง
ประการ 

10 - 12 

ไมผาน 
 ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองการ
ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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สาระการเรียนรู 
 

  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจำเปนตองเรียนรู ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคความรู ทักษะสำคัญและ

คุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การอยูรวมใน
สังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข การเปนพลเมืองที่ดี 

ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณคาของทรัพยากร 
และสิ่งแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจในความเปนไทย 
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ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะที่

มุงทำประโยชนและสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพื่อสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท 
 
  กตัญูกตเวที ผูรูอุปการะที่ทานทำแลว และตอบแทน แยกออกเปน 2 ขอ 1. กตัญููรูคุณทาน  2. 
กตเวทีตอบแทน หรือสนองคุณทาน ความกตัญูกตเวทีวาโดยขอบเขต แยกไดเปน 2 ระดับ คือ 2.1 กตัญู
กตเวทีตอบุคคลผูมีคุณความดีหรืออุปการะตอตนเปนสวนตัว  2.2 กตัญูกตเวทีตอบุคคลผู ไดบำเพ็ญ
คุณประโยชนหรือมีคุณความดีเก้ือกูลแกสวนรวม   (พ.ศ. หนา 2-3)  
  กตัญูกตเวทีตออาจารย โรงเรียน ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารยผู
เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้ 1. ลุกตอนรับแสดงความเคารพ 2. เขาไปหาเพื่อบำรุงรับใช ปรึกษา ซักถาม 
รับคำแนะนำ เปนตน 3. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา 4. ปรนนิบัติ ชวย บริการ 5. เรียนศิลปวิทยา
โดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสำคัญดวยดี  
  กรรม การกระทำ หมายถึง การกระทำที่ประกอบดวยเจตนา คือ ทำดวยความจงใจ ประกอบดวย
ความจงใจ หรือจงใจทำดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เชน ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตวใหตกลงไปตายเปนกรรม แตขุดบอ
น้ำไวกินไวใชสัตวตกลงไปตายเองไมเปนกรรม (แตถารูอยูวาบอน้ำที่ตนขุดไวอยูในที่ซึ่งคนจะพลัดตกไดงาย แลว
ปลอยปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไมพนกรรม) การกระทำที่ดเีรียกวา  “กรรมดี” ที่ชั่วเรียกวา “กรรมชั่ว” (พ.ศ. 
หนา 4)  
  กรรม 2 กรรมจำแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เปนมูลเหตุมี 2 คือ 1. อกุศลกรรม กรรมท่ีเปน
อกุศล  กรรมชั่ว คือเกิดจากอกุศลมูล 2. กุศลกรรม กรรมท่ีเปนกุศล กรรมดีคือกรรมที่เกิดจากกุศลมูล  
  กรรม 3 กรรมจำแนกตามทวารคือทางที่กรรมมี 3 คือ 1. กายกรรม การกระทำทางกาย 2. วจีกรรม 
การกระทำทางวาจา 3. มโนกรรม การกระทำทางใจ  
  กรรมฐาน ที่ตั้งแหงการงาน อารมณเปนที่ตั้งแหงการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝกอบรมจิต มี 2 
ประเภท คือ  สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ วิปสสนากรรมฐาน อุบายเรือ่งปญญา (พ.ศ. หนา 10)  
  กุลจิรัฏตธรรม 4 ธรรมสำหรับดำรงความมั่นคงของตระกูลใหยั่งยืน เหตุที่ทำใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูได
นาน  (พ.ธ. หนา 134) 1. นัฏฐคเวสนา คือ ของหายของหมด รูจักหามาไว 2. ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเกา
ของชำรุด รูจักบูรณะซอมแซม 3. ปริมิตปานโภชนา คือ รูจักประมาณในการกินการใช 4. อธิปจจสีลวันต 
สถาปนา คือ ตั้งผูมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน (พ.ธ. หนา 134)  
  กุศล บุญ ความดี ฉลาด สิ่งที่ด ีกรรมดี (พ.ศ. หนา 21)  
  กุศลกรรม กรรมดี กรรมทีเ่ปนกุศล การกระทำที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล (พ.ศ. หนา 21)  
  กุศลกรรมบถ 10 ทางแหงกรรมด ีทางทำด ีกรรมดีอันเปนทางนำไปสูสุคติม ี10 อยางไดแก  
   ก. กายกรรม 3 (ทางกาย) 1. ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการทำลายชีวิต 2. อทินนาทานา 
เวรมณ ีเวนจากการถือเอาของทีเ่ขามิไดให 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณ ีเวนจากประพฤติผิดในกาม 
   ข. วจีกรรม 4 (ทางวาจา) ไดแก 4. มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูดเท็จ 5. ปสุณายวาจาย เวรมณี 
เวนจากพูดสอเสียด 6. ผรุสายวาจาย เวรมณี เวนจากพูดคำหยาบ 7. สัมผัปปลาปา เวรมณี  เวนจากพูดเพอ
เจอ  
   ค. มโนกรรม 3 (ทางใจ) 8. อนภิชฌา ไมโลภคอยจองอยากไดของเขา 9. อพยาบาท ไมคิดราย  
เบียดเบียนเขา 10. สัมมาทิฏฐ ิเห็นชอบตามคลองธรรม (พ.ศ. หนา 21)  
  กุศลมูล รากเหงาของกุศล ตนเหตุของกุศล ตนเหตุของความดี 3 อยาง 1. อโลภะ ไมโลภ (จาคะ) 2. 
อโทสะ ไมคิดประทุษราย (เมตตา) 3. อโมหะ ไมหลง (ปญญา) (พ.ศ. หนา 22) 
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  กุศลวิตก ความตรึกทีเ่ปนกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม 3 คือ 1. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม 2. 
อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท 3. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน (พ.ศ. หนา 
22)  
  โกศล 3 ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ มี 3 อยาง 1. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรูทาง
เจริญ และเหตุของความเจริญ 2. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรูทางเสื่อม และเหตุของความ
เสื่อม 3. อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรูวิธีแกไขเหตุการณ และวิธีที่จะทำใหสำเร็จ ทั้งในการ
ปองกันความเสื่อม และในการสรางความเจริญ  
  ขันธ กอง พวก หมวดหมู ลำตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรม และนามธรรม ทั้งหมดที่แบงออกเปนกอง 
ไดแก รูปขันธ คือ กองรูป เวทนาขันธ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ คือ กองสัญญา สังขารขันธ คือ กองสังขาร 
วิญญาณขันธ คือ กองวิญญาณ เรียกรวมวาเบญจขันธ (พ.ศ. หนา26 - 27)  
  คารวธรรม 6 ธรรม คือ ความเคารพ ถือเปนสิ่งสำคัญที่จะพึงใสใจ และปฏิบัติดวยความเอื้อเฟอ หรือ 
โดยความหนักแนนจริงจังม ี6 ประการ คือ 1. สัตถุคารวตา ความเคารพในพระศาสดา หรือพุทธคารวตา ความ
เคารพในพระพุทธเจา 2. ธัมมคารวตา ความเคารพในพระธรรม 3. สังฆคารวตา ความเคารพในพระสงฆ 4. 
สิกขาคารวตา ความเคารพในการศึกษา 5. อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไมประมาท 6. ปฏิสันถาร
คารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร (พ.ธ. หนา 221)  
  คิหิสุข (กามโภคีสุข 4) สุขของคฤหัสถ สุขของชาวบาน สุขที่ชาวบานควรพยายามเขาถึงใหได
สม่ำเสมอ สุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมี 4 ประการ 1. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย 2. โภคสุข สุข
เกิดจากการใชจายทรัพย 3. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ 4. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมี
โทษ (ไมบกพรองเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ) (พ.ธ. หนา 173)  
  ฆราวาสธรรม 4 ธรรมสำหรับฆราวาส ธรรมสำหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ 4 
ประการ ไดแก 1. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทำจริง 2. ทมะ คอื การฝกฝน การขมใจ 
ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัด ดัดนิสัย แกไขขอบกพรองปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนา  ดวย
สติปญญา 3. ขันติคือ ความอดทน ตั้งหนาทำหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไม
หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย 4. จาคะ คอื เสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชนสวน
ตนได ใจกวาง พรอมที ่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื ่น พรอมที ่จะรวมมือ
ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตัว หรือเอาแตใจตัว (พ.ธ. หนา 43)  
  จิต ธรรมชาติที่รูอารมณ สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ ตามหลักฝายอภิธรรม จำแนกจิตเปน 89 แบง
โดยชาติเปนอกุศลจิต 12 กุศลจิต 21 วิปากจิต 36 และกิริยาจิต 8 (พ.ศ. หนา 43)  
  เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติตาง ๆ ของจิต เชน ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ศรัทธา เมตตา สติปญญา เปนตน มี 52 อยาง จัดเปนอัญญสมานาเจตสิก 13 อกุศลเจตสิก 14 โสภณ
เจตสิก 25 (พ.ศ. หนา 49)  
  ฉันทะ 1. ความพอใจ ความชอบใจ ความยินด ีความตองการ ความรักใครในสิ่งนั้น ๆ 2. ความยินยอม 
ความยอมใหที่ประชุมทำกิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมไิดรวมอยูดวย เปนธรรมเนียมของภิกษุทีอ่ยูในวัด ซึ่งมีสีมารวมกัน 
มีสิทธิที่จะเขาประชุมทำกิจของสงฆ เวนแตภิกษุนั้นอาพาธ จะเขารวมประชุมดวยไมได ก็มอบฉันทะคือ แสดง
ความยินยอมใหสงฆทำกิจนั้น ๆ ได (พ.ศ. หนา 52)  
  ฌาน การเพง การเพงพินิจดวยจิตที่เปนสมาธิแนวแน มี 2 ประเภท คือ 1. รูปฌาน 2. อรูปฌาน 
(พ.ศ. หนา 60)  
  ฌานสมบัต ิการบรรลุฌาน การเขาฌาน (พุทธธรรม หนา 964) 
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  ดรุณธรรม ธรรมที่เปนหนทางแหงความสำเร็จ คือ ขอปฏิบัติที่เปนดุจประตูชัยอันเปดออกไปสูความสุข
ความเจริญกาวหนาแหงชีวิต 6 ประการ คือ 1. อโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดีมิใหมีโรคทั้งจิต และกาย 2. ศีล 
คือ มีระเบียบวินัย ไมกอเวรภัยแกสังคม 3. พุทธานุมัต คือ ไดคนดีเปนแบบอยาง ศึกษาเยี่ยง  นิยมแบบอยาง
