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คำนำ 
 
  จุดประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  เพื่อใช้ในการบริหารการจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง (พุทธศักราช ๒๕๔๕)  
  ในการจัดทำครั้งนี้ได้ทำการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ศึกษาสภาพปัญหา  บริบท  ของการจัดการศึกษา  แต่งตั้งคณะทำงาน  วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสูตร  ก่อนใช้  ระหว่างใช้  และหลังใช้เ ชิงระบบ  จนได้หลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับสมบูรณ์  
  ขอขอบคุณ    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตัวแทนผู้ปกครอง  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่าน คณะผู้เช่ียวชาญ  คณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต  ที่ให้การ
สนับสนุน  ร่วมมือ พัฒนาจนแล้วเสร็จ   
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ความนำ 
 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 

โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ ได้ปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีท่ีผ่านมา (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ 
ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๙ ข.; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗; สำนักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘; 
สุวิมล    ว่องวาณิช และนงลักษณ์  วิรัชชัย, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษาทำให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและ
มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของ
หลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ 
ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กำหนดสาระและผลการ
เรียนรู้ ที่คาดหวังไว้มาก ทำให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดทำเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได้ช้ีให้เห็นถึงความจำเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สงัคมฐานความรูไ้ดอ้ย่างมั่นคง  แนวการพัฒนาคนดังกล่าว
มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำ เป็นในการ
ดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙)  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความ
เป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)   
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หลักการ 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการทีส่ำคญั  ดังนี้ 
              ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับ
ความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการของท้องถิน่ 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           การเรียนรู้ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 

 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นคนดี  มีปญัญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ

ประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจดุหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียน  เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ดังนี ้

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบตัิตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี มีสุขนิสยั และรักการออกกำลังกาย 

๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย   การอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจติสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่ง

จะช่วยให้ผู้เรียนเกดิสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้

ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

และสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ

ความถกูต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง

เหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน

สังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้น        ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การ

จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ
มีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้
๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา

อื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ ๒     หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  ความภูมิใจและธำรง

ความเป็นไทย 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่ งมีผล ต่อกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมสี่วนร่วมในการอนรุักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ทำไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม เข้ า ใ จ  
การดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ำ กั ด  เ ข้ า ใ จ ถึ ง ก า ร พั ฒ น า  เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ยุ ค ส มั ย  ก า ล เ ว ล า  
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้กำหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยม
ที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ  การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนิน
ชีวิตอย่าง   สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

• ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณส์ำคญัในอดีต  บุคคลสำคญัที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆในอดตี ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก   

• ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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คุณภาพผู้เรียน 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  
 

• มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ที่อยู่อาศัย  และเช่ืองโยงประสบการณ์
ไปสู่โลกกว้าง 

• มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมลูที่จำเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มคีุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการทำงานกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  
และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

• มีความรูเ้รื่องราวเกีย่วกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  ผูเ้รียนได้เข้าใจแนวคดิเกี่ยวกับ
ปัจจุบันและอดีตมีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคดิเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผูผ้ลติ ผู้บริโภค รู้จักการ
ออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

• รู้และเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

• มีความรูเ้รื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัตศิาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ สังคมประเพณี และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดยเนน้ความเป็น 
ประเทศไทย 

• มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งข้ึน  

• ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง มากยิ่งขึ้น 

• สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  ได้รับการพัฒนาแนวคิดทาง
สังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์  เพื่อขยายประสบการณ์
ไปสู่การทำความเข้าใจในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีต    สู่ปัจจุบัน 
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การจัดหน่วยการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เวลาเรียน   ๑๒๐ ชั่งโมง 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย เวลา (ช่ัวโมง) 
๑ คนดีที่เรารู้จัก ๑๕ 
๒ การทำงานและการใช้จ่าย ๑๐ 
๓ สิ่งแวดล้อมตัวเรา ๑๕ 
๔ ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี(พุทธศาสนา) ๔๐ 
 รวม  ๘๐ 
 ประวัติศาสตร์  

๑ ตนเองและครอบครัว ๖ 
๒ วัน เวลา ๗ 
๓ ความเปลีย่นแปลง ๗ 
๔ สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย ๙ 
๕ วัฒนธรรมและภมูิปัญญาในท้องถิ่น ๑๑ 

รวมประวัติศาสตร์ ๔๐ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   เวลาเรียน   ๑๒๐ ชั่งโมง 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย เวลา (ช่ัวโมง) 
๑ ประวัติศาสดา(พุทธศาสนา) ๒๐ 
๒ หลักธรรมนำชีวิต(พุทธศาสนา) ๒๐ 
๓ ครอบครัวของฉัน(สังคมฯ) ๘ 
๔ หน้าท่ีของคนดี(สังคมฯ) ๘ 
๕ อยู่อย่างพอเพียง(สังคมฯ) ๘ 
๖ วัน เวลาน่ารู้(สังคมฯ) ๘ 
๗ ย้อนรอยอดีต  (ประวตัิศสาตร์) ๔๐ 
๘ รักษ์สิ่งแวดล้อม(สังคมฯ) ๘ 

รวม ๑๒๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    เวลาเรียน   ๑๒๐ ชั่งโมง 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วย เวลา (ช่ัวโมง) 

๑ ประวัติศาสดา(พุทธศาสนา) ๒๐ 
๒ หลักธรรมนำชีวิต(พุทธศาสนา) ๒๐ 
๓ ครอบครัวของฉัน(สังคมฯ) ๘ 
๔ หน้าที่ของคนดี(สังคมฯ) ๘ 
๕ อยู่อย่างพอเพียง(สังคมฯ) ๘ 
๖ วัน เวลาน่ารู้(สังคมฯ) ๘ 
๗ ย้อนรอยอดีต(ประวัติ ฯ) ๔๐ 
๘ รักษ์สิ่งแวดล้อม(สังคมฯ) ๘ 

รวม ๑๒๐ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    เวลาเรียน   ๑๒๐ ชั่งโมง 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วย เวลา (ช่ัวโมง) 

๑ ภูมิหลังศาสดาและสาวก(พุทธศาสนา) ๑๕ 
๒ หลักธรรมนำชีวิต(พุทธศาสนา) ๑๕ 
๓ พัฒนาจิต(พุทธศาสนา) ๑๐ 
๔ พลเมืองดีของสังคม(สังคมฯ) ๖ 
๕ ประชาธิปไตย(สังคมฯ) ๘ 
๖ กฎหมายใกล้ตัว(สังคมฯ) ๖ 
๗ อยู่อย่างพอเพียง(สังคมฯ) ๖ 
๘ อดีตสู่ปัจจุบัน(ประวตัิ ฯ) ๑๕ 
๙ ถิ่นฐานไทย (ประวัติ ฯ) ๑๕ 

๑๐ ภูมิปัญญาไทย(ประวัติ ฯ) ๑๐ 
๑๑ โลกน่ารู้(สังคมฯ) ๗ 
๑๒ รักษ์สิ่งแวดล้อม(สังคมฯ) ๗ 

รวม ๑๒๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วย เวลา (ช่ัวโมง) 

๑ ภูมิหลังศาสดาและสาวก(พุทธศาสนา) ๑๕ 
๒ หลักธรรมนำชีวิต(พุทธศาสนา) ๑๕ 
๓ พัฒนาจิต(พุทธศาสนา) ๑๐ 
๔ พลเมอืงดีของสังคม(สังคมฯ) ๘ 
๕ ประชาธิปไตย(สังคมฯ) ๖ 
๖ กฎหมายใกล้ตัว(สังคมฯ) ๘ 
๗ อยู่อย่างพอเพียง(สังคมฯ) ๖ 
๘ อดีตสู่ปัจจุบัน(ประวตัิ ฯ) ๑๐ 
๙ ถิ่นฐานไทย(ประวตัิ ฯ) ๑๕ 

๑๐ ภูมิปัญญาไทย(ประวัติ ฯ) ๑๕ 
๑๑ โลกน่ารู้(สังคมฯ) ๖ 
๑๒ รักษ์สิ่งแวดล้อม(สังคมฯ) ๖ 

รวม ๑๒๐ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วย เวลา (ช่ัวโมง) 

๑ ศาสนากับการดำรงชีวิต(พุทธศาสนา) ๔๐ 
๒ หน้าท่ีพลเมืองดี(สังคมฯ) ๑๕ 
๓ เรียนรูเ้รื่องเศรษฐศาสตร์(สังคมฯ) ๑๐ 
๔ ภูมิศาสตร์นา่รู้(สังคมฯ) ๑๕ 

                             รวม ๘๐ 
 ประวัติศาสตร์  

๑ วิธีการศึกษาประวตัิศาสตร ์ ๑๐ 
๒ เพื่อนบ้านของเรา ๑๕ 
๓ ความเป็นมาของชาตไิทย ๑๕ 

รวมประวัติศาสตร์ ๔๐ 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

สาระที ่ ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวตัิ  ความสำคญั  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มี

ศรัทธาท่ีถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏบิัติตามหลักธรรมเพื่ออยูร่่วมกันอย่างสันตสิุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือโดยสังเขป 

• พุทธประวัต ิ
-  ประสูต ิ
-  ตรัสรู ้
-  ปรินิพพาน 

๒. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวตัิสาวก  เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

• พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
-  สามเณรบณัฑิต 

• ชาดก 
-  วัณณุปถชาดก 
-  สุวัณณสามชาดก 
           ศาสนิกชนตัวอย่าง 
-  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช 
-  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี  (หนูพร้อม) 

๓. บอกความหมาย  ความสำคัญและเคารพ
พระรัตนตรัย  ปฏิบัตติามหลักธรรมโอวาท  
๓  ในพระพุทธศาสนา  หรือหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

• พระรัตนตรัย 
-  ศรัทธาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ โอวาท  ๓ 
-  ไม่ทำช่ัว 
     :  เบญจศีล 
-  ทำความดี 
     :  เบญจธรรม 
     :  สังคหวัตถุ  ๔ 
-  กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว 
-  มงคล  ๓๘ 
     :  ทำตัวดี 
     :  ว่าง่าย 
     :  รับใช้พ่อแม่ 

 -  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์(บริหารจิตและเจริญปญัญา) 

• พุทธศาสนสุภาษิต 
-  อตตา  หิ  อตตโน  นาโถ    ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน 
-  มาตา  มิตต  สเก  ฆเร     มารดาเป็นมติรในเรือน 

๔. เห็นคุณคา่และสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา

• ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายและประโยชน์ของสต ิ
-  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสต ิ
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ที่ตนนบัถือตามที่กำหนด -  เล่นและทำงานอย่างมสีต ิ
-  ฝึกให้มีสติในการฟัง  การอ่าน  การคิด  การ  ถาม  และการเขยีน 

 
สาระที่  ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน นับถอื 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
• การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 

-  การพัฒนาทำความสะอาด 
-  การบริจาค 
-  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็น 
       ศาสนกิชนของศาสนาที่ตนนบัถือ 

• การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-  ขั้นเตรียมการ 
-  ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัตตตินในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
สำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดไดถู้กต้อง 

• ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
-  วันมาฆบูชา 
-  วันวิสาขบูชา 
-  วันอาสาฬหบูชา 
-  วันอัฏฐมีบูชา 

• การบูชาพระรตันตรัย 
 
 
 
สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  มีค่านยิมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสขุ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. บอกประโยชน์และปฏิบตัิตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 

• การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  เช่น 
-  กตัญญูกตเวทีและเคารพเช่ือฟังคำสั่งสอนของ  พ่อ แม่  ญาติผูใ้หญ่ ครูและผูม้ี
พระคุณ 
-  รู้จักกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ การไหวผู้้ใหญ ่
-  ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  ของครอบครัวและโรงเรียน 
-  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน 
-  มีเหตุผลและยอมรบัฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
-  มีระเบียบวินัย  มีน้ำใจ 

• ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรยีน 
๒. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี

ของตนเอง  ผู้อื่น  และบอกผลของ
• ลักษณะความสามารถและลักษณะความดีของตนเองและผู้อื่น  เช่น 

-  ความกตัญญูกตเวท ี
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การกระทำนั้น -  ความมีระเบยีบวินัย 
-  ความขยัน  ความอดทน  อดกลัน้ 
-  การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลอืผู้อื่น 
-  ความซื่อสัตยส์ุจรติ 
-  ความเมตตากรณุา 

• ผลของการกระทำความดี  เช่น  ภาคภูมิใจ  มีความสุข  ได้รับการยกย่องชมเชย 
 
สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. บอกโครงสรา้ง  บทบาท  และหนา้ที่  ของ
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

• โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก
ในครอบครัว 

• โครงสร้างของโรงเรียน   ความสัมพันธ์ของบทบาท  หน้าท่ีของสมาชิกใน
โรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท  สิทธิ  หน้าท่ีของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

• ความหมายและความแตกต่างของอำนาจตามบทบาท  สิทธิ  หน้าท่ีใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

• การใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาท    สิทธิ  หน้าท่ี 
๓. มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและทำกจิกรรมใน

ครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

• กิจกรรมตามกระบวนการประชาธปิไตยในครอบครัว  เช่น  การแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในครอบครวั  การรับฟังและแสดงความคดิเหน็ 

• กิจกรรมตามกระบวนการประชาธปิไตยในโรงเรียน  เช่น  เลือกหวัหน้า
ห้อง  ประธานชุมนุม  ประธานนักเรียน 

 
 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจำวัน 

 

• สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ ยาสีฟัน 

• สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น มีผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ 

• สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ  เช่น  ซื้ออาหาร  จ่ายค่าบริการ
โทรศัพท ์

• วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 
๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินใน

ชีวิตประจำวันท่ีไม่เกินตัวและเห็น
ประโยชน์ของการออม 

• การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้าและบริการ 

• ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินท่ีไม่เกินตัว 

• ประโยชน์ของการออม 
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• โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 

• วางแผนการใช้จ่าย 
๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน

ชีวิตประจำวันอย่างประหยดั 
• ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ดินสอ  กระดาษ  เสื้อผ้า  อาหาร  ไฟฟ้า  

น้ำ 

• ทรัพยากรส่วนรวม  เช่น  โต๊ะ  เกา้อี้นักเรียน  สาธารณูปโภคต่างๆ 

• วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างถูกต้องและประหยัดและ
คุ้มค่า 

 
 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกจิต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกนั

ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายเหตผุล  ความจำเป็นท่ีคนต้อง
ทำงานอย่างสุจริต 

 

• ความหมาย  ประเภท  และความสำคัญของการทำงาน 

• เหตุผลของการทำงาน 

• ผลของการทำงานประเภทต่างๆ ที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

• การทำงานอย่างสุจรติทำให้สังคมสงบสุข 
 
 
 
สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง  
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. บอกวัน เดือน ปี  และการนับช่วงเวลา

ตามปฏิทินท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

• ช่ือ  วัน เดือน ปี  ตามระบบสรุิยคติที่ปรากฏในปฏิทิน 

• ช่ือ วัน เดือน ปี  ตามระบบจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทิน 

• ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  วันนี้  ตอนเช้า  ตอนเย็น 

๒. เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น 

• เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในชีวิตประจำวนัของนักเรียน  เช่น  ตื่นนอน  เข้า
นอน  เรียนหนังสือ  เล่นกีฬา  รับประทานอาหาร  ฯลฯ 

• ใช้คำบอกช่วงเวลา    แสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นได้ 
๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ

ครอบครัวโดยสอบถามผูเ้กี่ยวข้อง 
• วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆ 

• บอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 
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สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยจ์ากอดีตจนถงึปัจจุบนัในด้านความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของ เหตุการณ์

อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. บอกความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม  สิ่งของ
เครื่องใช้  หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อ
แม่  ปูย่่า  ตายาย 

 

• ความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม  สิ่งของเครื่องใช้ 
หรือการดำเนินชีวิตของอดีตกับปจัจุบันท่ีเป็นรูปธรรม
และใกลต้ัวเด็ก เช่น  การใช้ควายไถนา  รถอีแต๋น 

• สาเหตุและผลของการเปลีย่นแปลงของสิ่งต่างๆ ตาม
กาลเวลา 

๒. บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดตี  ที่มีผลกระทบต่อตนเอง
ในปัจจุบัน 

• เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในครอบรัว  เช่น  การย้ายบ้าน  การ
ย้ายโรงเรียน  การสูญเสียบคุคลในครอบครัว 

 
 
สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ  และธำรงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. อธิบายความหมายและความสำคญั

ของสัญญลักษณ์สำคัญของชาติไทย
และปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 

 

• ความหมายและความสำคัญของสญัญลักษณ์ของชาติไทย ที่เป็นความ
ภาคภูมิใจและการมสี่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้  ได้แก่    ชาติ    ศาสนา  
พระมหากษตัริย์  (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป  พระบรมฉายา
ลักษณ์  ภาษาไทย  อักษรไทย) 

• การเคารพธงชาติ  การร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสรญิพระบารม ี  การ
เคารพพระบรมฉายาลักษณ์  การเคารพศาสนวตัถุ  ศาสนสถาน 

• เอกลักษณ์อื่นๆ  เช่น  ศาสนา  การแต่งกาย  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  
เงินตรา  แผนที่ประเทศไทย  อาหารไทย  (อาหาไทยท่ีต่างชาติยกย่อง  
เช่น  ต้มยำกุ้ง  ผัดไทย) 

๒. บอกสถานท่ีสำคญัซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

• ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนท่ีใกล้ตัวนักเรียน  เช่น  วัด  ตลาด  
พิพิธภัณฑ์  มัสยิด  โบสถ์ครสิต์  โบราณสถาน  โบราณวัตถ ุ

• คุณค่าและความสำคญัของแหล่งวฒันธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ  เช่น  
เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่งเรยีนรู ้

๓. ระบุสิ่งท่ีตนรักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

• ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภมูิใจในท้องถิ่น  เช่น  สิ่งของ  สถานท่ี  
ภาษาถิ่น  วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรยีนและเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

• คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 
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สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบ ของ

ธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. แยกแยะสิ่งตา่งๆ รอบตัวที่เกดิขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและที่มนุษยส์รา้งขึ้น 
• สิ่งต่างๆ รอบตัวท่ีเกดิขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

๒. ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะทิศของสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว 

• ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะ  ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว  
เช่น  ที่อยู่อาศัย  บ้าน  เพื่อนบ้าน  ต้นไม้  ถนน  ทุ่งนา  ไร ่ 
สวน  ท่ีราบ  ภูเขา  แหล่งน้ำ 

๓. ระบุทิศหลักและทีต่ั้งของสิ่งต่างๆ     • ทิศหลัก (เหนือ  ตะวันออก  ใต้  ตะวันตก)  และที่ตั้งของสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว 

๔. ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ 
ในห้องเรียน 

• แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งตา่งๆ ในห้องเรียน 

๕. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ในรอบวัน 

• การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  เช่น  กลางวัน  
กลางคืน  ความร้อนของอากาศ  ฝน-เมฆ-ลม 

 
สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทาง 

   วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกและมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ   
    พัฒนาที่ย่ังยืน 

๑. บอกสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดตามธรรมชาตทิี่ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย ์

• ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์ 
เช่น  ที่อยู่อาศัย  เครื่องแต่งกายและอาหาร 

๒. สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 

• การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตัว 

๓. มีส่วนร่วมในการจัดระเบยีบสิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน
และช้ันเรยีน 

• การรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

สาระที ่ ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวตัิ  ความสำคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 
นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏิบตัิตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอยา่งสันตสิขุ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. บอกความสำคญัของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
• พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 

 
๒. สรุปพุทธประวตัิตั้งแต่ประสูติจนถงึการออก

ผนวชหรือประวตัิศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

• สรุปพุทธประวตั ิ

• ประสตู ิ
-  เหตุการณห์ลังประสตู ิ
-  แรกนาขวัญ 
-  การศึกษา 
-  การอภิเษกสมรส 
-  เทวทูต ๔ 
-  การออกผนวช 

• ชาดก 
-  วัณณุปถชาดก 
-  สุวณัณสามชาดก 

• ศาสนิกชนตัวอย่าง 
-  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช 
-  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี  (หนูพร้อม) 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่าการดำเนนิชีวิตและ
ข้อคิดจากประวตัิสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า
และ 

 ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

• พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
-  สามเณราหลุ 

• ชาดก 
-  วรุณชาดก 
-  วานรินทชาดก 

• ศาสนิกชนตัวอย่าง 
-  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข  ไก่เถื่อน) 
-  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
   (เจริญ  สุวฑฒโน) 

๔. บอกความหมาย  ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย  ปฏิบัตติามหลักธรรมโอวาท  
๓  ในพระพุทธศาสนา  หรือหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

• พระรัตนตรัย 
-  ศรัทธา 

• โอวาท  ๓ 
-  ไม่ทำช่ัว 
    :  เบญจศีล 
-  ทำความดี 
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    :  เบญจธรรม 
    :  หิริ – โอตตัปปะ 
    :  สังคหวัตถุ  ๔ 
    :  ฆราวาสธรรม  ๔ 
    :  กตัญญูกตเวทีต่อครู  อาจารย์และโรงเรยีน 
    :  มงคล  ๓๘ 
    ➢กตัญญ ู
    ➢สงเคราะหญ์าติพี่น้อง 
-  ทำจิตใจให้บริสุทธ์ิ(บริหารจิตและเจริญปญัญา) 

• พุทธศาสนสุภาษิต 
-  นิมิตต  สาธุรูปาน  กตญญู  กตเวทิตา   
   ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนด ี
-  พรหมาติ  มาตาปติโร     มารดาบิดา  เป็นพรหมของบุตร 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลกัศาสนา 

• ตัวอย่างการกระทำความดีของตนองและบุคคลในครอบครัวและใน
โรงเรียน 

๖. เห็นคุณคา่และสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือตามทีก่ำหนด 

• ฝึกสวดมนตไ์หว้พระและแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธ ิ
-  ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
-  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว   อย่างมีสติ 
-  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง  การอ่าน  การคิด  การถาม  และการเขยีน 

๗. บอกช่ือศาสนา  ศาสดา  และความสำคญั
ของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือและ
ศาสนาอ่ืนๆ 

• ช่ือศาสนา  ศาสดา  และคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ 
-  พระพุทธศาสนา 
    :  ศาสดา  :  พระพุทธเจ้า 

     :  คัมภีร์  :  พระไตรปิฎก 
-  ศาสนาอิสลาม 
    :  ศาสดา  :  มุฮัมมัด 
    :  คัมภีร์  :  อัลกุรอาน 
-  คริสต์ศาสนา 
    :  ศาสดา  :  พระเยซ ู
    :  คัมภีร์  :  ไบเบิล 
-  ศาสนาฮินด ู
    :  ศาสดา  :  ไม่มีศาสดา 
    :  คัมภีร์  :  พระเวท  พราหมณะ  อุปนิษัท   
       อารัณยกะ 
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สาระที่  ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 
นับถือ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑.  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนา

ที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 
• การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ 

-  การพนมมือ 
-  การไหว ้
-  การกราบ 
-  การนั่ง 
-  การยืน  การเดิน 

๒. ปฏิบัตตตินในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
สำคัญ ทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 

• การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา 
-  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรยั 
-  การทำบุญตักบาตร 

 
สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  มีค่านยิมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสขุ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  
กฎ  ระเบียบ  และหน้าท่ีที่ต้อง
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

• ข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  หน้าท่ี ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว  โรงเรียน  
สถานท่ีสาธารณะ  เช่น  โรงภาพยนตร์  โบราณสถาน  ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตามารยาทไทย • กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับการทำความเคารพ  การยืน  การเดิน  การนั่ง  การ
พูด  การทักทาย  การแต่งกาย 

๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับ
ความคิด  ความเช่ือ  และการ
ปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่าง
กันโดยปราศจากอคต ิ

• การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมเรื่องความคิด  ความเชื่อ  
ความสามารถ  และการปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกัน  เช่น 
-  บุคคลย่อมมีความคิดที่มเีหตผุล 
-  การปฏิบัติตนตามพิธีกรรม ตามความเช่ือของ บุคคล 
-  บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
-  ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อื่น ใน 
    เรื่องของรูปร่างหน้าตา  สีผม  สีผิว  ท่ีแตกต่าง    กัน 

๔. เคารพในสิทธิเสรภีาพของ
ตนเองและผู้อื่น 

• สิทธิและเสรภีาพของตนเองและผูอ้ื่น   เช่น 
-  เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ 
-  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
-  สิทธิในทรัพยส์ิน 
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สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความสมัพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

 

• ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับ
ชุมชน  เช่น  การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 

๒. ระบุผูม้ีบทบาท  อำนาจใจการตดัสินใจในโรงเรียนและ
ชุมชน 

• ผู้มีบทบาท อำนาจใจการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน  
เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน 

