
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ใบความรู้ที่ 1 เรื่องสถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีพลเมือง 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พลเมืองดีของสังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

  สาระท่ี 2  หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม ตัวช้ีวัด ส 2.1  ป.5/1 
ยกตัวอย่างและปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี 

 

 

 

 

สถานภาพ หมายถึง ต าแหน่งหรือฐานะของบุคคล               บทบาท หมายถึงการท างานตามสถานภาพ 

ที่สังคมก าหนดขึ้น เช่น พ่อ แม่ ลูก นักเรียน                      ของบุคคล เช่นบทบาทนักเรียนต้ังใจเรียน 

แบ่ง 2 ประเภท 1.สถานภาพได้มาโดยก าเนิด                     บทบาทพยาบาลดูแลคนไข้   

เช่น เพศ เชือ้ชาติ เป็นต้น 2.สถานภาพได้มาภายหลัง 

 เช่น การศึกษา อาชีพ การสมรส 

 

 

 

 สิทธิ หมายถึงอ านาจอันชอบธรรมและ                           หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติตามที่     

 อ านาจที่กระท าใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับรอง                   กฎหมายก าหนด เช่น รักษาชาติ ศาสนา 

 จากกฎหมาย เช่น สิทธิที่จะได้รับ การศึกษา                    พระมหากษัตริย์  ใช้สิทธิเลือกต้ัง  

               การรักษาพยาบาลจากรัฐบาล                          ผู้มีรายได้มีหน้าที่เสียภาษ ี

 

เสรีภาพ หมายถึง ความเป็นอิสระของบุคคล 

ที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

เช่น การนับถือศาสนา  ทีอ่ยู่อาศัยการเดินทาง 

การพูด แสดงความคิดเห็น  การพิมพ์ โฆษณา 

                   



  

 

 

 

 

 

 

                   ใบงานที่ 1 สถานภาพ  บทบาท สทิธิ เสรีภาพและหน้าที่พลเมอืง 

                 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 พลเมืองดีของสงัคม  สาระที่ 2  ตัวชี้วัด ส2.1 ป.5/1 ยกตัวอย่าง 

                                           และปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาท สทิธิ เสรภีาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 

                                   วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 18- 22 พฤษภาคม 2563 

                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สงัข์สุวรรณ์ 

               

                ชื่อ…………………………………………………เลขที…่……………ชั้น………โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 

               ค าช้ีแจง      ให้นักเรียนเขียน√ลงในหน้าข้อที่ถูกต้องและเคร่ืองหมาย ×หน้าข้อที่ไม่ถูกต้อง 

                                ( 5 คะแนน ) 

             

 

                  …………1.ผู้มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี 

                 .............2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

                 ..............3. สัตวแพทย์เป็นสถานภาพที่ได้จากการท างาน 

                …………….4.นักเรียนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                ................5.คนไทยทุกคนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหาร 

                ................6. เพศชายหรือหญิง เป็นสถานภาพโดยก าเนิด 

                ................7. การที่นักเรียนต้ังใจเรียนหนังสือคือบทบาทของนักเรียน 

                ……………..8. การนับถือศาสนา คือเสรีภาพ 

                .................9.การที่ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าเป็นหน้าที่ 

                ……………..10. ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

 



 

 

 

                      ใบงานที่ 2  สถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าทีพ่ลเมือง  

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 พลเมืองดีของสังคม  สาระที่ 2  ตัวชี้วัด ส2.1 ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตามสถานภาพ 

                             บทบาท สทิธิ เสรภีาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 

                 วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์ 

 ชื่อ………………………………………………………………………………เลขที…่……………ชั้น………………..                 

ค าชี้แจง        ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความหมายและความส าคญัของ สถานภาพ  บทบาท  สทิธิ 

                   เสรีภาพ   และหน้าที่ให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน ( 10 คะแนน ) 

                    ความหมาย                                                                       ความส าคัญ 

        1.ฐานะต าแหน่งหรือสทิธ ิ                                                           สิ่งที่ก าหนดความรับผิดชอบ      

      หน้าที่ตามบทบาทของบุคคลที่ได้รับ               สถานภาพ                      ของบุคคลต่างๆ 

      การยอมรับจากสมาชิกของสังคม                                                     ในสังคม 

 

          2.ความเป็นอิสระของบุคคล                                                          ท าให้บุคคลได้ทราบถึง 

      ที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ภายใต ้                    บทบาท                         สิ่งที่บุคคลสามารถแสดง 

      ขอบเขตของกฎหมาย                                                                     ออกหรอืเรียกร้อง 

 

          3. อ านาจอันชอบธรรม                                                                 สิ่งเฉพาะบุคคลที่จะท าให ้

     และอ านาจที่จะกระท าการใดๆได้อย่าง                 สิทธิ                        บุคคลน้ันแตกต่างจากบุคคลอื่น 

     อิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย                                            

 

         4.การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ                                                               การปฏิบัติหน้าที่ท าให้ 

      ตามสถานภาพของบุคคล                                เสรีภาพ                          สังคมเกิดความเป็น 

                                                                                                        ระเบียบเรียบร้อย 

 

         5.สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรือ                          หน้าที่                          ท าใหส้ามารถท า 

          งดเว้นการปฏิบัติ                                                                     สิ่งต่างๆภายใต้กฎหมาย 



 

 

ใบความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชาสังคมศึกษา ชั้นประ ถมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรยีนรู้ที่  2 เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                     
สาระที่ 2 เศรษฐศาสตร ์ ตัวชี้วดั ส 3.1  ป.5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรยีนและชมุชน 

                

          

       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่ 

       บนทางสายกลาง และความไม่ประมาท มี 3 หลัก 2 เงื่อนไข ดังนี ้

          3 หลัก ได้แก ่

1. มีความพอประมาณ  หมายถึงความพอดี ไม่มากและไม่น้อยเกินไป 
2. มีเหตุผล หมายถึง จะท าสิ่งใดต้องตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 
3. มีภูมิคุมกันท่ีดี  หมายถึง จะท าสิ่งใดต้องท าแบบมีหลักการ ท าตามขั้นตอนอย่าง

ถูกต้องซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหา 
     2 เงื่อนไข  

1.ความรู้  ได้แก่รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

2.ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งบัน 

 

 

 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว        การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

 เช่น ปลูกผักสวนครัว ลดค่าใช้จ่าย                    สร้างรายได้ในชุมชน เช่น สินค้าโอทอป  

      

                    การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรยีน 

                     พอประมาณในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

 



 

 

 

 

               ใบงานที่ 3  เร่ือง   แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ตัวชี้วัด  มฐ ส 3.1  ป5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน 

                 วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่1-5 มิถุนายน 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์ 

 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้การท ากิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มา 3 แนวทาง 

 

ในครอบครัว                                                
แนวทางทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ในโรงเรียน 
แนวทางทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1…………………………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………………………. 

 

            ในชุมชน 

แนวทางทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1………………………………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………………………………. 

          3…………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

                        ใบงานที่ 4  เรื่อง   วิกฤตโควิด 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        ตัวชี้วัด  มฐ ส 3.1  ป5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการท ากิจกรรมต่างๆ 

                                               ในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน 

                 วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์ 

                ชื่อ…………………………………………………เลขที…่……………ชั้น……..โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 

ค าช้ีแจง     ให้นักเรียนถอดบทเรียนจากวิกฤตโควิด 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

               (10 คะแนน)  

มีเหตุผล 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

… 

 

พอประมาณ 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…….. มีภูมิคุ้มกัน 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………. 

เงื่อนไขความรู้ 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

… 

เงื่อนไขคุณธรรม 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

… 



      

ใบความรู้ที่ 3 เรื่องโอวาท 3  

หน่วยการเรียนรู้ 1 หลักธรรมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

สาระท่ี 1ตัวช้ีวัด ส1.1 ป.5/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขา 

และหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 

ตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โอวาท 3 
โอวาท ๓ คือ หลักธรรมท่ีเป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา 
1. การไม่ท าความช่ัว   2.การท าความดีให้ถึงพร้อม 
3.การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 
มงคลชีวิต 
มงคลชีวิต เป็นหมวดธรรมะท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจและการในการน าไปปฎิบัติ เพราะเป็นหมวด

ธรรมะท่ีเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกัน และสามารถน าไปใช้กับชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสม ฝึกให้เป็นคนดี 
สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัวและสังคม เพื่อ
ก าจัดกิเลสให้ส้ินไป ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจท่ีสะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส สร้างบารมีให้ถึงท่ีสุดแห่งธรรมได้
ในท่ีสุด 

เบญจศลีและเบญจธรรมมีความส าคญั 
เบญจศีลและเบญจธรรม เป็นธรรมคู่กัน คนท่ีมีเบญจธรรมจึงจะเป็นผู้มีเบญจศีล ซึ่งหากคนมีศีลและ

ธรรมดังกล่าวแล้ว จะเว้นจากการท าความช่ัว รู้จักควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในความดี ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น 
และประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ จะท าให้อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข? 