ของมหาบุรุษพุทธชน 4. สุตะ คอื ต้ังเรียนรูใหจริง เลาเรียนคนควาใหรู เชี่ยวชาญ ใฝสดับเหตุการณใหรูเทาทัน 
5. ธรรมานุวัติคือ ทำแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม ดำรงมั่นในสุจริตทั้งชีวิต และงาน ดำเนินตามธรรม 6. วิริยะ คือ มี
ความขยันหมั่นเพียร มีกำลังใจแข็งกลา ไมทอแทเฉื่อยชา เพียรกาวหนาเรื่อยไป (ธรรมนูญชีวิต บทที่ 15 คน
สืบตระกูล ขอ ก. หนา 55)  
   หมายเหตุ หลักธรรมขอนี้เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา “วัฒนมุข” ตรงคำบาลีวา “อัตถทวาร” ประตู
แหง ประโยชน  
  ตัณหา (1) ความทะยานอยาก ความดิ้นรน ความปรารถนา ความเสนหา มี 3 คือ 1. กามตัณหา 
ความทะยานอยากในกาม อยากไดอารมณอันนารักนาใคร 2. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเปนนั่น
เปนนี่ 3. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไมเปนนั่นไมเปนนี ่อยากพรากพนดับสญูไปเสีย  
  ตันหา (2) ธิดามารนางหนึ่งใน 3 นาง ที่อาสาพระยามารผูเปนบิดา เขาไปประโลมพระพุทธเจาดวย
อาการตาง ๆ ในสมัยที่พระองคประทับอยูที ่ตนอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรูใหม ๆ (อีก 2 นางคือ อรดีกับ 
ราคา) (พ.ศ. หนา 72)  
  ไตรลักษณ ลักษณะสาม คือ ความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความไมใชตัวตน 1. อนิจจตา (ความเปน
ของไมเที่ยง) 2. ทุกขตา (ความเปนทุกข) 3. อนัตตา (ความเปนของไมใชตน) (พ.ศ. หนา 104)  
  ไตรสิกขา สิกขาสาม ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา 3 อยาง คือ 1. อธิศีลสิกขา หมายถึง สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง 
2. อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง 3. อธิปญญาสิกขา หมายถึง สิกขา คือ ปญญาอันยิ่ง เรียกกัน
งาย ๆ วา ศีล สมาธ ิปญญา (พ.ศ. หนา 87)  
  ทศพิธราชธรรม 10 ธรรม สำหรับพระเจาแผนดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดีสามารถปกครอง
แผนดินโดยธรรม และยังประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดีมี 10 ประการ คือ 1. ทาน 
การใหทรัพยสินสิ่งของ 2. ศีล ประพฤติดีงาม 3. ปริจจาคะ ความเสียสละ 4. อาชชวะ ความซื่อตรง 5. มัททวะ 
ความออนโยน 6. ตบะ ความทรงเดช เผากิเลสตัณหา ไมหมกมุนในความสุขสำราญ 7. อักโกธะ ความไมกริ้ว
โกรธ 8. อวิหิงสา ความไมขมเหงเบียดเบียน 9. ขันติ ความอดทนเขมแข็ง ไมทอถอย 10. อวิโรธนะ ความไม
คลาดธรรม (พ.ศ. หนา 250)  
  ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน คือ ประโยชนสุขสามัญที่
มองเห็นกันในชาตินี้ที ่คนทั่วไปปรารถนา เชน ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน มี 4 ประการ คือ 1.อุฏฐาน
สัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน 2. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา 3. กัลปยาณมิตตตา ความมีเพื่อน
เปนคนดี 4. สมชีวิตา การเลี้ยงชีพตามสมควรแกกำลังทรัพยที่หาได (พ.ศ. หนา 95)  
  ทุกข 1. สภาพที่ทนอยูไดยาก สภาพที่คงทนอยูไมได เพราะถูกบีบคั้นดวยความเกิดขึ้น และดับสลาย 
เนื่องจากตองไปตามเหตุปจจัยทีไ่มขึ้นตอตัวมันเอง 2. สภาพที่ทนไดยาก ความรูสึกไมสบาย ไดแก ทุกขเวทนา 
(พ.ศ. หนา 99)  
  ทุกรกิริยา กิริยาที่ทำไดยาก การทำความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะทำได เชน การบำเพ็ญเพียรเพ่ือ
บรรลุธรรมวิเศษ ดวยวิธีทรมานตนตาง ๆ เชน กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเขา) ปสสาสะ (ลมหายใจออก) และ 
อดอาหาร เปนตน (พ.ศ. หนา 100) 
  ทุจริต 3 ความประพฤติไมดี ประพฤติชั่ว 3 ทาง ไดแก 1. กายทุจริต ประพฤติชั่วทางกาย 2. วจี
ทุจริต  ประพฤติชั่วทางวาจา 3. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ (พ.ศ. หนา 100)  
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  เทวทูต 4 ทูตของยมเทพ สื่อแจงขาวของมฤตย ูสัญญาณที่เตือนใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มิใหมี
ความประมาท ไดแก คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ 3 อยางแรกเรียกเทวทูต สวนสมณะเรียกรวมเปน  เทว
ทูตไปดวยโดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แตในบาลีทานเรียกวานิมิต 4 ไมไดเรียกเทวทูต (พ.ศ. หนา 
102)  
  ธาตุ 4 สิ่งที่ทรงภาวะของมันอยูเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไดแก 1. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะท่ี
แผไป หรือกินเนื้อที่ เรียกชื่อสามัญวา ธาตุเขมแข็งหรือธาตุดิน 2. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบอาบ ดูดซึม  
เรียกสามัญวา ธาตุเหลว หรือธาตนุ้ำ 3. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะทีท่ำใหรอน เรียกสามัญวา ธาตุไฟ  4. วาโย
ธาตุ หมายถึง สภาวะที่ทำใหเคลื่อนไหว เรียกสามัญวา ธาตุลม (พ.ศ. หนา 113)  
  นาม ธรรมที่รูจักกันดวยชื่อ กำหนดรูดวยใจ เปนเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไมมีรูปราง ไมมีรูปแตนำมาเปน
อารมณของจิตได (พ.ศ. หนา 120)  
  นิยาม 5 กำหนดอันแนนอน ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ 1. อุตุ
นิยาม  (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ำ อากาศ และ
ฤดูกาล อันเปนสิ่งแวดลอมสำหรับมนุษย 2. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ มีพันธุกรรมเปนตน) 
3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต) 4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระทำ) 5. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเก่ียวกับความสัมพันธ และอาการท่ี
เปนเหตุเปนผลแกกัน แหงสิ่งท้ังหลาย (พ.ธ. หนา 194)  
  นิวรณ 5 สิ่งท่ีกั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณความด ีอกุศลธรรมที่ทำจิต
ใหเศราหมอง และทำปญญาใหออนกำลัง 1. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความตองการกามคุณ)  2. 
พยาบาท (ความคิดราย ความขัดเคืองแคนใจ) 3. ถีนมิทธะ (ความหดหู และเซื่องซึม) 4. อุทธัจจ  กุกกุจจะ 
(ความฟุงซาน และรอนใจ ความกระวนกระวายกลุมกังวล) 5. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)  (พ.ธ. หนา 195)  
  นิโรธ ความดับทุกข คือดับตัณหาไดสิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข เพราะไมมีทุกขที่จะเกิดขึ้นได หมายถึง  
พระนิพพาน (พ.ศ. หนา 127)  
  บารมี คุณความดีที่บำเพ็ญอยางยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง มี 10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 
ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา (พ.ศ. หนา 136)  
  บุญกิริยาวัตถ ุ3 ท่ีตั้งแหงการทำบุญ เรื่องที่จัดเปนการทำความด ีหลักการทำความดี ทางความดีมี 3 
ประการ  คือ 1. ทานมัย คือทำบุญดวยการใหปนสิ่งของ 2. ศีลมัย คือ ทำบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดี  
มีระเบียบวินัย 3. ภาวนมัย คือ ทำบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจ (พ.ธ. หนา 109)  
  บุญกิริยาวัตถุ 10 ที่ตั้งแหงการทำบุญ ทางความดี 1. ทานมัย คือทำบุญดวยการใหปนสิ่งของ 2. สีล
มัย คือ ทำบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดี 3. ภาวนมัย คือ ทำบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรม  
จิตใจ 4. อปจายนมัย คือ ทบุญดวยการประพฤติออนนอมถอมตน 5. เวยยาวัจจมัย คือ ทำบุญดวยการชวย
ขวนขวายรับใช 6. ปตติทานมัย คือ ทำบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอื ่น 7. ปตตานุโมทนามัย คือ 
ทำบุญดวยการยินดีในความดีของผูอื่น 8. ธัมมัสสวนมัย คือ ทำบุญดวยการฟงธรรม ศึกษาหาความรู 9. ธัมม
เทสนามัย คือทำบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู  10. ทิฏุุชุกรรม คือ ทำบุญดวยการทำความเห็นใหตรง 
(พ.ธ. หนา 110) 
บุพนิมิต ของมัชฌิมาปฏิปทา บุพนิมิต แปลวา สิ่งทีเ่ปนเครื่องหมาย หรือสิ่งบงบอกลวงหนา พระพุทธองคตรัส
เปรียบเทียบวา กอนที่ดวงอาทิตยจะขึ้น ยอมมีแสงเงินแสงทองปรากฏใหเห็นกอนฉันใด กอนที่อริยมรรค ซึ่ง
เปนขอปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นกอน เหมือนแสงเงินแสงทอง
ฉันนั้น องคประกอบของธรรมดังกลาว หรือบุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา ไดแก 1. กัลปยาณมิตตตา ความมี
กัลยาณมิตร 2. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล มีวินัย มีความเปนระเบียบในชีวิตของตน และในการอยูรวมใน
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สังคม 3. ฉันทสัมปทา ถึงพรอมดวยฉันทะ พอใจใฝรักในปญญา สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝรูในความจริง และใฝ
ทำความดี 4. อัตตสัมปทา ความถึงพรอมดวยการที่จะฝกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความสำคัญของการที่จะตอง
ฝกตน 5. ทิฏฐิสัปทา ความถึงพรอมดวยทิฏฐิยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และมีความเห็นความเขาใจพื้นฐานที่
มองสิ่งทั้งหลายตามเหตปุจจัย 6. อัปปมาทสัมปทา ถึงพรอมดวยความไมประมาท มคีวามกระตือรือรนอยูเสมอ  
เห็นคุณคาของกาลเวลา เห็นความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งกระตุนเตือนใหเรงรัดการคนหา ใหเขาถึงความจริงหรือ
ในการทำชีวิตที ่ดีงาม ใหสำเร็จ 7. โยนิโสมนสิการ รูจักคิดพิจารณา มองสิ ่งทั้งหลายใหไดความรู และได
ประโยชนที่จะเอามาใชพัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป (แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม : พระธรรมปฎก) (ป.อ. ปยุตฺ
โต)  
  เบญจธรรม ธรรม 5 ประการ ความด ี5 อยาง ที่ควรประพฤติคูกันไปกับการรักษาเบญจศีลตามลำดับ
ขอ ดังนี้ 1. เมตตากรุณา 2. สัมมาอาชีวะ 3. กามสังวร (สำรวมในกาม) 4. สัจจะ 5. สติสัมปชัญญะ (พ.ศ. 