 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ระบุทรัพยากรที่นำมาผลติสินค้าและ
บริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

• ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลติสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและ
โรงเรียน  เช่น  ดินสอและกระดาษที่ผลติจากไม้  รวมทั้งเครื่องจักร
และแรงงานการผลิต 

• ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลติที่หลากหลายที่มตี่อราคา  คณุค่า 
และประโยชน์ของสินค้าและบริการ  รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 

๒. บอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

• การประกอบอาชีพของครอบครัว 

• การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 

• รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 

• รายได้และรายจ่ายของตนเอง 
๓. บันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง • วิธีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอย่าง่ายๆ 
๔. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ

รายได้และการออม 
• รายการของรายรับท่ีเป็นรายได้ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 

• รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 

• ที่มาของรายได้ทีสุ่จรติ 

• การใช้จ่ายที่เหมาะสม 

• ผลดีของการใช้จ่ายทีเ่หมาะสมกับรายได ้

• การออมและผลดีของการออม 

• การนำเงินท่ีออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น  การช่วยเหลือสาธารณ
กุศล 
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สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกจิต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกนั

ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดย
วิธีการต่างๆ 

 

• ความหมายและความสำคัญของสนิค้าและบริการและการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ 

• ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงิน  รวมทั้ง
การแบ่งปัน  การช่วยเหลือ 

• ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยการใช้เงิน 
๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย • ความหมายและบทบทของผู้ซื้อและผู้ขาย  ผูผ้ลติ  และผู้บริโภคพอ

สังเขป 

• ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผู้ขาย  ในการกำหนดราคาสินคา้และ
บริการ 

• ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผู้ขาย   ทำให้สังคมสงบสุขและ
ประเทศมั่นคง 

 
สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง 

  ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต 
 

• คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต  ปัจจบุัน และอนาคต  
เช่น  วันน้ี  เมื่อวานนี้  พรุ่งนี้  เดือนนี้  เดือนหน้า  
เดือนก่อน 

• วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินท่ีแสดงเหตุการณ์
สำคัญในอดตีและปัจจุบัน 

• ใช้คำบอกช่วงเวลา  อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  
แสดงเหตุการณ์ได ้

๒. ลำดับเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในครอบครัวหรอในชีวิตของตนเอง
โดยใช้หลักฐานที่เกีย่วข้อง 

• วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ทีผ่่านมาแล้ว ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและครอบครัว โดยใช้หลกัฐานที่เกี่ยวข้อง
เช่น  ภาพถ่าย  สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 

• ใช้คำบอกช่วงเวลา  ที่แสดงเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง  เช่น  เดือนที่แล้ว  
เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัว 

• ใช้เส้นเวลา (Time  Line)  ลำดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได ้
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สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยจ์ากอดีตจนถงึปัจจุบนัในด้านความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของ เหตุการณ์

อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 

 

• วิธีการสืบค้นข้อมลูอย่างง่ายๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่  ผูรู้้ในชุมชน  

• วิถีชีวิตของคนในชุมชน  เช่น  การประกอบอาชีพ  การแต่งกาย  การ
สื่อสาร  ประเพณีในชุมชน  จากอดีตถึงปัจจุบัน 

• สาเหตุของการเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
๒. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ี

มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
• การเปลีย่นแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่างๆ 

• ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 
สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ  และ 

   ธำรงความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาต ิ

 

• บุคคลในท้องถิ่นที่ทำประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม    และความ
มั่นคงของท้องถิ่น และประเทศชาติ ในอดีตที่ควรนำเป็นแบบอย่าง 

• ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ  

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม  ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภมูิใจและควร
อนุรักษ์ไว ้

• ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพไทย เช่น  การทำความเคารพ  อาหารไทย  
ภาษาไทย  ประเพณสีงกรานต์ ฯลฯ 

• คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทยท่ีมตี่อสังคมไทย 

• ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน 
 
สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ   
ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. ระบุสิ่งตา่งๆ ที่เป็นธรรมชาติกบัท่ีมนุษย์สร้าง

ขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
• สิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนษุย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่าง

โรงเรียนกับบ้าน 

๒. ระบุตำแหน่งอย่างง่าย และลักษณะทาง
กายภาพของสิง่ต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก  แผน
ที่  แผนผัง  และภาพถ่าย 

• ตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่
ปรากฏในลูกโลก  แผนที่  แผนผัง  และภาพถ่าย  เช่น  ภูเขา  ที่
ราบ  แม่น้ำ  ต้นไม้  อากาศ  ทะเล 

๓. อธิบายความสมัพันธ์ของปรากฏการณร์ะหว่าง
โลก  ดวงอาทิตย์และดวงจันทร ์

• ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์  เช่น  ข้างขึ้น  ข้างแรม  ฤดูกาลตา่งๆ 

 
สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
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มาตรฐาน  ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทาง 
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ พัฒนาที่ย่ังยืน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. อธิบายความสำคัญและคณุค่าของสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาตและทางสังคม 
• ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์ 

เช่น  ที่อยู่อาศัย  เครื่องแต่งกายและอาหาร 

๒. แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่
หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปอย่างคุ้มค่า 

• ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

• ประเภททรัพยากรธรรมชาต ิ
-  ใช้แล้วหมดไป  เช่น  แร่ 
-  ใช้แล้วไม่หมด  เช่น  บรรยากาศ  น้ำ 
-  ใช้แล้วมีการเกิดขึ้นมาทดแทนหรือรักษาไวไ้ด้   
    เช่น  ดิน  ป่าไม้  สัตว์ป่า 

๓. มีอธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย ์

• ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

๔. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 

• การเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดล้อม 

• การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

สาระที่  ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวตัิ  ความสำคญั  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มี

ศรัทธาท่ีถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏบิัติตามหลักธรรมเพื่ออยูร่่วมกันอย่างสันตสิุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีต่นนับถือ  ในฐานะที่เป็น
รากฐานสำคญัของวัฒนธรรมไทย 

• ความสำคญัของพระพุทธศาสนากบัการดำเนินชีวิตประจำวัน  เช่น  การ
สวดมนต์  การทำบุญใสบ่าตร  การแสดงความเคารพ  การใช้ภาษา 

๒. สรุปพุทธประวตัิ ตั้งแต่การบำเพญ็เพียร
จนถงึ  ปรินพพาน หรือประวัติของ
ศาสดาทีต่นนับถือตามที่กำหนด 

• สรุปพุทธประวตั ิ
-  การบำเพ็ญเพียร 
-  ผจญมาร 
-  ตรัสรู ้
-  ปฐมเทศนา 
-  ปรินิพพาน 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวตัิสาวก  ชาดก  
เรื่องเล่าและ      ศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กำหนด 

• พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
-  สามเณรสังกิจจะ 

• ชาดก 
-  อารามทูสกชาดก 
-  มหาวาณิชชาดก 

• ศาสนิกชนตัวอย่าง 
-  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรงสี) 
-  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 

๔. บอกความหมาย  ความสำคญัของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภรี์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

• ความสำคญัของพระไตรปฎิก  เช่น  เป็นแหล่งอ้างอิงของหลักธรรมคำ
สอน 

๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรยั  และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท  ๓  ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

• พระรัตนตรัย 
-  ศรัทธา 

• โอวาท  ๓ 
-  ไม่ทำช่ัว 
    :  เบญจศีล 
-  ทำความดี 

     :  เบญจธรรม 
    :  สติ-สัมปชัญญะ 
    :  สังคหวัตถุ  ๔ 
    :  ฆราวาสธรรม  ๔ 
    :  อัตถะ  ๓ (อัตตัตถะ  ปรัตถะ  อุภยัตถะ) 
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    :  ความกตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและ 
       สิ่งแวดล้อม 
    :  มงคล  ๓๘ 
    ➢รู้จักให้ 
    ➢พูดไพเราะ 
    ➢อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีด ี
-  ทำจิตให้บริสุทธ์ิ (บริหารจิตและเจรญิปัญญา) 

• พุทธศาสนสุภาษิต 
-  ททมาโน  ปิโย  โหติ   
   ผู้ให้ย่อมเป็นท่ีรัก 
-  โมกโข  กลยาณยิา  สาธ ุ

     เปล่งวาจาไพเราะให้สำเร็จประโยชน์ 
๖. เห็นคุณคา่และสวดมนต์ แผ่เมตตา  มี

สติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถอื
ตามที่กำหนด 

• ฝึกสวดมนตไ์หว้พระ  สรรเสริญคณุพระรัตนตรัย  และแผเ่มตตา 
-  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธ ิ
-  รู้ประโยชน์ของการฝึกสต ิ
-  ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ 
-  ฝึกการยืน  การเดิน  การนั่ง  และการนอนอย่าง 
   มีสต ิ
-  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง  การอ่าน  การคิด  การ 
   ถามและการเขียน 

๗. บอกช่ือ   ความสำคัญและปฏิบัตตินได้
อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  ศาสน
สถาน  และศาสนบุคคลของศาสนา
อื่นๆ 

• ช่ือและความสำคัญของศาสนวตัถ ุ  ศาสนสถาน  และศาสนบุคคล ใน
พระพุทธศาสนา  ศาสนาอิสลาม  คริสต์ศาสนา  ศาสนาฮินด ู

• การปฏิบัตตินที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  ศาสนสถานและศาสนบุคคลใน
ศาสนาอ่ืนๆ 
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สาระที่  ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวก  

ศาสนสถาน ศาสนวัถุของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 

• ฝึกปฏิบัตมิรรยาทชาวพุทธ 
-  การลุกข้ึนยืนรับ 
-  การต้อนรับ 
-  การรับ-ส่งของแก่พระภิกษ ุ
-  มรรยาทในการสนทนา 
-  การสำรวมกริิยามารยาท 
-การแต่งกายท่ีเหมาะสมเมื่ออยู่ในวัดและพุทธสถาน 
-  การดูแลรักษาศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 

๒. เห็นคุณคา่และปฏิบัตติตนในศาสนพิธี  
พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

• ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี
-  การอาราธนาศีล 
-  การสมาทานศลี 
-  เครื่องประกอบโตะ๊หมู่บูชา การจัดโตะ๊หมู่บูชา 

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็น 

 ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

• ความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

• การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-  ขั้นเตรียมการ 
-  ขั้นพิธีการ 

 
สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจ  และปฏิบัตตินเป็นพลเมืองดี  มีค่านยิมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณแีละวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น 

• ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว  เช่น  การแสดงความเคารพ  และ
การเช่ือฟังผู้ใหญ่  การกระทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 

• ปรเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เช่น  การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา  
ประเพณีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  ประโยชน์ของการปฏิบัตตินตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

๒. บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

• พฤติกรรมของตนเอและเพื่อนๆในชีวิตระจำวัน  เช่น  การทักทาย  การ
ทำความเคารพ  การปฏิบตัิตามศาสนพิธี  การรับประทานอาหาร  การ
ใช้ภาษา  (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการและภาษอื่นๆ) 

๓. อธิบายความสำคัญของวันหยุดราชการ
ที่สำคัญ 

• วันหยุดราชการทีส่ำคญั  เช่น 
-  วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตรยิ์  เช่น  วันจักรี  วัน
รัฐธรรมนูญ  วันฉัตรมงคล  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
-  วันหยุดราการเกี่ยวกับศาสนา  เช่น  วัน 

     มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา 
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-  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและ 
   วัฒนธรรมไทย เช่น วันสงกรานต์  วันพืชมงคล 

๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเปน็
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของ
ตนเอง 

• บุคคลที่มผีลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

• ลักษณะผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจัจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไวซ้ึ่งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

• บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในชุมชน 

• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆตามกระ 
       บวนการประชาธิปไตย 

๒. วิเคราะหค์วามแตกต่างของกระบวนการ
การตัดสินใจในช้ันเรียน  โรงเรียนและ
ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการ
เลือกตัวแทนออกเสยีง 

• การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

• วิธีการเลือกตัวแทนท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

๓. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน  
โรงเรียนและชุมชน ที่เป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

• การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน  
โรงเรียนและชุมชน   
-  การเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน เช่น การเลือก 
   หัวหน้าห้อง  คณะกรรมการห้องเรียน 
-  การเปลีย่นแปลงในโรงเรียน  เช่น  การเลือกประธานนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน 
-  การเปลี่ยนแปลงในชุมชน  เช่น  การเลือก 
   ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  สมาชิก อบต. อบจ. 