1. เบญจศีล   เบญจศีล หมายถึง ศีล 5 ข้อ เป็นการรักษาเจตนาท่ีจะควบคุมกาย และวาจาให้เป็น
ปกติ คือ ไม่ท าบาป โดยการละเว้น 5 ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักขโมย ละเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม ละเว้นจากการพูดปด ละเว้นจากการเสพสุรา 

2. เบญจธรรม  เบญจธรรม เป็นหลักธรรมท่ีควรปฏิบัติ  
อิทธิบาท 4   ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง ส่ิงซึ่งมีคุณธรรม เครื่อง

ให้ลุถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในส่ิงใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยส่ิงท่ีเรียกว่า อิทธิ
บาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น  

อบายมขุ  คือ ช่องทางของความเส่ือม ทางแห่งความพินาศ เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ 
 



ค าชี้แจง 

 

                                          ใบงานที่ 6  โอวาท 3 หน่วยการเรียนรู้ 1 หลักธรรม 

                     สาระที่ 1   ตัวชี้วัด ส1.1 ป.5/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามไตรสิกขาและ   

                      หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

                      วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์ 

 

                ช่ือ………………………………………………………………………………เลขท่ี………………ช้ัน……………….. 

                     ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วน าอักษรหน้าหลักธรรมที่ก าหนดให้เติมลงในหน้าข้อที่ถูกต้อง 

                  ( 10 คะแนน  )  

                 ก. โอวาท 3         ข. มงคลชีวิต            ค. อบายมุข    ง. อคติ 4  

                 จ. อิทธิบาท 4      ฉ. บุญกิริยาวัตถุ 3      ช. เบญจศีล    ซ. เบญจธรรม 

                 ฌ. กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา        ญ.การท าจิตใจให้บริสุทธิ์  

 

              …………..1. ข้อห้ามหรือข้อตกลงเว้นที่ไม่ให้บุคคลท าความชั่ว 

              ……………2. รู้จักหน้าที่  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความอดทน  ชีวิตประสบความสุขความเจริญ 

              ……………3. เว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล าเอียง 

              ……………4. การฝึกบริหารจิตเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ 

              ……………5. การเรียนประสบความส าเร็จเพราะมีความขยัน เอาใจใสใ่นการเรียน และหม่ัน 

                             ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ 

              ……………6. หลักธรรมส าหรับบ าเพญ็กุศลความดีเบื้องต้น 

              ……………7. เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตามหลักธรรมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

              ……………8. หนทางแห่งความเสื่อม เสื่อมเสียชื่อเสียง และทรัพย์สิน 

              ……………9. หลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 

              ……………10.ข้อควรปฏิบัติในการท าความดี  เพื่อให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม 

 



ค าชี้แจง 

 

         

 

                                 ใบงานที่ 5  เร่ืองความจริงกับข้อเท็จจริง 

                      ตัวชี้วัด ส 4.1 ป.5/1 สืบค้นความเป็นมาของท้องถ่ินโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย 

               วิชาประวัติศาสตร์  รหัสวิชา 15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์ 

 

                ชื่อ………………………………………………………………………………เลขที…่……………ชั้น……………….. 

                    ให้นักเรียนอ่านขอ้ความแล้วระบุว่าข้อความที่อ่านเปน็  ความจริง  หรือข้อเท็จจริง  

                     ( 10 คะแนน ) 

   เสริมความรู้  1. ความจริง หมายถึง เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่มีการพิสูจน์ ตรวจสอบว่าถูกต้องเป็นจริง 

                    เช่น ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังที่ 2 เม่ือ พ.ศ.2310 (สรุป ความจริงคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง) 

                   2. ข้อเท็จจริง หมายถึง  เรื่องราวเหตุการณ์ ข้อความหรือข้อคิดเห็นที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็น
ความจริง เช่น เกิดความแตกแยกในราชส านักอยุธยา (สรุปขอ้เท็จจริง คือ ค าอธิบายหรือเหตุผลเก่ียวกับ
ความเป็นจริง) 

    ………………………….1.บ้านของฉันมี 2ชั้น หลังคาสีฟ้า 

    …………………………..2.น้องป่วยเปน็ไข้หวัดเพราะเม่ือวานเดินตากฝน 

   …………………………….3.แม่ของฉันเป็นคนศรีราชา 

   …………………………….4.เพือ่นของฉันเป็นคนพูดจาไพเราะจึงได้รับรางวัลนักเรียนมารยาท 

   ……………………………5.งานกีฬาสีของโรงเรียน ฉันได้เหรียญทองการแข่งขันวิ่ง 50 เมตร 

   …………………………....6.ครอบครัวของฉันท านาเพราะอาศัยอยู่ในพืน้ที่ราบลุ่มและมีการชลประทานที่ดี 

   …………………………….7.พี่ชายประสบอุบัติเหตุเพราะขับรถขณะมึนเมา 

  ………………………………8.ฉันมีน้ าหนัก 35  กิโลกรัม และส่วนสูง 120 เซ้นติเมตร 

  ………………………………9.สมศรีได้เป็นหัวหน้าห้องเพราะเรียนหนังสือเก่งและมีความรับผิดชอบ 

  ……………………………...10.ปลาช่อนเป็นปลาน้ าจืด 