หนา 140 – 141)  
  เบญจศีล ศีล 5 เวนฆาสัตว เวนลักทรัพย เวนประพฤติผิดในกาม เวนพูดปด เวนของเมา (พ.ศ. หนา 
141)  
  ปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระปญจ
วัคคยีในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลังจากวันตรัสรูสองเดือน ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี (พ.ศ. หนา 
147)  
  ปฏิจจสมุปบาท สภาพอาศัย ปจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีข้ึน การที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยปจจัยตอเนื่องกันมา (พ.ศ. หนา 143)  
  ปริยัติพุทธพจน อันจะพึงเลาเรียน สิ่งที่ควรเลาเรียน การเลาเรียนพระธรรมวินัย (พ.ศ. หนา 145) 
ปธาน 4 ความเพียร 4 อยาง ไดแก 1. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปดก้ัน (ยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่  
ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น) 2. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว 3. ภาวนาปธาน คือ  เพียรเจริญ 
หรือทำกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น 4. อนุรักขนาปธาน คอื เพียรรักษากุศลธรรมที่  เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อมไป
และทำใหเพ่ิมไพบูลย (พ.ศ. หนา 149)  
  ปปญจธรรม 3 กิเลสเครื่องเนิ่นชา กิเลสที่เปนตัวการทำใหคิดปรุงแตงยืดเยื้อพิสดาร ทำใหเขาหาง
ออกไปจากความเปนจริงงาย ๆ เปดเผย กอใหเกิดปญหาตาง ๆ และขัดขวางไมใหเขาถึงความจริง หรือทำให 
ไมอาจแกปญหาอยางถูกทาง ตรงไปตรงมา มี 3 อยาง คือ 1. ตัณหา (ความทะยานอยาก ความปรารถนาที่จะ
บำรุงบำเรอ ปรนเปรอตน ความยากไดอยากเอา) 2. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎีอุดมการณ
ตาง ๆ ที่ยึดถือไวโดยงมงาย หรือโดยอาการเชิดชูวาอยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จทั้งนั้น เปนตน ทำใหปดตัว
แคบ ไมยอมรับฟงใคร ตัดโอกาสที ่จะเจริญปญญา หรือคิดเตลิดไปขางเดียวตลอด จนเปนเหตุแหงการ
เบียดเบียน บีบคั้นผูอื่นที่ไมถืออยางตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือ ความคิดเห็นเปนความจริง) 3. มานะ 
(ความถือตัว ความสำคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ ถือสูงถือต่ำ ยิ่งใหญเทาเทียมหรือยอดกวาผูอื ่น ความอยากเดน
อยากยกชูตนใหยิ่งใหญ (พ.ธ. หนา 111)  
  ปฏิเวธ เขาใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู รูทะลุปรุโปรง ลุลวงดวยการปฏิบัติ (พ.ศ. หนา 145) 
  ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรม คือ ผลอันจะพึงเขาถึง หรือบรรลุดวยการปฏิบัติ ไดแก มรรคผล และ
นิพพาน (พ.ธ. หนา 125)  
  ปญญา 3 ความรอบรู เขาใจรูซึ ้ง มี 3 อยาง คือ 1. สุตมยปญญา (ปญญาเกิดแตการสดับ การเลา
เรื่อง) 2. จินตามนปญญา (ปญญาเกิดแตการคิด การพิจารณาหาเหตุผล) 3. ภาวนามยปญญา (ปญญาเกิดแต 
การฝกอบรม ลงมือปฏิบัติ) (พ.ธ. หนา 113)  
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  ปญญาวุฒิธรรม ธรรมเปนเครื่องเจริญปญญา คุณธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามแหงปญญา 1. 
สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาทานผูทรง 2. สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม เอาใจใส เลาเรียน หาความรู
จริง 3. โยนิโสมนสิการ ทำในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธ ี4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมถูกตอง
ตามหลัก คือ ใหสอดคลองพอดี ขอบเขตความหมาย และวัตถุประสงคที่สัมพันธ กับธรรมขออื่น ๆ นำสิ่งที่ได
เลาเรียน และตริตรองเห็นแลวไปใชปฏิบัตใิหถูกตองตามความมุงหมาย ของสิ่งนั้น ๆ (พ.ธ. หนา 162 – 163)  
  ปาปณิกธรรม 3 หลักพอคา คุณสมบัติของพอคาม ี3 อยาง คือ 1 จักขุมา คือ ตาดี (รูจักสินคา) ดูของ
เปน สามารถคำนวณราคา กะทุน เก็งกำไร แมนยำ 2. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รูแหลงซื้อขาย รูความเคลื่อนไหว 
ความตองการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจำหนาย รูใจ และรูจักเอาใจลูกคา) 3. นิสสยสัมปนโน พรอม
ดวยแหลงทุนอาศัย (เปนที่เชื่อถือไววางใจในหมูแหลงทุนใหญ ๆ หาเงินมาลงทุน หรือดำเนินกิจการโดยงาย ๆ 
(พ.ธ. หนา 114)  
  ผัสสะ หรือ สัมผัส การถูกตอง การกระทบ ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก 
และวิญญาณ ม ี6 คือ 1. จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา คือ ตา + รปู + จักขุวิญญาณ) 2. โสตสัมผัส (ความ
กระทบทางหู คือ หู + เสียง + โสตวิญญาณ) 3. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ จมูก + กลิ่น + ฆาน
วิญญาณ) 4. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ)  5. กายสัมผัส (ความกระทบ
ทางกาย คือ กาย + โผฏฐัพพะ (เชน รอน เย็น ออน แข็ง) + กายวิญญาณ) 6. มโนสัมผัส (ความกระทบทางใจ 
คือ ใจ + ธรรมารมณ (สิ่งท่ีใจนึกคิด) + มโนวิญญาณ) (พ.ธ. หนา 233)  
  ผูวิเศษ หมายถึง ผูสำเร็จ ผูมีวิทยากร (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  
  พระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจา ทั้งหลักความจริง และหลักความประพฤติ (พ.ศ. หนา 183) 
  พระอนุพุทธะ ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยไดสดับเลาเรียน และปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
สอน  (พ.ศ. หนา 374)  
  พระปจเจกพุทธะ พระพุทธเจาประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรูเฉพาะตัว มิไดสั่งสอนผูอื ่น (พ.ศ. หนา 162) 
  พระพุทธคุณ 9 คุณของพระพุทธเจา 9 ประการ ไดแก อรห เปนผูไกลจากกิเลส 2. สมฺมาสัมฺพุทฺโธ  
เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา และจรณะ 4. สุคโต เปนผู
เสด็จไปแลวดวยดี 5. โลกวิทู เปนผูรูโลกอยางแจมแจง 6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ  เปนผูสามารถฝกบุรุษที่
สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา 7. สตฺถา เทวมนุสฺสาน เปนครูผูสอนเทวดา และมนุษยทั้งหลาย 8. พุทฺโธ 
เปนผูรูผูตื่น ผูเบิกบาน 9. ภควา เปนผูมีโชค มคีวามเจริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว (พ.ศ. หนา 191)  
  พระพุทธเจา ผูตรัสรูโดยชอบแลวสอนผูอื่นใหรูตาม ทานผูรูดีรูชอบดวยตนเองกอนแลว สอนประชุม
ชนใหประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ (พ.ศ. หนา 183)  
  พระภิกษุ ชายผู ไดอุปสมบทแลว ชายที่บวชเปนพระ พระผูชาย แปลตามรูปศัพทวา ผูขอ หรือผู
มองเห็นภัยในสังขาร หรือผูทำลายกิเลส ดูบริษัท 4 สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก ไดแก  
พระอัญญาโกณฑัญญะ (พ.ศ. หนา 204) 
  พระรัตนตรัย รัตนะ 3 แกวอันประเสริฐ หรือสิ ่งล้ำคา 3 ประการ หลักที ่เคารพบูชาสูงสุดของ 
พุทธศาสนิกชน 3 อยาง คือ 1 พระพุทธเจา (พระผูตรัสรูเอง และสอนใหผูอื่นรูตาม) 2. พระธรรม (คำสั่งสอน
ของพระพุทธเจา ทั้งหลักความจริง และหลักความประพฤติ) 3. พระสงฆ หมูสาวกผูปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจา) (พ.ธ.หนา 116)  
  พระสงฆ หมูชนที่ฟงคำสั่งสอนของพระพุทธเจา แลวปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หมูสาวกของ
พระพุทธเจา  (พ.ศ. หนา 185)  
  พระสัมมาสัมพุทธเจา หมายถึง ทานผูตรัสรูเอง และสอนผูอ่ืนใหรูตาม (พ.ศ. หนา 189)  



128 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

  พระอนุพุทธะ หมายถึง ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยไดสดับเลาเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงสอน ไดแก พระอรหันตสาวกทั้งหลาย (พ.ศ. หนา 374)  
  พระอริยบุคคล หมายถึง บุคคลผูเปนอริยะ ทานผูบรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปตติผล เปนตน มี 4 คือ 
   1. พระโสดาบัน  
   2. พระสกทาคาม ี(หรือสกิทาคามี)  
   3. พระอนาคามี  
   4. พระอรหันต 
  แบงพิสดารเปน 8 คือ  
   พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค และพระผูตั้งอยูในโสดาปตติผลคู 1  
   พระผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในสกทาคามีผลคู 1  
   พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในอนาคามิผลคู 1  
   พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค และพระผูตั้งอยูในอรหัตตผลคู 1 (พ.ศ. หนา 386)  
  พราหมณ หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน 4 วรรณะ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ; พราหมณเปน
วรรณะ นักบวช และเปนเจาพิธ ีถือตนวาเปนวรรณะสงูสุด เกิดจากปากพระพรหม (พ.ศ. หนา 185)  
  พละ 4 กำลัง พละ 4 คือ ธรรมอันเปนพลังทำใหดำเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ไมตองหวาดหวั่นภัยตาง 
ๆ ไดแก 1. ปญญาพละ กำลังคอืปญญา 2. วิริยพละ กำลังคอืความเพียร 3. อนวัชชพละ กำลังคือการกระทำที่
ไมมีโทษ 4. สังคหพละ กำลังการสงเคราะห คือ เก้ือกูลอยูรวมกับผูอ่ืนไดดี  (พ.ศ. หนา 185 – 186)  
  พละ 5 พละ กำลัง พละ 5 คือ ธรรมอันเปนกำลัง ซึ่งเปนเครื่องเก้ือหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจำพวก 
โพธิปกขิยธรรม มี 5 คือ สัทธา วิริยะ สต ิสมาธิ ปญญา (พ.ศ. หนา 185 – 186)  