 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการในการผลติและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. จำแนกความต้องการและ
ความจำเป็นในการใช้
สินค้าและบริการในการ
ดำรงชีวิต 

 

• สินค้าท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต ท่ีเรียกว่า ปัจจัย ๔ 

• สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนษุย์ อาจเป็นสินค้าที่จำเป็นหรือไมจ่ำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

• ประโยชน์และคณุค่าของสินค้าและบริการทีส่นองความต้องการของมนุษย์ 

• หลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น 

๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของ
ตนเอง 

• ใช้บัญชีรับจ่าย วิเคราะห์การใช้จ่ายที่จำเป็นและเหมาะสม 

• วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
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• วางแผนการแสวงหารายได้ที่สจุรติและเหมาะสม 

• วางแผนการนำเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่างเหมาะสม 
๓. อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มี

อยู่จำกัดมผีลต่อการผลิต
และบรโิภคสินค้าและ
บริการ 

• ความหมายของผูผ้ลติและผู้บริโภค 

• ความหมายของสินค้าและบริการ 

• ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความหายากของทรัพยากรกบัความต้องการของ
มนุษย์ท่ีมีไมจ่ำกัด 

 
 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทาง

เศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

• สินค้าและบริการที่ภาครัฐทุกระดบัจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  
ถนน  โรงเรียน  สวนสาธารณะ  การสาธารณสุข  การบรรเทาสาธารณภัย 

๒. บอกความสำคญัของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษ ี

• ความหมายและความสำคัญของภาษีท่ีรัฐนำมาสร้างความเจรญิและให้บริการแก่
ประชาชน 

• ตัวอย่างของภาษี 
-  ภาษีทางตรง 
   :  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   :  ภาษีนิติบุคคล 
-  ภาษีทางอ้อม 
   :  ภาษีการขายทั่วโลก 
   ➢ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีการค้า  ฯลฯ 

• บทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการเสยีภาษ ี
๓. อธิบายเหตผุลการแข่งขันทางการค้าที่

มีผลทำใหร้าคาสินค้าลดลง 
• ความสำคญัและผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้า

ลดลง 
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สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง 

  ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. เทียบศักราชท่ีสำคญัตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

• ที่มาของศักราชท่ีปรากฏในปฏิทิน   เช่น พุทธศักราช  คริสต์ศักราช  
อย่างสังเขป  

• วิธีการเทียบ  พ.ศ. เป็น ค.ศ.  หรอื ค.ศ. เป็น พ.ศ. 

• ตัวอย่างการเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิด
ของนักเรียน 

๒. แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

• วิธีการสืบค้นเหตุการณส์ำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

• ใช้เส้นเวลา (Time Line)  ลำดบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 
สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยจ์ากอดีตจนถงึปัจจุบนัในด้านความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์

อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ระบุปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการ
ของชุมชน 

 

• ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปจัจัยทางสังคม  เช่น  ความเจริญทาง
เทคโนโลยีการคมนาคม  ความปลอดภัย 

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปจัจัยทางสังคม 

๒. สรุปลักษณะทีส่ำคญัของขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน 

• ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตนที่
เกิดจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 

๓. เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม
ของชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ 

• ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
ใกล้เคียง  ที่มีความเหมือนและความต่างกับชุมชนของ
ตนเอง 
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สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ  และธำรงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกจิโดยสังเขป

ของพระมหากษัตรยิ์ไทยท่ีป็นผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย 

 

• พระราชประวัติ  พระราชกรณยีกิจ โดยสังเขปของพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดทีี่  ๑ (พระเจา้อู่ทอง) สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช  ผูส้ถาปนาอาณาจักรสโุขทัย  อยุธยา  ธนบุร ี
และรตันโกสินทร์ตามลำดับ 

๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษตัริย์ในรัชกาลปัจจุบัน  โดยสังเขป 

• พระราชประวัติและพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ  โดยสังเขป 

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมสี่วนปกป้อง
ประเทศชาต ิ

• วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  เช่น  
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร  ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัย
ดาบหัก  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

 
สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบ ของ 
ธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. ใช้แผนที่  แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมลูทาง

ภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
• แผนที่  แผนผัง  และภาพถ่าย 

• ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะ  ทิศทาง 

๒. เขียนแผนผังอย่างง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของ
สถานท่ีสำคญัในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

• ตำแหน่งท่ีตั้งสัมพันธ์ของสถานท่ีสำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน  เช่น  สถานท่ีราชการ  อำเภอ  
ตลาด  โรงพยาบาล  ไปรษณีย์  ฯลฯ 

๓. บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทาง
สังคมของชุมชน 

• ภูมิประเทศและภมูิอากาศท่ีมีผลตอ่สภาพสังคมในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
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มาตรฐาน  ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม  มี 
จิตสำนึกและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ   พัฒนาที่ย่ังยืน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถงึปัจจุบัน 
• สภาพแวดล้อมชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 

๒. อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ทางธรรมชาติในการสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ 

• การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตของมนุษย์  เช่น  การคมนาคม  
บ้านเรือนและการประกอบอาชีพในชุมชน 

• การประกอบอาชีพท่ีมีผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใน
ชุมชน 

๓. อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิด
มลพิษโดยมนุษย ์

• มลพษิท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย์ 

๔. อธิบายความแตกตา่งของเมืองและชนบท • ลักษณะของเมืองและชนบท 
๕. ตระหนักถึงการเปลีย่นแปลงของ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
• การเพิ่มและสญูเสียสิ่งแวดล้อมทำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลง 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

สาระที่  ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวตัิ  ความสำคญั  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มี

ศรัทธาท่ีถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏบิัติตามหลักธรรมเพื่ออยูร่่วมกันอย่างสันตสิุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ทีต่นนับถือ  ในฐานะที่เป็น
ศูนย์รวมจติใจของศาสนิก
ชน 

• ความสำคญัของพระพุทธศาสนา 
-  พระพุทธศาสนา  ในฐานะที่เปน็เครื่องยึด เหนีย่วจิตใจ 
-  เป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจ   
   เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์  ศึกษาหลักธรรม 
-  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน  การทอดผ้าป่า  การเวียนเทียน  การทำบุญ) 
-  เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม  เช่น  การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร ของชุมชนและการส่งเสรมิพัฒนาชุมชน 

๒. สรุปพุทธประวตัิ ตั้งแต่
บรรลุธรรมจนถึงประกาศ
ธรรม หรือประวัติของ
ศาสดาทีต่นนับถือตามที่
กำหนด 

• สรุปพุทธประวตั ิ
-  ตรัสรู ้
-  ประกาศธรรม  ได้แก ่
   :  โปรดชฎิล 
   :  โปรดพระเจา้พิมพิสาร 
   :  พระอัครสาวก 
   :  แสดงโอวาทปาฏิโมกข ์

๓. เห็นคณคา่และปฏิบัตติน
ตามแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวตัิ
สาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่าง  
ตามที่กำหนด 

• พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
-  พระอุรุเวลกสัสปะ 

• ชาดก 
-  กุฏิทูสกชาดก 
-  มหาอุกกุสชาดก 

• ศาสนิกชนตัวอย่าง 
-  สมเด็จพระมหติลาธเิบศร์  อดลุยเดชวิกรม พระ บรมราชชนก 

 -  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
๔. แสดงความเคารพพระ

รัตนตรัย  และปฏิบตัิตาม
ไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท  ๓  ใน
พระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่กำหนด 

• พระรัตนตรัย 
    :  ศรัทธา ๔ 
-  พระพุทธ 
   :  พุทธคุณ  ๓ 
-  พระธรรม 
   :  หลักกรรม 
-  พระสงฆ ์

• ไตรสิกขา 
-  ศีล  สมาธิ  ปัญญา 
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• โอวาท  ๓ 
-  ไม่ทำช่ัว 
    :  เบญจศีล 
    :  ทุจริต  ๓ 
-  ทำความดี 
    :  เบญจธรรม 
    :  สุจริต  ๓ 
    :  พรหมวิหาร  ๔ 
    :  ฆราวาสธรรม  ๔ 
    :  ความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 
    :  มงคล  ๓๘ 
    ➢เคารพ 
    ➢ถ่อมตน 
    ➢ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน 
-  ทำจิตให้บริสุทธ์ิ (บริหารจิตและเจรญิปัญญา) 

• พุทธศาสนสุภาษิต 
-  สุขา  สังฆสส  สามคค ี
   ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำใหเ้กิดสุข 
-  โลโกปตถมภิกา  เมตตา 
   เมตตาธรรม  ค้ำจุนโลก 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว  
โรงเรียนและชุมชน ตาม
หลักศาสนา พร้อมท้ังบอก
แนวปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต 

• ตัวอย่างการกระทำความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว  โรงเรยีนและชุมชน 
 

๖. เห็นคุณคา่และสวดมนต์  
แผ่เมตตา มีสติทีเ่ป็น
พื้นฐานของสมาธิ ใน
พระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
กำหนด 

• สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสรญิคณุพระรตันตรยั  และแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ และปญัญา 
-  รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจรญิปัญญา 
-  ฝึกการยืน  การเดิน  การนั่ง  และการนอนอย่างมีสต ิ
-  ฝึกการกำหนดรู้ความรูส้ึก เมื่อตาเห็นรปู  หูฟังเสยีง จมูกดมกลิน่  ลิ้นลิม้รส  กาย
สัมผสัสิ่งที่มา กระทบ  ใจรับรู้ธรรมารมย ์
-  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง  การอ่าน  การคิด  การถาม  และการเขยีน 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือ  
เพื่อการอยู่ร่วมกัน เป็นชาติ
ได้อย่างสมานฉันท์ 

• หลักธรรมเพื่อการอยูร่่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
-  เบญจศีล - เบญจธรรม 
-  ทุจริต ๓ – สุจรติ ๓ 
-  พรหมวิหาร ๔ 
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-  มงคล  ๓๘ 
   :  เคารพ 
   :  ถ่อมตน 
   :  ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน 
-  พุทธศาสนสุภาษิต 
   :  ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข 
   :  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 
   :  กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

๘. อธิบายประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 

• ประวัติศาสดา 
-  พระพุทธเจ้า 
-  มุฮัมมัด 
-  พระเยซ ู
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สาระที่  ๑   ศาสนา  ศลีธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนกัและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. อภิปรายความสำคญัและมสี่วนร่วมใน

การบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

• ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนสถาน 

• การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 

• การบำรุงรักษาศาสนสถาน 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี

ตามที่กำหนด 
• มรรยาทของศาสนิกชน 

-  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อพระภิกษุ 
-  การยืน  การเดิน  และการนั่ง ที่เหมาะสมใน โอกาสต่างๆ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวัน
สำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด 

• ปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี
-  การอาราธนาศีล 
-  การอาราธนาธรรม 
-  การอาราธนาพระปริตร 
-  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 

สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสขุ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 

• การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เช่น การรณรงค์
การเลือกตั้ง 

• แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน เช่น อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  สาธารณสมบตัิ  โบราณวตัถุและโบราณสถาน 
การพัฒนาชุมชน 

๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี • การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี
-  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ 
-  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตามหรือ 
   สมาชิก 
-  การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผล และประโยชน์ของการทำงานเป็นกลุม่ 

๓. วิเคราะหส์ิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงได้รับตาม
กฎหมาย 

• สิทธิพื้นฐานของเด็ก  เช่น  สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รบัการ
ปกป้อง  สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา  สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

๔. อธิบายความแตกตา่งทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน
ในท้องถิ่น 

• วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยท่ีแตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย 
ภาษา อาหาร 

๕. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุขใน
ชีวิตประจำวัน 

• ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน 

• แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธ ี
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สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย 

• อำนาจอธิปไตย 

• ความสำคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ

เลือกตั้ง  
• บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อน

การเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง 
๓. อธิบายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามะ

บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

• สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

• ความสำคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย   

 
 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ระบุปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซื้อสนิค้าและบริการ 
 

• สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดทีม่ีความแตกต่าง
ด้านราคาและคณุภาพ 

• ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีมากมาย  ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และตัวสินคา้ เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ  
ราคาสินค้า  การโฆษณา  คณุภาพของสินค้า 

๒. บอกสิทธพิื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

• สทิธิพื้นฐานของผู้บริโภค 

• สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรบัรองคุณภาพ 

• หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 
๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและ

นำไปใช้ในชีวิประจำวันของตนเอง 
• หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

• การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต 
เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย 
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สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกจิต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกนั

ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความสมัพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 

• อาชีพ สินค้าและบริการตา่งๆ ที่ผลิตในชุมชน 

๒. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน • การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสมัพันธ์ระหว่างผู้
ซื้อ ผู้ขาย  การกู้หนี้ยมืสิน 

• การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนดว้ยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

• ความหมายและประเภทของเงิน 

• หน้าท่ีเบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

• สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ 
 
สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง 

  ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

 

• ความหมายและช่วงเวลา ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหสัวรรษ 

• การใช้ทศวรษ  ศตวรรษ และสหสัวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาที่ปรากฏในเอ
สารตา่งๆ เช่น หนังสือพิมพ ์

๒. อธิบายยุคสมยัในการศึกษา
ประวัติของมนุษย์ชาติ
โดยสังเขป 

• เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัตศิาสตร ์

• ยุคสมยัที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตรไ์ทย เช่น สมยัก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา สมัยธนบรุี สมัยรตันโกสินทร ์

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้
ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น 

• ประเภทของหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ที่แบ่งเป็นหลักฐานช้ันต้น  และหลักฐาน
ช้ันรอง 

• ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

• เกณฑ์การจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต้นและหลกัฐานช้ัน
รอง อย่างง่ายๆ 
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สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยจ์ากอดีตจนถงึปัจจุบนัในด้านความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์

อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัตศิาสตร์โดยสังเขป 

• พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสงัเขป 

๒. ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่
แสดงพฒันาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย 

• หลักฐานทางประวตัิศาสตร์ที่แสดงการตั้งหลักแหล่งของ
มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยคุประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทยโดยเฉพาะที่สามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักร
โบราณได้ โดยสังเขป 

• หลักฐานทางประวตัิศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย โดยสังเขป 

สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ  และธำรงความ เป็นไทย 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสโุขทัย โดยสังเขป • การสถาปนาอาณาจักรสโุขทัย โดยสังเขป 

• พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้านการเมือง การ
ปกครองและเศรษฐกิจ โดยสังเขป 

๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย • ประวัติและผลงานของบุคคลสำคญัสมยัสุโขทัย เช่น พ่อ
ขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหา
ธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) โดยสังเขป 

๓. ภูมิปัญญาไทยท่ีสำคญัสมยัสโุขทัยที่น่าภาคภูมิใจและ
ควรค่าแก่การอนรุักษ ์

• ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทัย เช่น ภาษาไทย ศลิปกรรม
สุโขทัย  ท่ีทำให้สุโขทัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก 

• คุณค่าของภูมิปญัญาไทยท่ีสืบต่อถงึปัจจุบันท่ีน่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
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สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  

ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมูลภมูิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. ใช้แผนที่  ภาพถ่ายระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของ

จังหวัดตนเอง 
• แผนที่  ภาพถ่าย  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด

ตนเอง 

๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสิ่งต่างๆในจังหวัดของตนเอง
ด้วยแผนท่ี 

• ตำแหน่ง ระยะทาง และทิศของทรัพยากรและสิ่งตา่งๆ 
ในจังหวัดของตนเอง 

๓. ใช้แผนที่อธบิายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน
จังหวัด 

• แผนทีแ่สดงความสัมพันธ์ของสิ่งตา่งๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด 

• ลักษณะทางกายภาพ (ภมูิลักษณ์หรือภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ) ที่มีผลต่อสภาพสังคมของจังหวัด 

 
สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๒  เข้าใจปฏสิัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม   
มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อ

การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
• สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการ

ดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด เช่น ลักษณะบา้น อาหาร 

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผล
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

• การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลทีเ่กิด
จากการเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่น 

๓. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มในจังหวัด • การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัด 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

สาระที่  ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวตัิ  ความสำคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 
นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏิบตัิตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอยา่งสันตสิขุ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. วิเคราะหค์วามสำคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือในฐานะทีเ่ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนา
ชาติไทย 

• มรดกทางวัฒนธรรมท่ีไดร้ับจากพระพุทธศาสนา 
-  มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน  
   โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม 
-  มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมคำสั่งสอนความเช่ือและคุณธรรมต่างๆ 

• การนำพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย 
 -  พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น  
           ภาวนา ๔ (กาย ศีล จิต ปัญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธ ิ ปัญญา) และ
อริยสัจ ๔ 
 -  พัฒนาจิตใจ เช่น หลักโอวาท ๓ (ละความชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธ์ิ) 
และกาบริหารจติ 

       และเจริญปัญญา 
๒. สรุปพุทธประวตัิ ตั้งแต่เสด็จกรุง

กบิลพัสดุ์  จนถึงพุทธกิจสำคญั 
หรือประวตัิศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

• สรุปพุทธประวตัิ (ทบทวน) 

• โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบลิพัสดุ์) 

• พุทธกิจสำคัญ  ได้แก่  โลกัตถจริยา 

๓. เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคดิ
จากประวัตสิาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  
และศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามที่
กำหนด 

• พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
-  พระโสณโกฬิวิสะ 

• ชาดก 
-  จูฬเสฏฐชาดก 
-  วัณณาโรหชาดก 

• ศาสนิกชนตัวอย่าง 
-  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
-  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๔. อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของพระไตรปิฎก

หรือคัมภรี์ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
• องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 

-  พระสุตตันตปิฎก 
-  พะวินัยปิฎก 
-  พระอภิธรรมปฎิก 

• ความสำคญัของพระไตรปฎิก 
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรยั  และปฏิบัติตาม

ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓  ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

• พระรัตนตรัย 
    :  ศรัทธา ๔ 
-  พระพุทธ 
   :  พุทธจริยา ๓ 
-  พระธรรม 
   :  อริยสัจ ๔ 
   :  หลักกรรม 
-  พระสงฆ ์

• ไตรสิกขา 
-  ศีล  สมาธิ  ปัญญา 

• โอวาท  ๓ 
-  ไม่ทำช่ัว 
    :  เบญจศีล 
    :  อบายมุข ๔ 
-  ทำความดี 
    :  เบญจธรรม 
    :  บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
    :  อคติ ๔ 
    :  อิทธิบาท ๔ 
    :  ความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา 
    :  มงคล  ๓๘ 
    ➢ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 
    ➢การงานไม่อากูล 
    ➢อดทน 
-  ทำจิตให้บริสุทธ์ิ (บริหารจิตและเจรญิปัญญา) 

• พุทธศาสนสุภาษิต 
-  วิริเยน ทุกขมจเจต ิ
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
     คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพยีร 

 -  ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต 
   ปัญญา คือ แสงสว่างในโลก 

๖. เห็นคุณคา่และสวดมนต์  แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ 

      ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง     
             ของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

• สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสรญิคณุพระรตันตรยัและแผ่เมตตา 
-  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ และปญัญา 
-  รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจรญิปัญญา 
-  ฝึกการยืน  การเดิน  การนั่ง  และการนอนอย่างมีสติ 
-  ฝึกการกำหนดรู้ความรูส้ึก เมือ่ตาเห็นรูป  หูฟังเสยีง จมูกดมกลิ่น  
ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ  ใจรับรู้ธรรมารมย ์
-  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง  การอ่าน  การคิด  การถาม  และการเขยีน 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  
เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอ้ม 

• โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 

 
สาระที่  ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาทีตนนบัถืออย่างเรียบง่าย  มี

ประโยชน์และปฏบิัติตนถูกต้อง 
• การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด มีประโยชน์ และถูกต้อง

ตามหลักทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคญัทาง

ศาสนา ตามที่กำหนด และอภิปรายประโยชน์ท่ีไดร้ับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

• การมีส่วนร่วมในการจดัเตรียมสถานท่ีประกอบศาสนพิธี 
พิธีกรรมทางศาสนา 

• พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 

• ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล 

• ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา  หรือ
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา 

๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามที่กำหนด • มรรยาทของศาสนิกชน 
-  การกราบพระรัตนตรัย 
-  การไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ 
-  การกราบศพ 
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สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  มีค่านยิมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสขุ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัตตินตามสถานภาพ  บทบาทสิทธิ
เสรภีาพและหน้าทีใ่นฐานะพลเมืองดี 

สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพหน้าที่ขอชุมชน เช่น การรณรงค์การ
เลือกเมืองดี เช่น เคารพเทิดทนูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัตตินตาม
กฎหมายคณุลักษณะของพลเมืองดี เช่น มุมานะทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม มีคา่นิยมประชาธิปไตย มีคุณธรรม 
 

๒. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 

• เหตุการณ์ที่ละเมดิสิทธิเด็กในสังคมไทย 

• แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิด
สิทธิเด็ก 

• การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 
๓. เห็นคุณคา่วฒันธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตใน

สังคมไทย 
• วัฒนธรรมที่มผีลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 

• คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนนิชีวิต 
๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิ่น

ของชุมชน 
• ความสำคญัของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน 

• การอนุรักษ์และเผยแพร่ภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 
สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความสำคญัของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

• โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น อบจ. อบต. เทศบาล 
และการปกครองพิเศษ ช่น พัทยา กรุงเทพมหานคร 

• อำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ระบุบทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของ

ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 
• บทบาทหน้าท่ีและวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริการ

ท้องถิ่น เช่น นายก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. 
ผู้ว่าราชการ กทม. 

๓. วิเคราะหป์ระโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รบัจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน 

 
 
 
 



 45 

สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการในการผลติและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายปัจจัยการผลติสินค้าและบริการ 
 

• ความหมายและประเภทของปัจจยัการผลิตประกอบด้วย  
ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ 

• เทคโนโลยีการผลติสินคา้และบริการ 

• ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคานำ้มัน วัตถดุิบ 

• พฤติกรรมของผู้บริโภค 

• ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือ
แหล่งผลิตสินค้าและบริการ 

๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครวั โรงเรียนและชุมชน 

• หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

• การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม
ต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เช่น การ
ประหยดัพลังงานและค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรยีน การ
วางแผน การผลิตสินค้าและบริการเพื่อลดความสูญเสีย
ทุกประเภท การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน เช่น หนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภณัฑ์หรือโอท็อป 

๓. อธิบายหลักการสำคญัและประโยชน์ของสหกรณ ์ • หลักการและประโยชน์ของสหกรณ ์

• ประเภทของสหกรณ์ โดยสังเขป 

• สหกรณ์ในโรงเรียน 

• การประยุกต์หลักการสหกรณ์    มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตา่งๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการ 
ร่วมมือกันทางเศรษฐกจิในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร • บทบาทหน้าท่ีของธนาคารโดยสังเขป 

• ดอกเบี้ยเงินฝาก  และดอกเบี้ยกู้ยมื 

• การฝากเงิน/การถอนเงิน 
๒. จำแนกผลดี ผลเสีย ของการกู้ยืม • ผลดีและผลเสยีของการกู้ยืมเงินทัง้นอกระบบและใน

ระบบท่ีมี่ต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การเสียดอกเบี้ย การ
ลงทุน การซื้อของอุปโภคเพิ่มขึน้ท่ีนำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ 
ฟุ่มเฟือย 
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สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง 

  ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่
หลากหลาย 

 

• วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างง่ายๆ 

• แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตำนานท้องถิ่น คำบอกเล่า 

๒. รวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถาม
ทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

• การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร ์ เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น 
เช่น มีเหตุการณ์ใดเกดิขึ้นในช่วงเวลาใดเพราะสาเหตุใดและมี
ผลกระทบอย่างไร 

๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผูเ้กี่ยวข้อง 

ตัวอย่างเรื่องราวท่ีสามารถแสดงนยัของความคิดเห็นท่ีมีอยู่ในข้อมลูจาก
หลักฐานต่างๆ เช่น จากหนังสือพิมพ์ จากบทความ จากเอกสารอื่นๆ  
ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ท่ีแสดงความจริงกับ
ข้อเท็จจริงการตอบคำถามทางประ 
วัติศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลที่พบได้อยา่งมีเหตผุลการนำเสนอความเป็นมาของ
ท้องถิ่นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การเขียนอย่างง่ายๆ การจัด
นิทรรศการ 

 
สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยจ์ากอดีตจนถงึปัจจุบนัในด้านความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์

อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ที่มีผลต่อ
ไทย และเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ โดยสังเขป 

• การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย และจีน ในดินแดนไทย
และภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ โดยสังเขป 

• อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ที่มีผลต่อไทย และ
คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ เช่น ศาสนาและ
ความเชื่อ ภาษา การแต่งกาย อาหาร 