  พุทธกิจ 5 พระพุทธองคทรงบำเพ็ญพุทธกิจ 5 ประการ คอื 1. ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตจฺ ตอนเชาเสด็จ
ออกบิณฑบาตเพ่ือโปรดสัตวโดยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมใหเขาใจ 2. สายณเฺห ธมฺมเทสนํ ตอน
เย็น แสดงธรรมแกประชาชนที่มาเฝาบริเวณที่ประทับ 3. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ ตอนค่ำ แสดงโอวาทแกพระสงฆ 
4. อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ ตอนเที ่ยงคืนทรงตอบปญหาแกพวกเทวดา 5. ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ 
วิโลกนํ ตอนเชามืดจวนสวางทรงตรวจพิจารณาสัตวโลก วาผูใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได (พ.ศ. หนา 189 - 
190)  
  พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจา คือ 1. ปญญาคุณ (พระคุณ คือ ปญญา) 2. วิสุทธิคุณ (พระคุณ คือ 
ความบริสุทธิ์) 3. กรุณาคุณ (พระคุณ คอื พระมหากรุณา) (พ.ศ. หนา 191)  
  ภพ โลกเปนทีอ่ยูของสัตว ภาวะชีวิตของสัตว มี 3 คือ 1. กามภพ ภพของผูยังเสวยกามคุณ 2. รูปภพ 
ภพของผูเขาถึงรูปฌาน 3. อรูปภพ ภพของผูเขาถึงอรูปฌาน (พ.ศ. หนา 198) 
   ภาวนา 4 การเจริญ การทำใหมีขึ้น การฝกอบรม การพัฒนา แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1. กาย
ภาวนา 2. สีลภาวนา 3. จิตตภาวนา 4. ปญญาภาวนา (พ.ธ. หนา 81 – 82)  
  ภูมิ 31 1. พื ้นเพ พื้น ชั้น ที่ดิน แผนดิน 2. ชั้นแหงจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี 31 ภูมิไดแก 
อบายภูมิ 4 (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ) - นิรยะ (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (กำเนิดดิรัจฉาน) – ปตติวิสัย (แดน
เปรต) - อสุรกาย (พวกอสูร) กามสุคติภูมิ 7 (กามาวจรภูมิ ท่ีเปนสุคติภูมิที่เปนสุคติ ซึ่งยังเกี่ยวของกับกาม) – 
มนุษย ชาวมนุษย– จาตุมหาราชิกา (สวรรคชั้นที่ทาวมหาราช 4 ปกครอง) - ดาวดึงส แดนแหงเทพ 33 มีทาว
สักกะเปนใหญ - ยามา (แดนแหงเทพผูปราศจากความทุกข - ดุสิต (แดนแหงผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน) - 
นิมมานรดี(แดนแหงเทพผูยินดีในการเนรมิต) – ปรนิมมิตวสวัตต ี(แดนแหงเทพผูยังอำนาจใหเปนไปในสมบัติที่
ผูอ่ืนนิรมิตให (พ.ธ. หนา 316-317)  
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  โภคอาทิยะ 5 ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย ในการที่จะมี หรือเหตุผลในการที่จะมี หรือ
ครอบครองโภคทรัพย 1. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเปนสุข 2. บำรุงมิตร
สหาย และรวมกิจกรรมการงานใหเปนสุข 3. ใชปองกันภยันตราย 4. ทำพลีคือ ญาติพลีสงเคราะห ญาติ อติถิ
พลตีอนรับแขก ปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศใหผูลวงลับ ราชพลีบำรุงราชการ เสียภาษี เทวตาพลีสักการะบำรุงสิ่งท่ี
เชื่อถือ 5. อุปถัมภบำรุงสมณพราหมณ ผูประพฤติชอบ (พ.ธ. หนา 202 -203)  
  มงคล สิ่งท่ีทำใหมีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ มงคล 
38 ประการ หรือ เรียกเต็มวา อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) 38 ประการ (ดูรายละเอียดมงคลสูตร)  (พ.ศ. หนา 
211)  
  มิจฉาวณิชชา 5 การคาขายที่ผิดศีลธรรมไมชอบธรรม มี 5 ประการ คือ 1. สัตถวณิชชา คาอาวุธ 2. 
สัตตวณิชชา คามนุษย 3. มังสวณิชชา เลี้ยงสัตวไวขายเนื้อ 4. มัชชวณิชชา คาขายน้ำเมา 5. วิสวณิชชา คาขาย
ยาพิษ (พ.ศ. หนา 233)  
  มรรค มีองค 8 ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรียกเต็มวา “อริยอัฏฐังคิกมรรค” ไดแก 1. สัมมาทิฎฐิ 
เห็นชอบ 2. ส ัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ 3. ส ัมมาวาจา เจรจาชอบ 4. ส ัมมากัมมันตะ ทำการชอบ 5. 
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ เพียรชอบ 7. สัมมาสติ ระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ 
(พ.ศ. หนา 215)  
  มิจฉัตตะ 10 ภาวะที่ผิดความเปนสิ่งที่ผิด ไดแก 1. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลอง
ธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไมนำไปสูความพนทุกข 2. มิจฉาสังกัปปะ (ดำริผิด ไดแก ความ
ดำริที่เปนอกุศลทั้งหลาย ตรงขามจากสัมมาสังกัปปะ) 3. มิจฉาวาจา (วาจาผิด ไดแก วจีทุจริต4) 4. มิจฉากัม
มันตะ (กระทำผิด ไดแก กายทุจริต 3) 5. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ไดแก เลี้ยงชีพในทางทุจริต) 6. มิจฉา
วายามะ (พยายามผิด ไดแก ความเพียรตรงขามกับสัมมาวายามะ) 7. มิจฉาสติ(ระลึกผิด ไดแก ความระลึกถึง
เรื่องราวที่ลวงแลว เชน ระลึกถึงการไดทรัพย การไดยศ เปนตน ในทางอกุศล อันจัดเปนสติเทียม) เปนเหตุชัก
นำใจใหเกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา มัจฉริยะ เปนตน 8. มิจฉาสมาธิ(ตั้งใจผิด ไดแก ตั้งจิตเพงเล็ง จดจอปก
ใจแนวแนในกามราคะ  พยาบาท เปนตน หรือเจริญสมาธิแลว หลงเพลิน ติดหมกมุน ตลอดจนนำไปใชผิดทาง 
ไมเปนไป  เพื่อญาณทัสสนะ และความหลุดพน) 9. มิจฉาญาณ (รูผิด ไดแก ความหลงผิดที่แสดงออกในการ  
คิดอุบายทำความชั่ว และในการพิจารณาทบทวน วาความชั่วนั้น ๆ ตนกระทำไดอยางดีแลว เปนตน) 10. 
มิจฉาวิมุตติ (พนผิด ไดแก ยังไมถึงวิมุตติ สำคัญวาถึงวิมุตติหรือสำคัญผิดในสิ่งที่มิใชวิมุตต ิ(พ.ธ. หนา 322) 
  มิตรปฏิรูป คนเทียมมิตร มิตรเทียม มิใชมิตรแท มี 4 พวก ไดแก  
   1. คนปอกลอก มีลักษณะ 4 คือ 1.1 คิดเอา ไดฝายเดียว 1.2 ยอมเสียแตนอย โดยหวังจะเอา
ให มาก 1.3 ตัวเองมีภัย จึงมาทำกิจของเพ่ือน 1.4 คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว 
   2. คนดีแตพูด มีลักษณะ 4 คือ 2.1 ดแีตยกเรื่องที่ผานมาแลวมาปราศรัย 2.2 ดีแตอางสิ่งที่ยังมี
ดี แตอางสิ่งที่ยังไมมีมาปราศรัย 2.3 สงเคราะหดวยสิ่งที่ไรประโยชน 2.4 เมื่อเพ่ือนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ  
   3. คนหัวประจบ มีลักษณะ 4 คือ 3.1 จะทำชั่วก็คลอยตาม 3.2 จะทำดีก็คลอยตาม 3.3 ตอ
หนา  สรรเสริญ 3.4 ลับหลังนินทา  
   4. คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ 4 คือ 4.1 คอยเปนเพื่อนดื ่มน้ำเมา 4.2 คอยเปนเพื ่อนเที ่ยว
กลางคนื  4.3 คอยเปนเพ่ือนเท่ียวดูการเลน 4.4 คอยเปนเพ่ือนไปเลนการพนัน (พ.ธ. หนา 154 – 155)  
  มิตรน้ำใจ 1. เพื่อนมีทุกขพลอยทุกขดวย 2. เพื่อนมีสุขพลอยดีใจ 3. เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้ง 
แกไขให 4. เขาสรรเสริญเพ่ือน ชวยพูดเสริมสนับสนุน (พ.ศ. หนา 234)  
  รูป 1. สิ่งท่ีตองสลายไปเพราะปจจัยตาง ๆ อันขัดแยง สิ่งท่ีเปนรูปรางพรอมท้ังลักษณะ อาการของมัน 
สวนรางกาย จำแนกเปน 28 คือ มหาภูตรูป หรือธาตุ 4 และอุปาทายรูป 2 อารมณที่รู ไดดวยจักษุสิ ่งที่  
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ปรากฏแกตา ขอ 1 ในอารมณ 6 หรืออายตนะภายนอก 3. ลักษณนามใชเรียกพระภิกษุสามเณร เชน ภิกษุรูป
หนึ่ง (พ.ศ. หนา 253)  
  วัฏฏะ 3 หรือไตรวัฎฎ การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนวายตายเกิด ความเวียนเกิดหรือ
วนเวียน ดวยอำนาจกิเลส กรรม และวิบาก เชน กิเลสเกิดขึ้นแลวใหทำกรรม เมื่อทำกรรมแลวยอมไดผลของ  
กรรม เมื่อไดรับผลของกรรมแลว กิเลสก็เกิดอีกแลว ทำกรรมแลวเสวยผลกรรมหมุนเวียนตอไป (พ.ธ. หนา 
266)  
  วาสนา อาการ กาย วาจา ที่เปนลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอยาง และไดสั่งสม 
อบรมมาเปนเวลานานจนเคยชินติดเปนพ้ืนประจำตัว แมจะละกิเลสนั้นไดแลว แตก็อาจจะละอาการ กาย วาจา
ที่เคยชินไมได เชน คำพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินตวมเตี้ยม เปนตน ทานขยายความวา วาสนาที่เปน
กุศลก็ม ีเปนอกุศลก็ม ีเปนอัพยากฤต คือ เปนกลาง ๆ ไมดไีมชั่วก็ม ีที่เปนกุศลกับอัพยากฤต นั้นไมตองละ แตที่
เปนอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่จะเปนเหตุใหเขาถึงอบาย กับสวนที่เปนเหตุใหเกิดอาการ
แสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ตาง ๆ สวนแรกพระอรหันตทุกองคละได แตสวนหลังพระพุทธเจาเทานั้นละได 
พระอรหันตอื่นละไมได จึงมีคำกลาววาพระพุทธเจา เทานั้นละกิเลสทั้งหมดได พรอมทั้งวาสนา; ในภาษาไทย 
คำวา วาสนามีความหมายเพ้ียนไป กลายเปนอำนาจบุญเกา หรือกุศลที่ทำใหไดรับลาภยศ  
  วิปสสนาญาณ 9 ญาณในวิปสสนา ญาณที่นับเขาในวิปสสนา เปนความรูที ่ทำใหเกิดความเห็นแจง 
เขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง ไดแก 1. อุทยัพพยานุปสสนาณาณ คือ ญาณอันตามเห็นความเกิด 
และดับของเบญจขันธ 2. ภังคานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย เมื่อเกิดดับก็คำนึงเดนชัด ใน
สวนดับของสังขารทั้งหลาย ตองแตกสลายทั้งหมด 3. ภยตูปฏฐานญาณ คือ ณาณ อันมองเห็นสังขาร ปรากฏ
เปนของนากลัว 4. อาทีนวานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันคำนึงเห็นโทษ ของสังขารท้ังหลาย วาเปนโทษบกพรอง
เปนทุกข 5. นิพพิทานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันคำนึง เห็นความหนายของสังขาร ไมเพลินเพลิน ติดใจ 6. มุญ
จิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันคำนึงดวย ใครพนไปเสีย คือ หนายสังขารทั้งหลาย ปรารถนาที่จะพนไปเสีย 7. 