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มผีลต่อ
สังคมไทยปจัจุบัน โดยสังเขป 

• การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย เช่น 
อาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี โดนระบุลักษณะ 
สาเหตุ และผลโดยสังเขป 

• อิทธิพลที่หลากหลายของกระแสวฒันธรรมตา่งชาติที่มี
ผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป 
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สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ  และธำรงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบรุี 

โดยสังเขป 
• การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 

๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสรมิความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 

• ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของอาณาจักรอยุธยา 

๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา
และธนบุรี ที่น่าภาคภมูิใจ 

• พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาทางด้านการเมืองการ
ปกครองและเศรษฐกิจโดยสังเขป 

๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสำคญัสมัยอยุธยาและ 
 ธนบุรี ที่น่าภาคภมูิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ ์
       ไว้ 

• ผลงานของบุคคลสำคญัในสมัยอยธุยา เช่น สมเด็จพระ
รามาธิบดีที ๑ สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพร
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณม์หาราช ชาวบ้าน
บางระจัน 

• ภูมิปัญญาไทยสมยัอยุธยาโดยสังเขปเช่นศิลปกรรม การคา้ 
วรรณกรรม 

• การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักร โดยสังเขป 

• พระราชประวัติและผลงานของพระเจ้าตากสินมหาราช 
โดยสังเขป 

• ภูมิปัญญาไทยสมยัธนบุรี โดยสังเขป เช่น ศิลปกรรม การค้า 
วรรณกรรม 

 
สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  

ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมูลภมูิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดั สาระการเรียนรู้ 

๑.  รู้ตำแหน่ง (พิกัดภมูิศาสตร์ ละติจูด ลองติจูด)  
     ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 

• ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองติจูด)  
 ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 

๒.  ระบลุักษณะภูมลิักษณ์ที่สำคญัในภูมิภาคของตนเองใน
แผนที่ 

• ภูมิลักษณ์ที่สำคญัในภูมภิาคของตนเอง เช่น แม่น้ำ ภูเขา ป่าไม ้

๓. อธิบายความสมัพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมในภูมภิาคของตนเอง 

• ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ(ภูมลิักษณ์และภมูิอากาศ) และ
ลักษณะทางสังคม (ภูมสิังคม) ในภูมิภาคของตนเอง 
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สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทาง 

   วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกและมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการย้ายถิ่นของประชากรใน
ภูมิภาค 

• สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะการ
ตั้งถ่ินฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค 

๒.  อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิด
วิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
 ในภูมิภาค 

• อิทธพิลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ 
ก่อให้เกิดวิถีชีวติและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภมูิภาค 

๔. นำเสนอตังอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและ
การทำลายสภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิดในการ
รักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค 

• ผลจาการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม 

• แนวทางอนุรักษ์และการรักษาสภาพแวดล้อมในภมูิภาค 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

สาระที่  ๑   ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวตัิ  ความสำคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 
นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏิบตัิตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอยา่งสันตสิขุ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ความสำคญัของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะ 
     เป็นศาสนาประจำชาติหรือความสำคญัของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ 

• พระพุทธศาสนาในฐานะทีเ่ป็นศาสนาประจำชาติ เช่น เปน็
เอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรม  เป็น
ศูนย์รวมจติใจและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย 

๒.  สรุปพุทธประวตัิตั้งแต่ปลงสงัขารจนถึงสังเวช
นียสถาน หรือ ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

• สรุปพุทธประวตัิ (ทบทวน) 
-  ปลงอายุสังขาร 
-  ปัจฉิมสาวก 
-  ปรินิพพาน 
-  การถวายพระเพลิง 
-  แจกพระบรมสารรีิกธาต ิ
-  สังเวชนียสถาน ๔ 

๓.   เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการ 
       ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัตสิาวก  
ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
กำหนด 

• พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
-  พระราธะ 

• ชาดก 
-  ทีฆีติโกสลชาดก 
-  สัพพทาฐิชาดก 

• ศาสนิกชนตัวอย่าง 
-  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
-  สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

๔.  วิเคราะห์ความสำคญัและเคารพพระรตันตรัย   
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามทีก่ำหนด 

• พระรัตนตรัย 
    :  ศรัทธา  ๔ 
 -  พระพุทธ 
    :  พุทธกิจ  ๔ 
 -  พระธรรม 

    :  อริยสัจ ๔ 
   :  หลักกรรม 
-  พระสงฆ ์

• ไตรสิกขา 
-  ศีล  สมาธิ  ปัญญา 

• โอวาท ๓ 
-  ไม่ทำช่ัว 
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   :  เบญจศีล 
   :  อบายมุข  ๖ 
   :  อกุศลมูล ๓ 

 -  ทำความดี 
    :  เบญจธรรม 
    :  กุศลมูล ๓ 
    :  พละ ๔ 
    :  คารวะ ๖ 
    :  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษตัริย ์
    :  มงคล ๓๘ 
  ➢มีวินัย 
  ➢การงานไม่มีโทษ 
  ➢ไม่ประมาทในธรรม 

-  ทำจิตใจให้บริสุทธ์ิ(บริหารจิตและเจริญปญัญา) 

• พุทธศาสนสุภาษิต 
- สจเจน กิตตึ ปปโปต ิ
    คนจะได้เกียรตดิ้วยสัจจะ 
-  ยถาวาที ตถาการี   
    พูดเช่นไร ทำเช่นนั้น 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของบุคคลในประเทศ 
ตามหลักศาสนา  พร้อมท้ังบอกแนวปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต 

• ตัวอย่างการกระทำความดีของบุคคลในประเทศ 

๖. เห็นคุณคา่และสวดมนต์ แผ่เมตตาและ
บริหารจติ เจรญิปัญญา มีสติทีเ่ป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระ 

 
 
 
 

• สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสรญิคณุพระรตันตรยั และแผ่เมตตา 

 พุทธศาสนาหรือการพัฒนาจติตามแนวทางของ ศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 

-  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และ 
    ปัญญา 
-  รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต 
    และเจริญปัญญา 
-  ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมสีต ิ
-  ฝึกการกำหนดรู้  ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรปู หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น 
ลิ้นลิ้มรส กายสัมผสั สิ่งท่ีมากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 
-  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง   การอ่าน การถาม การคดิและการเขียน 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ • หลักธรรม  :  อริยสัจ ๔  หลักกรรม 
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ถือ เพื่อแกป้ัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด • โอวาท ๓ : เบญจศลี-เบญจธรรม อบายมุข ๖ อกุศลมลู ๓ กุศลมลู 
๓ 

๘. อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

• หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ  
-  พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท ๓  ฯลฯ 
-  ศาสนาอิสลาม  :  หลักศรัทธา  หลักปฏิบัต ิ

หลักจรยิธรรม 
-  คริสต์ศาสนา  :  บัญญัติ  ๑๐  ประการ 

๙. อธิบายลักษณะสำคญัของศาสนพิธี  พิธีกรรม
ของศาสนาอ่ืนๆและปฏิบตัิตนได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

• ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ 
 -  พระพุทธศาสนา   
    :  ศาสนพิธีท่ีเป็นพุทธบัญญัติ  เช่น บรรพชา   

อุปสมบท 
    :  ศาสนพิธีท่ีเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  

เช่น ทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
-  ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด   การถือ 

ศีลอด   การบำเพญ็ฮัจญ์  ฯลฯ 
-  คริสต์ศาสนา  เช่น  ศีลล้างบาป  ศีลอภัย 

บาปศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท  ฯลฯ 
-  ศาสนาฮินดู เช่น พิธีศราทธ์  พธิีบูชาเทวดา 

 
สาระที่  ๑   ศาสนา  ศลีธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑.   อธิบายความรูเ้กี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในศาสน สถาน 
และปฏิบตัิตนได้อย่างเหมาะสม 

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ ภายในวัด  เช่น 
เขตพุทธาวาส สังฆาวาส  

• การปฏิบัตตินที่เหมาะสมภายในวัด 
๒.  มีมรรยาทของความเป็นศาสนกิชนท่ีดีตามที ่
 กำหนด 

มรรยาทของศาสนิกชน  
-  การถวายของแก่พระภิกษุ 
-  การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
-  การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน  
   เพื่อประโยชน์ต่อศาสนา 

๓.  อธิบายประโยชน์ของการเข้ารว่มในศาสนพิธี  
      พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  
      ตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

• ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนา
พระปรติร 

• พิธีทอดผ้าป่า 

• พิธีทอดกฐิน 

• ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล 

• การปฏิบัตตินทีถู่กต้องในศาสนพิธ ี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา  
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 วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา  
       วันธรรมสวนะ 

• ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา 

๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็น 
       ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

• การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-  ขั้นเตรียมการ 
-  ขั้นพิธีการ 

 
สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  มีค่านยิมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสขุ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑.  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน 
     ของครอบครัวและชุมชน 

• กฎหมายที่เกีย่วข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 
-  กฎหมายจราจร 
-  กฎหมายยาเสพตดิให้โทษ 
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. 

• ประโยชน์ของการปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมายดังกลา่ว 
๒.  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม 

กาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
• ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 

• การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและ
สังคมไทย 

• แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 
๓.  แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเ้หมาะสมถูก
กาลเทศะ 

• ความหมายและความสำคัญของกริิยามารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพ กรยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของส่งของ การ
รับประทานอาหาร การแสดงกิรยิาอาการ การทักทาย การสนทนา 
การใช้คำพูด 

• มารยาทไทยและมารยาทสังคม เช่น การแสดงความเคารพ กรยนื 
การเดิน การนั่ง การนอน การรบัของส่งของ การรับประทานอาหาร 
การแสดงกริิยาอาการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำพูด 

๔.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่าง กลุ่มคนในสังคมไทย 

• ประโยชน์และคณุค่าทางวัฒนธรรม 

• ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหวา่งกลุ่มคนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 

• แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 
๕.   ติดตามข้อมลูข่าวสาร เหตกุารณต์่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารใน 
 
 

• แหล่งข้อมูลข่าวสาร  เหตุการณต์่างๆ  เช่น จากวิทยุ โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่างๆ 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
      การเรียนรู้ได้เหมาะสม (อยู่ในข้อ ๕) จากหอจดหมายเหตุ สถานการณจ์ริง หรือจดหมายเหตุ 

• ประโยชน์จากการตดิตามข้อมูล ขา่วสาร เหตุการณ์ตา่งๆ 

• หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อท่ีไร้
พรมแดน 

 
สาระที่  ๒   หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑.   เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และรัฐบาล 

• บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

๒.  มสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม
 ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

• กิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

๓. อภิปรายบทบาท ความสำคญัในการใช้สิทธ์ิ
ออกเสียงเลือกตั้งตามรบอบปะชาธิปไตย 

• การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายระเบยีบ กติกา การเลือกตั้ง 

• สอดส่องดูแลผูม้ีพฤติกรรมการกระทำผิดการเลือกตั้งและแจ้งต่อ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

• ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

• การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการในการผลติและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑.  อธิบายบทบาทของผู้ผลิตทีม่ีความ
รับผิดชอบ 
 

• บทบาทของผู้ผลิตทีม่ีคุณภาพ เช่น คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ลดความผิดพลาดและการสญูเสีย  ฯลฯ 

• ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ประโยชน์ของการผลติสินค้าท่ีมีคณุภาพ 
๒.  อธิบายบทบาทของผู้บริโภคทีรู่้เท่าทัน • คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ด ี

• พฤติกรรมของผู้บริโภคที่บกพร่อง 

• คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม 

๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

• ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร 

• หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุ (ลดการสูญเสยีทุก
ประเภท) 
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• วิธีการสร้างจติสำนึกให้คนในชาตริู้คุณคา่ของทรัพยากรที่มีอยู่จำกดั 

• วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกตเ์ทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ใหเ้กิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติและทันกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

 
สาระที่  ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกจิต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกนั

ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑.  อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล 
 

• ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่น การแลกเปลีย่นสินคา้และบริการ รายได้และ
รายจ่าย การออมกับธนาคาร การลงทุน 

• แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ 

• ภาษีและหน่วยงานท่ีจัดเก็บภาษ ี

• สิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย 

• การหารายได้ รายจ่าย การออมการลงทุน ซึ่งแสดงความสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

๒.  ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

• การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อประสานประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มแม่บา้น กองทุนหมู่บ้าน 