ปฏิสังขานุปสสนาญาณ คือ  ญาณอันคำนึงพิจารณาหาทาง เมื่อตองการจะพนไปเสีย เพ่ือมองหาอุบายจะปลด
เปลื้องออกไป 8. สังขารุเปกขาณาณ คือ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ พิจารณาสังขารไม
ยินดียินรายในสังขารทั้งหลาย 9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเปนไปโดยอนุโลม แกการ
หยั่งรูอริยสัจ แลวมรรคญาณใหสำเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป (พ.ศ. หนา 276 – 277)  
  วิมุตต ิ5 ความหลุดพน ภาวะไรกิเลส และไมมทีุกข มี 5 ประการ คือ 1. วิกขัมภนวิมุตต ิดับโดยขมไว 
คือ ดับกิเลส 2. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสดวยธรรมที่เปนคูปรับธรรมที่ตรงกันขาม 3. สมุจเฉทวิมุตติ ดับดวยตัด
ขาด ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด 4. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ดับดวยสงบ ระงับโดยอาศัย โลกุตตรมรรคดับกิเลส 5. นิ
สรณวิมุตต ิดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาดเสร็จสิ้น (พ.ธ. หนา 194)  
  โลกบาลธรรม ธรรมคุมครองโลก ไดแก ปกครองควบคุมใจมนุษยไวใหอยูในความดีมใิหละเมิดศีลธรรม  
และใหอยูกันดวยความเรียบรอยสงบสุข ไมเดือดรอนสับสนวุนวาย มี 2 อยางไดแก 1. หิริ ความอายบาป 
ละอายใจตอการทำความชั่ว 2. โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัวตอความชั่ว และผลของกรรมชั่ว (พ.ศ. หนา 
260)  
  ษี หมายถึง ผูแสวงธรรม ไดแก นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยูในปา ชีไพร ผูแตงคัมภีรพระเวท (พ.ศ. 
หนา 256)  
  สติปฏฐาน 4 ที่ตั้งของสติ การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายใหรูเห็นตามความเปนจริง คือ ตามสิ่ง
นั้น ๆ  มันเปนของมันเอง ม ี4 ประการ คือ  
   1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกำหนดพิจารณากายใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียง 
กาย ไมใช สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา) ทานจำแนกวิธีปฏิบัติไดหลายอยาง คือ อานาปานสต ิกำหนดลมหายใจ 
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1 อิริยาบถ กำหนดรูทันอิริยาบถ 1) สัมปชัญญะ สรางสัมปชัญญะในการกระทำ ความเคลื่อนไหวทุกอยาง 2) 
ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาสวนประกอบอันไมสะอาดทั ้งหลายที ่ประชุมเขาเปนรางกายนี้ 3) ธาตุมนสิการ 
พิจารณาเห็นรางกายของตน โดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ   
   2. เวทนานุปสสาสติปฏฐาน (การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแต
เพียง เวทนา ไมใช สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา) คือ มีสตริูชัด เวทนาอันเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งที่เปน
สามิส และเปนนิรามิส ตามทีเ่ปนไปอยูขณะนั้น ๆ  
   3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต ใหรูเห็นตามเปนจริงวาเปนแตเพยีง
จิต ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา) คอื มีสตริูชัด จิตของตนที่มีราคะ ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมี
โมหะ เศราหมองหรือผองแผว ฟุงซาน หรือเปนสมาธ ิฯลฯ อยางไร ตามทีเ่ปนไปอยูในขณะนั้น ๆ  
   4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรม ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแต 
เพียงธรรม ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน ของเรา) คือ มีสติรูชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ 5 ขันธ 5 อายตนะ 12 
โพชฌงค 7 อริยสัจ 4 วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดขึ้น เจริญบริบูรณ และดับไดอยางไร เปนตน 
ตามทีเ่ปนจริงของมันอยางนั้น ๆ (พ.ธ. หนา 165)  
  สมณะ หมายถึง ผูสงบ หมายถึง นักบวชทั่วไป แตในพระพุทธศาสนา ทานใหความหมายจำเพาะ 
หมายถึง ผูระงับบาป ไดแก พระอริยบุคคล และผูปฏิบัติเพื่อระงับบาป ไดแก ผูปฏิบัติธรรมเพื่อเปนพระ
อริยบุคคล (พ.ศ. หนา 299)  
  สมบัต ิ4 คือ ความเพียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตาง ๆ ซึ่งชวยเสริมสงอำนวยโอกาสใหกรรมดี  
ปรากฏผล และไมเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล ม ี4 อยาง คือ 1. คติสมบัติ สมบัตแิหงคต ิถึงพรอมดวยคต ิหรือ
คตใิห คือ เกิดอยูในภพ ภูมิถ่ิน ประเทศท่ีเจริญ เหมาะหรือเก้ือกูล ตลอดจนในระยะสั้น คือ ดำเนินชีวิตหรือไป
ในถิ่นที่อำนวย 2. อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย คือ มีรูปรางสวย รางกายสงางาม 
หนาตาทาทางด ีนารัก นานิยมเลื่อมใส สุขภาพด ีแข็งแรง 3. กาลสมบัต ิสมบตัแิหงกาล ถึงพรอมดวยกาล หรือ
กาลให คือ เกิดอยูในสมัยที่บานเมืองมีความสงบสุข ผูปกครองดี ผูคนมีคุณธรรมยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว 
ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ทำอะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ 4. ปโยคสมบัติ สมบัตแิหงการประกอบ ถึงพรอม
ดวยการประกอบกิจ หรือ กิจการให เชน ทำเรื่องตรงกับที่เขาตองการ ทำกิจตรงกับความถนัดความสามารถ
ของตน ทำการถึงขนาด ถูกหลักครบถวน ตามเกณฑหรือเต็มอัตรา ไมใชทำครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือเหยาะแหยะ 
หรือไมถูกเรื่องกัน รูจักจัดทำ รูจักดำเนินการ (พ.ธ. หนา 161 – 162)  
  สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเขาถึง; สมาบัติมีหลายอยาง เชน ฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพ
วิหารสมาบัติ (พ.ศ. หนา 303)  
  สติ ความระลึกได นึกได ความไมเผลอ การคุมใจไดกับกิจ หรือคุมจิตใจไวกับสิ่งที่เกี่ยวของ จำการที่ 
ทำ และคำพูดแมนานได (พ.ศ. หนา 327)  
  สังฆคุณ 9 คุณของพระสงฆ 1. พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี 2. เปนผูปฏิบัตติรง 
3. เปนผูปฏิบัติถูกทาง 4. เปนผูปฏิบัติสมควร 5. เปนผูควรแกการคำนับ คือ ควรกับของที่เขานำมาถวาย 6. 
เปนผูควรแกการตอนรับ 7. เปนผูควรแกทักษิณา ควรแกของทำบุญ 8. เปนผูควรแกการกระทำอัญชลี ควรแก
การกราบไหว 9. เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เปนแหลงปลูกฝง และเผยแพรความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก
(พ.ธ. หนา 265-266)  
  สังเวชนียสถาน สถานที่ตั้งแหงความสังเวช ที่ที่ใหเกิดความสังเวช มี 4 คือ 1. ที่พระพุทธเจาประสูติ
คือ อุทยานลุมพิน ีปจจุบันเรียก ลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรือ Rummindei) 2. ท่ีพระพุทธเจา ตรัสรูคือ 
ตนโพธิ์ที่ตำบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya) 3. ที่พระพุทธเจาแสดง ปฐมเทศนา คือปาอิสิป
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ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปจจุบันเรียกสารนาถ 4. ที่พระพุทธเจา ปรินิพพาน คือที่สาลวโนทยาน 
เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia หรือ Kusinagara) (พ.ศ. หนา 317)  
  สันโดษ ความยินดคีวามพอใจ ยินดีดวยปจจัย 4 คือ ผานุงหม อาหาร ที่นอนที่นั่ง และยาตามมีตามได 
ยินดีของของตน การมีความสุข ความพอใจดวยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาไดดวยเพียรพยายามอันชอบธรรม ของ
ตนไมโลภ ไมริษยาใคร (พ.ศ. หนา 324)  
  สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี 1. 
ธัมมัญุตา คือ ความรูจักเหตุ คือรูหลักความจริง 2. อัตถัญุุตา คือ ความรูจักผล คือรูความมุงหมาย 3. 
อัตตัญุตา คือ ความรูจักตน คือ รูวาเรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลังความรู ความสามารถ ความถนัด 
และคุณธรรม เปนตน 4. มัตตัญตุา คือ ความรูจักประมาณ คือ ความพอด ี5. กาลัญุตา คือ ความรูจักกาล 
คือ รูจ ักกาลเวลาอันเหมาะสม 6. ปริสัญุตา คือ ความรูจัก บริษัทคือรูจักชุมชน และรูจักที ่ประชุม 7. 
ปุคคลัญตุา หรือ ปุคคลปโรปรัญตุา คือ ความรูจักบุคคล คือความแตกตางแหงบุคคล (พ.ธ. หนา 244)  
  สัมปชัญญะ ความรูตัวทั่วพรอม ความรู ตระหนัก ความรูชัด เขาใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได มักมาคูกับสต ิ(พ.ศ. 
หนา 244)  
  สาราณียธรรม 6 ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน หลักการอยูรวมกัน 
เรียกอีกอยางวา “สาราณียธรรม” 1. เมตตากายกรรม มีเมตตากายกรรมทั้งตอหนา และลับหลัง 2. เมตตา
วจีกรรม มีเมตตาวจีกรรมทั้งตอหนา และลับหลัง 3. เมตตามโนกรรม มีเมตตามโนกรรม ทั้งตอหนา และลับ
หลัง 4. สาธารณโภคี แบงปนสิ่งของที่ไดมา ไมหวงแหนใชผูเดียว 5. สีลสามัญญตา มีความประพฤติรวมกันใน
ขอที่เปนหลักการสำคัญที่จะนำไปสูความหลุดพนสิ้นทุกข หรือขจัดปญหา 6. ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบ
ดีงาม เชนเดียวกับหมูคณะ (พ.ธ. หนา 233-235)  
  ศรัทธา ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งท่ีดีงาม (พ.ศ. หนา 290)  
  สงเคราะห การชวยเหลือ การเอ้ือเฟอเก้ือกูล (พ.ศ. หนา 228)  
  สังคหวัตถุ 4 เรื่องสงเคราะหกัน คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอื่นไวได หลักการสงเคราะห 
คือ ชวยเหลือกัน ยึดเหนี่ยวใจกันไว และเปนเครื่องเกาะกุมประสานโลก ไดแก สังคมแหงหมูสัตวไว ดุจสลัก
เกาะยึดรถที่กำลังแลนไปใหคงเปนรถ และวิ่งแลนไปได มี 4 อยางคือ 1. ทาน การแบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผกัน 
2. ปยวาจา พูดจานารัก นานิยมนับถือ 3. อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน 4.สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทำ
ตัวใหเขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุข รวมทุกขกัน เปนตน  (พ.ศ. หนา 310)  
  สัมมัตตะ ความเปนถูก ภาวะที่ถูก มี 10 อยาง 8 ขอ ตรงกับองคมรรคทั้ง 8 ขอ เพิ่ม 2 ขอทาย คือ  
9. สัมมาญาณ รูชอบไดแกผลญาณ และปจจเวกขณญาณ 10. สัมมาวิมุตติ พนชอบไดแก อรหัตตผลวิมุตติ; 
เรียกอีกอยาง อเสขธรรม 10 (พ.ศ. หนา 329)  
  อนัตตา ไมใชอัตตา ไมใชตัวตน (พ.ศ. หนา 366)  
  อบายมุข ชองทางของความเสื่อม เหตุเครื่องฉิบหาย เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย ทางแหงความพินาศ  
(พ.ศ. หนา 377)  
  อบายมุข 4 1. อิตถีธุตตะ (เปนนักเลงหญิง นักเที่ยวผูหญิง) 2. สุราธุตตะ (เปนนักเลงสุรา นักดื่ม) 3. 
อักขธุตตะ (เปนนักการพนัน) 4. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว) (พ.ศ. หนา 377)  
  อบายมุข 6 1. ติดสุราและของมึนเมา 1.1 ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ 1.2 กอการทะเลาะวิวาท  1.3 
เปนบอเกิดแหงโรค 1.4 เสียเกียรติเสียชื ่อเสียง 1.5 ทำใหไมรูอาย 1.6 ทอนกำลังปญญา 2. ชอบเที่ยว
กลางคืนมีโทษ 6 อยางคือ 2.1 ชื่อวาไมรักษาตน 2.2 ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย 2.3 ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ 
2.4 เปนที่ระแวงสงสัย 2.5 เปนเปาใหเขาใสความ หรือขาวลือ 2.6 เปนที่มาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก 3. 
ชอบเที่ยวดูการละเลน มีโทษโดยการงานเสื่อมเสียเพราะมีใจกังวลคอยคิดจอง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง 
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6 กรณีคือ 3.1 รำที่ไหนไปที่นั่น 3.2 – 3.3 ขับรอง ดนตรีเสภา เพลงเถิดเทิงที่ไหนไปท่ีนั่น 4. ติดการพนัน มี
โทษ 6 คือ 4.1 เมื่อ ชนะยอมกอเวร 4.2 เมื่อแพก็เสียดายทรัพยที่เสียไป 4.3 ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ 4.4 
เขาที่ประชุมเขาไมเชื่อถือถอยคำ 4.5 เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง 4.6 ไมเปนที่พึงประสงคของผูที่จะหา
คูครองใหลูกของเขา เพราะเห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมได 5. คบคนชั่วมีโทษโดยนำใหกลายเปนคนชั่วอยางที่ตน
คบทั้ง 6 ประเภท คือ ไดเพื่อนที่จะนำใหกลายเปน 5.1 นักการพนัน 5.2 นักเลงหญิง 5.3 นักเลงเหลา 5.4 
นักลวงของปลอม 5.5 นักหลอกลวง 5.6 นักเลงหัวไม  6. เกียจครานการงาน มีโทษโดยทำใหยกเหตุตาง ๆ 
เปนขออางผิดเพี้ยน ไมทำการงาน โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดสิ้นไป คือ ใหอางไปทั้ง 6 กรณีวา 6.1 
– 6.6 หนาวนัก รอนนัก เย็นไป แลวยังเชานัก หิวนัก อิ่มนัก แลวไมทำการงาน (พ.ธ. หนา 176 – 178)  
  อธิปไตย 3 ความเปนใหญ มี 3 อยาง คือ 1. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ ถือตนเปนใหญ กระทำ
การ ดวยปรารภตนเปนประมาณ 2. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ ถือโลกเปนใหญ กระทำการดวยปรารภ
นิยมของโลกเปนประมาณ 3. ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ ถือธรรมเปนใหญ, กระทำการดวยปรารภ
ความถูกตอง เปนจริง สมควรตามธรรม เปนประมาณ (พ.ธ. หนา 127-128)  
  อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงท่ีทำใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะม ี4 
คือ 1. ทุกข ความทุกข สภาพที่ทนไดยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสาร และความเที่ยงแท 
ไมใหความพึงพอใจแทจริง ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก 
ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ 5 เปนทุกข 2. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข สาเหตุใหทุกข
เกิด ไดแก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา) กำจัดอวิชชา สำรอกตัณหา สิ้นแลว ไมถูกยอม 
ไมติดขัด หลุดพน สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ คือ นิพพาน) 3. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข ไดแก ภาวะที่ตัณหา
ดับสิ้นไป ภาวะที่เขาถึงเมื่อกำจัดอวิชชา สำรอกตัณหาสิ้นแลว ไมถูกยอมไมติดของ หลุดพน สงบ เปนอิสระ คือ  
นิพพาน) 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นำไปสูความดับแหงทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก 
อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชฌิมปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง มรรคมีองค 8 นี้สรุปลงใน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธ ิปญญา) (พ.ธ. หนา 181)  
  สังคมศาสตร การศกึษาความสัมพันธของมนุษยโดยใชกระบวนการวิทยาศาสตร  
  สังคมศึกษา การเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนใหอยูรวมในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  
  คุณธรรม (virtue) และจริยธรรรม (moral or morality or ethics) คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณ
งามความดี จริยธรรมมีความหมายเชนเดียวกับศีลธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติ กรรมปฏิบัติ ความ
ประพฤติหรือหนาที่ที่ชอบ ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต ดังนั้นคุณธรรม จริยธรรม จึงหมายถึงสภาพคุณงาม
ความดีที่ประพฤติปฏิบัติ หรือหนาที่ที ่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือคุณธรรม ตามกรอบจริยธรรม สวน
ศลีธรรม และจริยธรรม มคีวามหมายใกลเคียงกัน คุณธรรมจะมีความหมายท่ีเนนสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติ
ที่แสดงออกถึงความดีงาม สวนจริยธรรม มีความหมายเนนท่ีความประพฤติ หรือการปฏิบัติที่ดีงาม เปนที่
ยอมรับของสังคม นักวิชาการมักใชคำทั้งสองคำนี้ในความหมายนัยเดียวกัน และมักใชคำสองคำดังกลาวควบคู
กันไป เปนคำวา คณุธรรมจริยธรรม ซึ่งรวมความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม นั่นคือมคีวามหมายเนนทั้ง
สภาพลักษณะ หรือคุณสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เปนที ่ยอมรับของสังคม (โครงการเรงสราง
คุณลักษณะที่ดีของเด็ก และเยาวชนไทย ศูนยคุณธรรม หนา 11 -12)  
  การเมือง ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอำนาจในการจัดระเบียบสังคม เพื่อประโยชน และ
ความสงบสุขของสังคม มีความสัมพันธตอกันโดยรวมทั้งหมด ในสวนหนึ่งของชีวิตในพื้นที่หนึ่งที่เกี ่ยวของกับ
อำนาจ อำนาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมคีวามสามารถในการดำเนินการได 
  ขอมูล สิ่งทีไ่ดรับรู และยังไมมีการจัดประมวลใหเปนระบบ เมื่อจัดระบบแลวเรียกวาสารสนเทศ  
  คานิยม การกำหนดคณุคา และพัฒนาจนเปนบุคลิกภาพประจำตัว  
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  คุณคา ลักษณะที่พึงประสงค เชน ความดีความงาม ความดีเปนคุณคาของจริยธรรม ความงามเปน
คุณคาทางสุนทรียศาสตร สิ่งทีต่อบสนองความตองการได เปนสิ่งท่ีมีคุณคา คุณคาเปนสิ่งเปลี่ยนแปลงได คุณคา
เปลี่ยนไปไดตามเวลา และคุณคามักเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความเจริญ บทบาท การกระทำที่สังคม
คาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู  
  หนาที่ เปนความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ  
  สถานภาพ ตำแหนงทีแ่ตละคนครองอยูในสถานที่หนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่ง  
  บรรทัดฐาน ขอตกลงของสังคมที่กำหนดใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติบางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช
บรรทัดฐานของสังคม (social norms) เปนมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได ซึ่งแยกออกเปน ก. วิถี
ประชา (folkways) ไดแก แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่สังคมยอมรับ และไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกัน
มา มักเกี่ยวของกับเรื่องการดำเนินชีวิต และในสวนที่เกี่ยวของกับจริยธรรม จะไมมีกฎเกณฑเครงครัดแนนอน
ตายตัว ข. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เปนมาตรฐานความประพฤติของสังคมที ่มีการกำหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่เขมข้ึน ในกรณีมีผูฝาฝนอาจมีการลงโทษ แมวาในบางครั้งจะไมมีการเขียนไวเปนลายลักษณอักษรก็
ตาม เชน การลวนลามสตรีในชนบท ตองลงโทษดวยการเสียผี ค. กฎหมาย (law) เปนมาตรฐานความประพฤติ
ที่รัฐกำหนดใหสมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ และกำหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษสำหรับ
ผูฝาฝน  
  สิทธิ ขอเรียกรองของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ  
  สิทธิทางศีลธรรม เปนขอเรียกรองทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ  
  ประเพณี เปนความประพฤติของคนหมูหนึ่ง อยูในท่ีแหงหนึ่ง ถือเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกัน 
และสืบกันมานาน ประเพณีคือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาดวยจุดประสงคใดจุด
ประสงคหนึ่ง และกำหนดการจัดกิจกรรมในชวงเวลาแนนอนสม่ำเสมอ กิจกรรท่ีเปนประเพณี อาจมองไดอีก
ประการหนึ่งวาเปนแบบแผนการปฏิบัติของกลุมเฉพาะหรือทางศาสนา  
  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights in UDHR) คือ
การประกาศเจตนารมณ ในการรวมมือระหวางประเทศที่มีความสำคัญในการวางกรอบเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน และเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติใหการ
รับรองตามขอมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน  
  วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เปนการศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาในเรื่อง
เกี่ยวกับความเปนมา ปจจัยพื้นฐาน และผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมทองถิ ่น ภูมิปญญาไทย รวมทั ้งวัฒนธรรม และภูมิปญญาของมนุษย ชาติ โลก ความสำคัญ และ