 
สาระที่  ๔   ประวติัศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง 

  ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑.อธิบายความสำคญัของวิธีการทางประวัต ิ
ศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อยา่งง่ายๆ 

• ความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ที่
เหมาะสมกับนักเรียน 

• การนำวิธีกรทางประวตัิศาสตร์ ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น เช่น 
ความเป็นมาของภมูินามของสถานท่ีในทอ้งถิ่น 

๒. นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย 
ในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคญัในอดีต 

• ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมกับนกัเรียนที่จะนำมาใช้ในการศึกษา
เหตุการณส์ำคัญในประวัติศาสตร์ไทย สมัยรตันโกสินทร์ เช่น พระ
ราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ หรอืรัชกาลที่ ๕ กฎหมายสำคัญ 

• สรุปข้อมลูที่ไดจ้ากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง 

• การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตรด์้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การเล่าเรื่อง การจัดนิทรรศการ การเขียนรายงาน 
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สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยจ์ากอดีตจนถงึปัจจุบนัในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์

อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ของประเทศเพื่อน
บ้านในปัจจุบัน 
 

• ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้าน 

• พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านโดยสังเขป เพื่อให้เข้าใจสภาพปัจจุบัน
ของประเทศเหล่านั้น 

• สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืงของประเทศเพื่อนบ้านของไทยในปัจจุบัน โดยสังเขป 

• ตัวอย่างความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน เช่น ภาษา 
ศาสนา การปกครอง 

๒. เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในอดีต  ที่
มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

• ความเป็นมาของกลุม่อาเซียน โดยสังเขป 

• สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 

• ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยสังเขป 
 
 
สาระที่  ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ  และธำรงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑.   อธิบายพัฒนาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์  
      โดยสังเขป 

• การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 

๒.  อธิบายปัจจัยทีส่่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง 
 เศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัย รัตนโกสินทร ์

• ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 

• พัฒนาการด้านต่างๆของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น สมยัปฏิรูปประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

๓.   ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ  
 สมัยรัตนโกสินทร ์

• ผลงานของบุคคลสำคญัทางด้านตา่งๆ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น 
-  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
   มหาราช 
-  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาท 
-  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 

๔. อธิบายภมูิปัญญาไทยท่ีสำคญั สมยัรัตนโกสินทร์ที่น่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

• ภูมิปัญญาไทยสมยัรัตนโกสินทร ์ เช่น ศิลปกรรม 
วรรณกรรม 
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สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน 
ระบบ ของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมูลภูม ิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๑.  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี ภาพถ่ายชนิดตา่งๆ) 
ระบุลักษณะสำคญัทางกายภาพและสังคมของประเทศ 

• เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี ภาพถ่ายชนิดต่างๆ)ที่
แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศ 

๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทาง 
 กายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
 ประเทศ 

• ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ เช่น อุทกภัย 
แผ่นดินไหว วาตภัย 

• ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย 
 
สาระที่  ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทาง 

   วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกและมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ 
   พัฒนาที่ย่ังยืน 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๑.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง 
      ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 

• สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน
ประเทศ 

• ความสัมพันธ์และผลกระทบ 
๒.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติใน 
 ประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจบุัน และผลที่เกิดขึ้น จาก
การเปลีย่นแปลงนั้น 

• ผลที่เกดิจากการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศ จากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่
เกิดขึ้น (ประชากร เศรษฐกจิ สังคม อาชีพและ
วัฒนธรรม) 

๓.  จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน • แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น 
โดยมีจติสำนึกรู้คณุค่าของทรัพยากร 

• แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนหรอืแผนอนุรักษ ์
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน  ส๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัตติามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. บอกพุทธประวัติหรือประวตัิของศาสดา
ที่ตน    นับถือ  โดยสังเขป 

-พุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตน    
นับถือ  โดยสังเขป 

-บอกประวัต ิ
 

-ศรัทธา 
 

-ดูชิน้งานวาดภาพ 
-ใบงาน 

-อธิบาย 
-กระบวนการกลุ่ม 

๒.ช่ืนชมและบอกแบบอยา่งการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวตัิสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กำหนด 

-การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน 
ตัวอย่างตามที่กำหนด 

-แบบอย่างการ
ดำเนินชีวิต 

-ช่ืนชมแบบอย่าง 
 

-โครงงาน 
-ช้ินงาน 

-ดูวีซีดีพทุธศาสนา
และศาสนิกชนตัวอย่าง 
เช่นพระบาท  สมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว  ฯลฯ  

๓.  บอกความหมายความสำคัญ และ
เคารพ   พระรตันตรัย ปฏิบัตติามหลักธรรม
โอวาท ๓  ในพระพุทธ ศาสนาหรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ี   ตนนับถือ  ตามที่กำหนด 

-ความหมายความสำคัญ และเคารพพระ
รัตนตรัย 
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  ตามที่กำหนด 

-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

-เคารพพระรัตนตรัย 
 

-สมุดเล่มเล็ก -สืบค้นข้อมูล 
 

๔. เห็นคณุค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  มีสติ
ที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธ ิ
ในพระพุทธศาสนา หรือ 
การพัฒนาจิตตาแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือตามที่กำหนด 

-การสวดมนต์แผเ่มตตา  มีสติที่เปน็
พื้นฐานของสมาธิ 
ในพระพุทธศาสนา หรือ 
การพัฒนาจิตตาแนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่กำหนด 

-สวดมนต ์
แผ่เมตตา 

-เห็นคุณค่า - -ฟังเพลงและร้องเพลง
อย่างมีสต ิ
-ฝึกสติในการฟัง  อ่าน  
คิดตาม  เขียน 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.บำเพญ็ประโยชน์ต่อวัดหรือ 
ศาสนสถาน  ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

-การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสสถาน  ของศาสนาที่ตนนบั
ถือ 

-บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด - -แบบบันทึก -เล่าประสบการณ ์
-กระบวนการกลุ่ม 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

-การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรอื
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่
ตนนบัถือ 

-แสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ, ศาสนิกชน 

- -แบบสังเกต -ตัวอย่างฝึกปฏิบัต ิ

๓ .ปฏิบัตตินในศาสนพิธี พิธีกรรม  และวัน
สำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 

-ศาสนพิธี พิธีกรรม  และวันสำคญั
ทางศาสนาตามที่กำหนดได้อย่าง
ถูกต้อง 

-ปฏิบัติตน -ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง -แบบบันทกึ -ยกตัวอย่าง 
-เล่าประสบการณ ์
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ตารางวิเคราะหเ์พือ่จัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏบิัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรกัษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน 

   ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑.  บอกประโยชนแ์ละปฏิบัตตินเปน็สมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 

 

-ประโยชน์ของการปฏิบตัิตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 

-บอก 
-ปฏิบัต ิ

-เป็นสมาชิกที่ด ี -แบบบันทึก -บทบาทสมมุต ิ
-เล่าประสบการณ ์
-เล่านิทาน 

๒.  ยกตัวอย่างความ สามารถและความดี
ของตนเอง ผู้อื่นและบอกผลจากการกระทำ
นั้น 

-ลักษณะความสามารถและลักษณะ
ความดีของตนเองและผู้อื่น  และผล
ของการกระทำนั้น 

-ยกตัวอย่าง 
-บอก 

-นักเรียนทำความด ี -แบบบันทึก -เล่าเรื่อง 
-ยกตัวอย่าง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจัจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น

ประมุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. บอกโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวและโรงเรียน   

-โครงสรา้งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวและโรงเรียน   

-บอก  -แผนผังความคดิ 
-แบบบันทึก 

-ซักถาม 
-ร่วมอภิปราย 

๒.  ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

-บทบาท  สิทธิ  หน้าท่ีตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

-บอก 
-ระบ ุ

 -แบบบันทึกการกระทำ -ตั้งคำถาม 
-นักเรียนบอก 

๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำ
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
 

-กิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยในครอบครัว 

-กิจกรรมกลุ่ม 
-แสดงความคิดเห็น 

 -แบบบันทึกการปฏิบัติ 
กิจกรรม 

-บทบาทสมมุต ิ
-เหตุการณ์จำลอง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจดัทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่จำกดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่  รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑.ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 

-สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน 

-ระบ ุ -เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็น
ประโยชน ์

-แบบบันทึก -สถานการณ์จำลอง 
-บทบาทสมมุต ิ

๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงิน 
ในชีวิตประจำวัน    ทีไ่ม่เกินตัวและเห็น
ประโยชน์ของการออม 

-การใช้จ่ายเงินในชีวิต  ประจำวัน    
ที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

-ยกตัวอย่างการใช้
จ่ายเงิน 

-เห็นประโยชน์ของการออม -แบบบันทึก -บทบาทสมมุต ิ

๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิต 
ประจำวันอย่างประหยดั 

-การใช้ทรัพยากรในชีวิต 
ประจำวันอย่างประหยดั 

-ยกตัวอย่าง -แผนผังความคดิ -แผนผังความคดิ -ตัวอย่าง 
-สถานการณ์จำลอง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๓.๒    เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่
คนต้องทำงานอย่างสุจริต 

-ความจำเป็นท่ีคนต้อง
ทำงานอย่างสุจริต 

-อธิบาย -สุจริต -แผนที่ความคิด -ยกตัวอย่าง 

 
ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 
สาระที่ ๔    ประวัติศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณต์่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 

๑. บอก วัน   เดือน   ปี และการนับ
ช่วงเวลา ตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

-วัน   เดอืน   ป ีและการนับ
ช่วงเวลา ตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

-บอก -นับช่วงเวลา -แบบบันทึก -อธิบาย 
-ฝึกปฏิบัต ิ

๒.  เรียงลำดับเหตกุารณ์  
 ในชีวิตประจำวันตามวัน เวลาที่
เกิดขึ้น 

-เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
ตามวัน เวลาทีเ่กิดขึ้น 

-เรียงลำดับเหตุการณ ์ - -แบบฝึก -ตัวอย่าง 
-ฝึกปฏิบัต ิ

๓. บอกประวตัิความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว โดยสอบถาม 
ผู้เกี่ยวข้อง 

-ประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว    
โดยสอบถามผูเ้กี่ยวข้อง 

-บอก 
-สอบถาม 

- -บันทึกข้อมูล -เล่าเรื่องตนเอง 
-สืบค้นข้อมูล 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่ ๔  ประวัตศิาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๒      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถงึปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.  บอกความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิต
ของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ 
ปู่ย่า  ตายาย 

-ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ หรือการดำเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัย
ของพ่อแม่ ปู่ย่า  ตายาย 

-บอก - -ตารางเปรยีบเทียบ -อธิบาย 
-สำรวจ 
 

๒. บอกเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นใน
อดีตที่มีผลกระทบต่อตนเอง
ในปัจจุบัน 

-เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน 

-บอก - -ตารางเปรยีบเทียบ -อธิบาย 
-สำรวจ 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่ ๔  ประวัตศิาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภมูิใจและธำรงความเป็นไทย 

ตวัช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อธิบายความหมายและ
ความสำคญัของสญัลักษณส์ำคญั
ของชาติไทยและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

-ความหมายและ
ความสำคญัของสญัลักษณ์
สำคญัของชาติไทยและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

-อธิบาย 
-ปฏิบัติตน 

 

- -บันทึกข้อมูล -กระบวนการคดิ 

๒. บอก สถานทีส่ำคญัซึ่งเป็น
แหล่งวัฒนธรรม             ในชุมชน 

-สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรม ในชุมชน 

-บอก - -บันทึกข้อมูล -สืบค้นข้อมูลแหล่งสำรวจ 

๓. ระบสุิ่งที่ตนรักและภาคภมูิใจ
ในท้องถิ่น 

สิ่งที่ตนรักและภาคภมูิใจ 
ในท้องถิ่น 

-ระบ ุ - -บันทึกข้อมูล -สืบค้นข้อมูล 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
 มาตรฐาน ส ๕.๑      เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทาภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภมูิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะ
กระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคน

อย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.  แยกแยะสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกดิขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยส์รา้งขึ้น 

สิ่งต่างๆรอบตัว  ที่เกิด ข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยส์รา้งขึ้นเอง 

-แยกแยะ - -ตารางเปรยีบเทียบ 
-รายงาน 

-การอธิบาย 

๒. ระบคุวามสมัพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ  ทิศ
ของสิ่งต่างๆ รอบตัว 

ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะ  
ทิศของสิ่งต่างๆรอบตัว 

-ระบ ุ
 

- -วาดภาพ -การสืบค้น 

๓. ระบุทิศหลักและที่ตั้งของ   สิ่งต่าง ๆ ทิศหลัก  (เหนือ  ตะวนัออก  ใต้  
ตะวันตก)  และทีต่ั้งของสิ่งต่าง
รอบตัว 