ผลกระทบที่มีอิทธิพลตอการดำเนินชีวิตของคนไทย และมนุษยชาติ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  
  สัมมาชีพ การประกอบอาชีพสุจริต และเหมาะสมในสังคม  
  ประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำงานจนสำเร็จ หรือผลการกระทำที่ไดผลออกมาดีกวาเดิม 
รวมทั้ง การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา โดยไมใหเกิดความสูญเปลาหรือความสูญเสีย ทรัพยาการตาง ๆ 
พิจารณาไดจากเวลา แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณ และคุณภาพ ฯลฯ  
  ประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของวัตถุประสงค หรือ ผลสำเร็จของงาน  
  สินคา หมายความวาสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได ไมวาจะเกิดโดยธรรมชาติ
หรือ เปนผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑทางหัตถกรรม และอุตสาหกรรม  
  ภูมิปญญา สวนหนึ่งของประเพณี หรือเปนกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได เชน พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค 
พิธีบวชลูกแกว พิธีขอฝน พิธีไหวคร ูพิธแีตงงาน  
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  มนุษยชาติ การเกิดเปนมนุษยมาจาก มนุษยผูมีจิตใจสูง กับชาติ= เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษยทั่ว ๆ 
ไป  
  มารยาท พฤติกรรมที่สังคมกำหนดวาควรประพฤติเปนวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสม และไม
เหมาะสม  
  ระบบ การนำสวนตาง ๆ มาปรับเรียงตอใหทำงานประสานตอเนื่องกันจนดูเปนสิ่งเดยีวกัน  
  กระบวนการ กรรมวิธีหรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินการตอเนื่องกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 
  วิเคราะห การแยกแยะใหเห็นคุณลักษณะของแตละองคประกอบ  
  เศรษฐกิจ ความรูเกี่ยวกับการกิน การอยูของมนุษยในสังคม วาดวยทรัพยากรที่มีจำกัด การผลิต การ
กระจายผลผลิต และการบริโภค 
  สหกรณ แปลวาการทำงานรวมกัน การทำงานรวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวาตองรวมมือกันในทุกดาน 
ทั้งในดานงานที่ทำดวยรางกาย ทั้งในดานงานท่ีทำดวยสมอง และงานการที่ทำดวยใจ ทุกอยางนี้ขาดไมได ตอง
พรอม (พระราชดำรัสพระราชทานแกผูนำสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม และสหกรณประมงทั่วประเทศ ณ 
ศาลาดุสิตดาลัย 11 พฤษภาคม 2526)  
  ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐคิดคน หรือสรางสรรคของมนุษยซึ่งเนน
ที่ผลผลิตของสติปญญา และความชำนาญ โดยไมคำนึงถึงชนิดของการสรางสรรค หรือวิธีในการแสดงออก 
ทรัพยสินทางปญญา อาจเปนสิ ่งที ่จับตองได เชน สินคาตาง ๆ หรือเปนสิ ่งที ่จับตองไมได เชน บริการ 
แนวความคิด กรรมวิธ ีและทฤษฎตีาง ๆ เปนตน ทรัพยสินทางปญญามี 2 ประเภท ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม 
(Industrial property) และลิขสิทธิ ์(Copyright)  
   1. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม เครื่องหมายการคา ความลับ 
ทางการคา ชื่อทางการคา สิ่งบงชี้ทางภูมศิาสตร สิ่งบงชี้ทางภูมศิาสตร หมายความวา ชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่น
ใดทีใ่ชเรียกหรือใชแทนแหลงภูมิศาสตร และทีส่ามารถบงบอกวาสินคาที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรนั้น เปนสินคา
ที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมศิาสตรดังกลาว  
   2. ลิขสิทธิ์ คืองานหรือความคิดสรางสรรคในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งาน
ภาพยนตร หรืองานอื่นใดในแผนกวรณคดีหรือแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้งสิทธิขางเคยีง 
(Neighbouring Right)  
  เหต ุภาวะเงื่อนไขที่จำเปนที่ทำใหสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนตามมา เรียกวา ผล  
  เหตุการณ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น  
  อำนาจ ความสามารถในการบีบบังคบัใหสิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระทำตามที่ปรารถนา  
  อิทธิพล อำนาจบังคบัที่กอใหเกิดความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
  เอกลักษณ ลักษณะที่มคีวามเปนหนึ่งเดียว ไมมีที่ใดเหมือน  
  ตำนาน เปนเรื่องเลาตอกันมา และถูกบันทึกขึ้นภายหลัง  
  พงศาวดาร คือ การบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องราวที่เกี ่ยวกับ 
พระมหากษัตริย และราชสำนัก  
  อดีต คือ เวลาที่ลวงมาแลว ความสำคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบงำความคิด และความรูของเราอยาง
กวางขวาง ลึกซึ้ง อดีตที่เกี่ยวของกับกลุมคน/ความสำคัญที่มีตอเหตุการณ และกลุมคนจะถูกนำมา  เชื่อมโยง
เขาดวยกัน  
  นักประวัติศาสตร เปนผูบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น ผูสรางประวัติศาสตรขึ้นจากหลักฐานประเภทตาง ๆ 
ตามจุดมุงหมาย และวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจนำไปสูการเปนวิชาประวัติศาสตรไดในที่สุด ความมุงหมายใน
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การเขียนประวัติศาสตร - นักประวัติศาสตรรุนเกา มุงสูการรวมชาติ/รับใชการเมือง - นักประวัติศาสตรรุนใหม 
มุงที่จะหาความจริง (truth) จากอดีต และตคีวามโดยปราศจากอคติ (bias)  
  หลักฐานประเภท ตาง ๆ จะใหขอเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะนำไปสูความจริงในที่สุด โดยมีวิธีการแบง  
ประเภทของหลักฐานหลายแบบ เชน หลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตร และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร แบบ
หนึ่งหลักฐานประเภทลายลักษณอักษร และหลักฐานที่ไมใชลายลักษณแบบหนึ่ง หรือหลักฐานชั้นตน และ
หลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั ้นที่หนึ ่ง ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที ่จะถูกประเมินวา
นาเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดรวมสมัยหรือเกิดโดยผูที่รูเห็นเหตุการณนั้น ๆ แตกระนั้นนักประวัติศาสตรก็
จะตองวิเคราะหทั้งภายใน และภายนอกกอนดวยเชนกัน เนื่องจากผูที่อยูรวมสมัยก็ยอมมีจุดมุงหมายสวนตัวใน
การบันทึก ซึ่งอาจทำใหเลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเทานั้น  
  อคติ คือความลำเอียง ไมตรงตามความเปนจริง เปนธรรมชาติของมนุษยทุกคน ซึ ่งผูที่เปนนัก
ประวัตศิาสตรจะตองตระหนัก และควบคุมใหได  
  ความเปนกลาง คือ การมองดวยปราศจากความรูสึกอคติ จะเกิดขึ้นไดหากเขาใจธรรมชาติของ
หลักฐานแตละประเภท เขาใจปรัชญา และวิธีการทางประวัติศาสตร เขาใจจุดมุงหมายของผูเรียน ผูบันทึก 
ประวัตศิาสตร (นั่นคอืเขาใจวาบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด)  
  ความจริงแท (real truth) คือ ความจริงท่ีคงอยูแนนอนนิรันดร เปนจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร 
มุงแสวงหา ซึ่งจะตองอาศัยความเขาใจ และความจริงท่ีอยูเบื้องหลังการเกิดพฤติกรรม และเหตุการณตาง ๆ (ท่ี
มนุษยเปนผูสราง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท ตองอาศัยความสมบูรณของหลักฐาน และกระบวนการทาง
ประวัตศิาสตรที่ละเอียด ถี่ถวน กินเวลายาวนาน แตนี่คือภาระหนาที่ของนักประวัติศาสตร  
  ผูสอนวิชาประวัติศาสตร คือ ผูนำความรูทางประวัติศาสตรมาพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูเจตคติ และ
ทักษะในการใชกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความจริง และความจริงแทจะตองศึกษาผลงานของนัก
ประวัติศาสตร และเลือกเนื้อหาประวัตศิาสตรที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยตองเปนไปตามจุดประสงคของ
หลักสูตร และสอดคลองธรรมชาตขิองประวัตศิาสตร  
  เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร เปนการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบงชวงเวลาตามระบบ
ตาง ๆ ทั้งแบบไทย สากล ศักราชที่สำคัญ ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และการแบงยุคสมัยทางประวัตศิาสตร 
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานสำหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร สามารถเขาเหตุการณทาง
ประวัตศิาสตรทีส่ัมพันธกับอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึงความสำคัญในความตอเนื่องของเวลา อิทธิพล 
และความสำคัญของเวลาที่มตีอวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย 
  วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ซึ่งเกิด
จากวิธีวิจัย เอกสาร และหลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมทางประวัติศาสตร บนพื้นฐาน
ของความเปนเหตเุปนผล และการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ ประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้  
   หนึ่ง การกำหนดเปาหมายหรือประเด็นคำถามที่ตองการศึกษา แสวงหาคำตอบดวยเหตุ และผล 
(ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด)  
   สอง การคนหา และรวบรวมหลักฐานประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และไมเปนลาย
ลักษณอักษร ซึ่งไดแก วัตถุโบราณ รองรอย ถิ่นท่ีอยูอาศัย หรือการดำเนินชีวิต  
   สาม การวิเคราะหหลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนาเชื่อถือ การประเมินคุณคาของ
หลักฐาน) การตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล มคีวามเปนกลาง และปราศจากอคติ   
   สี ่การสรุปขอเท็จจริงเพ่ือตอบคำถาม ดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัดโดย 
ไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเขาใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือ นำ
ตัวเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา  
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   หา การนำเสนอเรื่องที่ศึกษา และอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใชภาษาที่เขาใจงายมีความ
ตอเนื่อง นาสนใจ ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง เพ่ือใหไดงานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคา และมคีวามหมาย  
  พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน เปนการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษยในบริบทของ
เวลา และสถานท่ี โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเปนดานตาง ๆ ไดแก การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา ในกลุมสังคม มนุษย
กลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ในทองถ่ิน/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุงศึกษาวาสังคมนั้น ๆ ได เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ตามลำดับเวลาไดอยางไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลง  มีปจจัยใดบาง ทั้งทางดานภูมิศาสตร และ
ปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอพัฒนาการหรือการสรางสรรควัฒนธรรม และผลกระทบของการสรางสรรค
ของมนุษยในดานตาง ๆ เปนอยางไร ทั้งนี้ เพ่ือใหเขาใจอดีตของสังคมมนุษยในมิตขิองเวลา และความตอเนื่อง  
  ภูมิศาสตร เปนคำที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลก เปน
ศาสตรทางพ้ืนที่ เปนความรูทีว่าดวยปฏสิัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง  
  ลักษณะทางกายภาพของภูมิศาสตร หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเปนรูปราง รูปทรง โดยสามารถ
มองเห็น และวิเคราะหไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ
ลักษณะของธรณีสัณฐานวิทยา ภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตรดิน ชีวภูมิศาสตรพืช ภูมิศาสตรสัตว ภูมิศาสตร
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เปนตน  
  ปฏิสัมพันธระหวางกัน หมายถึง วิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห พิจารณาสำหรับศาสตรทาง
ภูมิศาสตร ไดใชสำหรับการศึกษาพิจารณา คิดวิเคราะห สังเคราะหถึงสิ ่งตาง ๆ ที ่มีผลตอกันระหวาง 
สิ่งแวดลอมกับมนุษย (Environment) ทางกายภาพ ดวยวิธีการศกึษา พิจารณาถึงความแตกตาง ความเหมือน
ระหวางพื้นที่หนึ่ง ๆ กับอีกพื้นที่หนึ่ง หรือระหวางภูมิภาคหนึ่ง กับภูมิภาคหนึ่ง โดยพยายามอธิบายถึงความ
แตกตาง ความเหมือน รูปแบบของภูมิภาค และพยายามขีดเสนสมมุติ แบงภูมิภาคเพื่อพิจารณา วิเคราะห ดู
สัมพันธภาพของภูมิภาคเหลานั้นวาเปนอยางไร  
  ภูมิศาสตร คือ ภาพปฏิสัมพันธของธรรมชาติมนุษย และวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ ถาพิจารณาเฉพาะ
ปจจัยทางธรรมชาติจะเปนภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography) ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับ
มนุษย เชน ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง การอพยพจะเปนภูมิศาสตรมนุษย (Human 
Geography) ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ ้น เชน การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคม การคา 
การเมือง จะเปนภูมศิาสตรวัฒนธรรม (Cultural Geography)  
  ภูมิอากาศ คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบตาง ๆ เชน ภูมิอากาศ แบบ
รอนชื้น ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ภูมิอากาศแบบรอนแหงแลง ฯลฯ  
  ภูมิประเทศ คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบแผนดิน เชน หิน ดิน ความตางระดับ ทำใหเกิดภาพ 
ลักษณะรูปแบบตาง ๆ เชน พื้นที่แบบภูเขา พ้ืนที่ระบบลาด เชิงเขา พื้นที่ราบ พ้ืนที่ลุม ฯลฯ  
  ภูมิพฤกษ คือ ภาพปฏิสัมพันธของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตวปา ในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ปาดิบ ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาทุงหญา ฯลฯ  
  ภูมิธรณี คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน โครงสรางทางธรณีทำใหเกิดรูปแบบทางธรณีชนิดตาง ๆ เชน 
ภูเขาแบบทับตัว ภูเขาแบบยกตัว ที่ราบน้ำทวมถึง ชายฝงแบบยุบตัว ฯลฯ 
  ภูมิปฐพี คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน ภูมิประเทศ ลักษณะอากาศ พืชพรรณ ทำใหเกิดดิน รูปแบบ 
ตาง ๆ เชน แดนดินดำ มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ  
  ภูมิอุทก คือ ภาพปฏสิัมพันธของแผนดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณ ีพืชพรรณ ทำใหเกิดรูปแบบ 
แหลงน้ำชนิดตาง ๆ เชน แมน้ำ ลำคลอง หวย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร น้ำใตดิน น้ำบาดาล ฯลฯ  
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  ภูมิดารา คือ ภาพปฏิสัมพันธของดวงดาว กลุมดาว เวลาการเคลื่อน การโคจรของดาวฤกษ ดาว
เคราะห ทำใหเกิดรูปแบบปรากฏการณตาง ๆ เชน การเกิดกลางวันกลางคืน ขางขึ้น-ขางแรม  สุริยุปราคา 
ตะวันออมเหนือ ตะวันออมใต ฯลฯ  
  ภัยพิบัติ เหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหาย และสูญเสียอยางรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และ
กระทำของมนุษย จนชุมชนหรือสังคมที่เผชิญปญหาไมอาจรับมือ เชน ดินถลม สึนามิ ไฟปา ฯลฯ   
  แหลงภูมิศาสตร หมายความวา พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาค และทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึง 
ทะเล ทะเลสาบ แมน้ำ ลำน้ำ เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อ่ืนทำนองเดียวกันดวย  
  เทคนิคทางภูมิศาสตร หมายถึง แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ ภาพถายทางอากาศ และ
ภาพถายจากดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สื่อที่สามารถคนขอมูลทางภูมศิาสตรได  
  มิติทางพื้นที่ หมายถึง การวิเคราะห พิจารณาในเรื่องขององคประกอบทางภูมิศาสตรที่เกี ่ยวของกับ
เวลา สถานท่ี ปจจัยแวดลอม และการกระจายของพ้ืนที่ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งความกวาง ยาว สงู ตามขอบเขตที่
กำหนด หรือสมมุติพื้นที่ข้ึนมาพิจารณา 
  การศึกษารูปแบบทางพื้นท่ี หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพื ้นที่หรือมิติทางพื้นที่ของสังคม
มนุษย ที่ตั้งถ่ินฐานอยู มีการใช และกำหนดหนวยเชิงพ้ืนที่ที่ชัดเจน มีการอาศัยเสนที่เราสมมุติขึ้น อาศัยหนวย
ตาง ๆ ขึ้นมากำหนดขอบเขต ซึ่งมอีงคประกอบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษยที่เดนชัด สอดคลองกัน เปนพ้ืนฐานในการศกึษา แสวงหาขอมูล  
  ภูมิศาสตรกายภาพ หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติถึงความเปนมา ความ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยมีขอบเขตที่กลาวถึง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ  
ภูมิปฐพี (ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟาอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ (พืชพรรณ ปาไม ธรรมชาติ) รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีผลตอชีวิต และความ
เปนอยูของมนุษย 
  สิ่งแวดลอม สิ่งที่อยูรอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีอิทธิพลตอสิ่งนั้น อาทิ อากาศ น้ำ ดิน ตนไม สัตว ซึ่ง
สามารถถูกทำลายไดโดยการขาดความระมัดระวัง  
  สิ่งแวดลอมทางภายภาพ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง ยกเวนตัวมนุษย และผลงานของมนุษย สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ ไดแก ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตวปา ธรณีสัณฐาน (ภูเขา และที่ราบ) บรรยากาศ มหาสมุทร 
แรธาต ุและน้ำ  
  อนุรักษ การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม หรือการรักษาปองกันบางสิ่งไมให 
เปลี่ยนแปลง สญูหายหรือถูกทำลาย  
  ภูมิศาสตรมนุษย และสิ่งแวดลอม หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับมนุษย วิถีชีวิต และความ
เปนอยู กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม สิ่งแวดลอมดานสังคมทั้งในเมือง และทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงทาง 
สิ่งแวดลอม สาเหตุ และผลกระทบที่มตีอมนุษยปญหา และแนวทางแกปญหาทางสังคม 
  กรอบทางพื ้นที่ (Spatial Framework) หมายถึง การวางขอกำหนดหรือขอบเขตของพื ้นที ่ใน
การศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแบบรูป แบบกระจายของสิ่งตาง ๆ บนผิวโลกสวนใดสวนหนึ่ง เพ่ือใหเราเขาใจ 
ลักษณะโลกของมนุษยดีข้ึน เชน การกำหนดใหมนุษย และวัฒนธรรมของมนุษยดีข้ึน เชน การกำหนดใหมนุษย 
และวัฒนธรรมของมนุษย กรอบพื้นท่ีของโลกที่มีลักษณะเปนภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ทองถิ่น 
ฯลฯ สำหรับการวิเคราะห หรือศึกษาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง เฉพาะเรื่อง  
  รูปแบบทางพื้นที่ (Spatial Form) หมายถึง ขอเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุมของ
ขอมูลที่ไดมา เปนตนวา ความสัมพันธทางพ้ืนที่ แบบรปู แบบของการกระจาย การกระทำระหวางกัน เครื่องมือ
ทีใ่ช ไดแก แผนที่ ภาพถาย ฯลฯ  
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  พื้นที่หรือระวางท่ี (Space) หมายถึง ขอบเขตทางพื้นที่ในการวิเคราะหทางภูมิศาสตร เปนการศึกษา
พื้นที่ในมิติตาง ๆ ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่กำหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการกำหนดเปนเขต
บริเวณ สถานที่ นำมิติของความกวาง ความลึก ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขตพื้นที่ตาง ๆ 
ตามที่เรากำหนด ขอบเขตระหวางที่ ดวยเครื่องมือ เสนสมมติ และเทคนิคทางภูมิศาสตรตาง ๆ เชน แผนที่ 
ภาพถาย ฯลฯ อาจจะจำแนกเปนเขต ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง  ชุมชน ทองถิ่น ฯลฯ ที่เฉพาะเจาะจงไป 
มีการพิจารณา วิเคราะหถึงการกระจาย และสัมพันธภาพ ของมนุษยบนผิวโลก และลักษณะทางพื้นที่ของการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย และการที่ใชประโยชน จากพื้นโลกสัมพันธจากถิ่นฐานของมนุษย และการที่ใชประโยชน
จากพื้นโลก สัมพันธภาพระหวางสังคมมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งในการศึกษา
ความแตกตางเชิงพ้ืนที่  (Area difference)  
  มิติสัมพันธเชิงทำเลที่ตั้ง หมายถึง การศึกษาความแตกตางหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษยในแต
ละสถานที่ ในฐานะท่ีความแตกตาง และเหมือนกันนั้นอาจมีความเกี่ยวเนื ่องกับความแตกตาง และความ
เหมือนกันในสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และการศึกษา  
ภูมิทัศนที่แตกตางกันในเรื่ององคประกอบ ปจจัย ตลอดจนแบบรปูการกระจายของมนุษย บนพื้นโลก และการ
ที่มนุษยใชประโยชนจากพื้นโลก เหตุใดมนุษยจึงใชประโยชนจากพื้นโลกแตกตางกันในสถานที่ตางกัน และใน
เวลาทีต่างกัน มีผลกระทบอยางไร  
  ภาวะประชากร รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องสำคัญ 3 ดาน คือขนาดประชากร 
การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ และองคประกอบของประชากร ขนาดของประชากร จำนวนประชากรทั้งหมด ของเขต
พ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่กลาวถึง การกระจายตัวเชิงพื้นที ่การที่ประชากรกระจายตัว กันอยูในสวนตาง ๆ ของ
พื้นที่หนึ่งพื้นที ่ ณ เวลาที่กลาวถึงองคประกอบของประชากร ลักษณะตาง ๆ ที่มีสวนผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนาด หรือจำนวนประชากร องคประกอบของประชากร เปนดัชนีอยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงคุณภาพ
ของประชากร องคประกอบประชากรที่สำคัญ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส การเปลี่ยนแปลง
ประชากร องคประกอบสำคัญที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตาย และการยายถ่ิน 
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ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับนี้ ซึ่งเปนเอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 
2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู เพื ่อเปนกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดแ ละสาระการเรียนรู ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยพิจารณา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งมอีงคประกอบดังนี้ 
   -  วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
   -  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   -  สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
   -  คุณภาพผูเรียน 
   -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  รายวิชาที่เปด 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
   -  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียนตอไป 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คณะผูจัดทำ 
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