-ระบ ุ - -หนังสือเล่มเล็ก -การสำรวจ 

๔.ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงตำแหน่งของ
สิ่งต่าง ๆ   ในห้องเรียน 

แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งตา่งๆใน
ห้องเรียน 

-ใช้แผนผัง 
 

- -แผนผังห้องเรียน 
 

-กระบวนการคดิ 

๕.  สังเกตและบอกการเปลีย่นแปลงของสภา
อากาศในรอบวัน 

การเลีย่นแปลงของสภาพอากาศ
ในรอบวัน 

-สังเกต 
-บอก 

- -บันทึกข้อมูล 
-โครงงาน 

-กระบวนการกลุ่ม 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๑  รหัสวิชา  ส ๑๑๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม  มีจติสำนึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษท์รัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. บอกสิ่งต่างๆทีเ่กิดตาม
ธรรมชาติทีส่่งผลต่อความ
เป็นอยูข่องมนุษย ์

-สิ่งต่างๆทีเ่กดิตามธรรมชาตทิี่
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์

-บอก - -รายงาน 
-โครงงาน 

-การอธิบาย 
-กระบวนการกลุ่ม 

๒. สังเกตและเปรยีบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัว 

การเปลีย่นของสภาพ 
แวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 

-สังเกต 
-เปรียบเทียบ 

- -ตารางเปรยีบเทียบ -กระบวนการคดิ 
 

๓. มีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆที่
เกิดตามธรรมชาติทีส่่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย ์

สิ่งต่างๆทีเ่กดิตามธรรมชาติที่
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์

-มีส่วนร่วม -จัดระเบียบสิ่งแวดล้อม -ทำความสะอาด -การปฏิบัติจริง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน  ส๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ ตามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑.บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีต่นนับถือ 

-ความสำคญัของ 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

-บอกความสำคัญ -รักและศรัทธา -ดูจากใบงาน 
-รายงาน 

-สนทนา/ซักถาม 
-อธิบาย 

๒. สรปุพุทธประวัตติั้งแต่ประสตูิจนถึง
การออกผนวช หรือประวตัิศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด 

-พุทธประวัติตั้งแต่ประสตูิจนถึงการออก
ผนวช หรือประวตัิศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

-สรุปพุทธประวตั ิ -ปฏิบัติตน 
 

-สังเกตการศึกษาหา
ความรู ้
 

-ใช้บทเรียนสำเร็จรูป 
-ศึกษาหาความรู้จาก  
แหล่งเรียนรู้พุทธมณฑล 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวตัิสาวก ชาดก  
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด 

-แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัตสิาวก ชาดก  เรื่องเลา่และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

-บอกแบบอย่าง
ข้อคิด 

-ช่ืนชมแบบอย่าง 
 

-ดูชิ้นงาน 
-แผนผังความคดิ 
 

-ซักถาม 
-แบ่งกลุ่ม 
 
 

๔. บอกความหมาย ความ สำคัญและ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรม โอวาท ๓ใน พระพุทธศาสนา
หรือหลัก ธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ  
ตามที่กำหนด 

-ความหมาย  ความสำคญั  และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัตติามหลักธรรม 
โอวาท ๓ ในพระพุทธ 
ศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

-เห็นความสำคัญ -เคารพและปฏิบตัิ
ตาม 

-สมุดเล่มเล็ก 
-สมุดบันทึกความด ี

-แบ่งกลุ่ม 
-รายงาน 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง 
บุคคล   ในครอบครัวและในโรงเรยีน
ตามหลักศาสนา 

-การทำความดีของตนเอง บุคคล   ใน
ครอบครัวและในโรงเรียนตามหลกัศาสนา 

-ตัวอย่างการ
กระทำความด ี

-ช่ืนชมการทำความด ี
-ตระหนักในการทำ
ความด ี

-ติดตามผลการทำความดี
จากผู้ปกครองและสมุด
บันทึก 

-ศึกษาของบุคคลจริง 
-รายงานการทำความด ี

๖. เห็นคณุค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามี -การสวดมนต์ แผเ่มตตามสีติที่เปน็ -สวดมนต ์ -เห็นคุณค่าการน้อม -ดูการปฏิบตั ิ -สาธิต 
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สติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจติตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
กำหนด 

พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามที่กำหนด 

-แผ่เมตตา 
 
 
 

นำจิต -สังเกตพฤติกรรมว่าดีขึ้น
หรือไม ่
 
 

-ฝึกปฏิบัต ิ
-ศึกษาตัวอย่างคนมี
สมาธ ิ
 

๗. บอกช่ือศาสนา  ศาสดาและ
ความสำคญัของคัมภรี์ของศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอ่ืนๆ 

-ช่ือศาสนา  ศาสดา  ที่ตนนับถือ -บอก 
-อธิบาย 

-ช่ืนชม,ศรัทธา -แผนผังความคดิ 
-ใบงานวาดภาพ 

-อภิปราย 
-รายงาน 

 
 

ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. ปฏิบัตติน อย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตน  นับถือตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 
 

-สาวกของศาสนาท่ีตน  
นับถือตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง 

-ปฏิบัติตน -ปฏิบัติอย่างเหมาะสม -สังเกตพฤติกรรม -สนทนา/ซักถาม 

๒. ปฏิบัตตินในศาสนพิธี
พิธีกรรมและ   วันสำคัญ
ทางศาสนาตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง 

-ในศาสนพิธีพิธีกรรมและ
วันสำคัญทางศาสนาตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

-ปฏิบัติตน -เข้าร่วมในศาสนพิธีและ
พิธีกรรมทางศาสนาได ้

-แผนผังความคดิ -สนทนา/ซักถาม 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏบิัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรกัษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑.  ปฏิบัตตินตามข้อตกลง  กติกา
กฎระเบยีบ และ หนา้ทีท่ี่ต้องปฏิบัตใิน
ชีวิต ประจำวัน 

-ข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  
หน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว  
โรงเรียน  สถานท่ีสาธารณะ 

-ปฏิบัต ิ - -แบบบันทึกการสังเกต 
-รายงาน 

-อธิบาย 

๒.ปฏิบตัิตนตามมารยาทไทย -กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับความ
เคารพ  การยืน  การเดิน  การนั่ง  
การพูด  การทักทาย  การแต่งกาย 

-ปฏิบัต ิ - -แบบบันทึกการสังเกต 
-รายงาน 
-แผ่นพับ 

-สาธิต 
-อธิบาย 
-บทบาทสมมุต ิ

๓. แสดงพฤตกิรรมในการยอมรับ
ความคดิ     ความเช่ือและการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่น   ท่ีแตกต่างกัน โดย
ปราศจากอคต ิ
 

-การยอมรับความแตกต่างของคน
ในสังคมเรื่องความคดิ  ความเช่ือ  
ความสามารถ  และการปฏิบัติตน
ของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกัน 

-แสดงพฤติกรรม - -รายงาน 
-แบบบันทกึการสังเกต 
 

-อธิบาย 
-อภิปราย 
-สถานการณ์จำลอง 

๔. เคารพในสิทธิ ของตนเองและ
ผู้อื่น   

-สิทธิและเสรภีาพของตนเองและ
ผู้อื่น 

-เคารพ - -แบบบันทึกการสังเกต 
-รายงาน 
-แผ่นพับ 
-แผนผังความคดิ 

-อธิบาย 
-อภิปราย 
-สถานการณ์จำลอง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจัจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น

ประมุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. อธิบายความ สมัพันธ์ของ
ตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัว      ในฐานะเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน 
 

-ความสัมพันธ์ของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัวกับ
ชุมชน 

-อธิบาย - -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-อธิบาย 
-อภิปราย 

 

๒. ระบผุู้มีบทบาท อำนาจ
ในการตัดสินใจในโรงเรียน
และชุมชน 
 

-ผู้มีบทบาท  อำนาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและ
ชุมชน 

-ระบ ุ - -รายงาน 
-แผ่นพับ 
-แผนผังความคดิ 

-อธิบาย 
-อภิปราย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่จำกดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่  รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. ระบุทรัพยากรที่นำมา
ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

-ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้า
และบริการที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

-ระบ ุ - -รายงาน -สนทนา/ซักถาม 

๒.บอกที่มาของรายได้และ
รายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว 

-รายได้และรายจา่ยของ
ตนเองและครอบครัว 

-บอก - -รายงาน -แบ่งกลุ่ม 

๓. บันทึกรายรบัรายจ่ายของ
ตนเอง 

-รายรับรายจา่ยของตนเอง -บันทึก - -บันทึกรายรับ-รายจ่าย -อธิบาย 

๔. สรุปผลดขีองการใช้จา่ย 
ที่เหมาะสมกบัรายได้และ การ
ออม 

-ผลดีของการใช้จ่าย 
ที่เหมาะสมกบัรายได้และ การ
ออม 

-สรุป - -แบบสรุป -สนทนา/ซักถาม 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒    เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการโดยวิธีต่าง ๆ 
 

-การแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการโดยวิธีต่าง ๆ 

-อธิบาย - -ดุชิ้นงาน -อภิปราย 

๒. บอกความสมัพันธ์ระหว่างผู้
ซื้อกับผู้ขาย 

-ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ซื้อกับผู้ขาย 

-บอก - -สอบถาม สนทนา/ซักถาม 

 
ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 
สาระที่ ๔ ประวตัิศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณต์่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 

๑. ใช้คำระบุเวลาที่แสดง
เหตุการณ์ ในอดีต ปัจจบุัน และ
อนาคต 

-เวลาที่แสดงเหตุการณ์       
ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต 

-ระบ ุ - -แบบบันทึก -อธิบาย 

๒. ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือ 
ในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

-เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือในชีวิต  ของ
ตนเอง โดยใช้หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

-ลำดับเหตุการณ ์ - -รายงาน -สนทนา/ซักถาม 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่ ๔  ประวัตศิาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๒      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถงึปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิต  ประจำวันของคนในชุมชน
ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  

-การเปลีย่นแปลงในวิถีชีวิต  
ประจำวันของคนในชุมชนของ
ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 

-สืบค้น - -บันทึกข้อมูล -ศึกษาค้นคว้า 

๒.  อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

-ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

-อธิบาย - -ซักถาม -อธิบาย 

 
ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 
สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภมูิใจและธำรงความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะ

กระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคน

อย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำ
ได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.  ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อทอ้งถิ่น หรือ
ประเทศชาต ิ

-บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น หรือ
ประเทศชาต ิ

-ระบ ุ - -แผนผังความคดิ -สนทนา/ซักถาม 

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณแีละ ภูมิ
ปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว ้

-วัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาไทย 
ที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว ้

-ยกตัวอย่าง - -แผนผังความคดิ -รายงาน 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
 มาตรฐาน ส ๕.๑      เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทาภูมิศาสต์ในการค้นหา 
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภมูิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ความรู้ K (รู้อะไร) ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.  ระบสุิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาตกิับท่ี
มนุษย์ สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับทีม่นุษย์
สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับ
บ้าน 

-ระบ ุ - -บันทึกข้อมูล -อธิบาย 
-กระบวนการกลุ่ม 

๒.  ระบตุำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะ
ทางกายภาพของ       สิ่งต่าง ๆ ที่
ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผังและ   
ภาพถ่าย 
 

ตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน
ลูกโลก  แผนท่ี  แผนผัง  และ
ภาพถ่าย 

-ระบ ุ - -ลูกโลกจำลอง 
-เขียนแผนผัง 
-เขียนแผนที ่
-สมุดรวบรวมภาพถ่าย 

-ศึกษาค้นคว้า 
-การสืบค้น 
-กระบวนการคดิ 

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของ 
ปรากฏการณ์ระหว่างโลก       
ดวงอาทิตย์และ  ดวงจันทร ์

ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์  และดวง
จันทร์ 

-อธิบาย - -วาดภาพ -วิเคราะห ์
-สรุป 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๒  รหัสวิชา  ส ๑๒๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม  มีจติสำนึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. อธิบายความ สำคัญและคณุคา่ของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม 

-คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
คุณค่าและทางสังคม 

-อธิบาย -เห็นคุณค่า -แผนผังความคดิ -อธิบาย 
-ศึกษาค้นคว้า 
-อ่าน 

๒. แยกแยะและใช้ทรัพยากร  ธรรมชาติที่
ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่า 

-ใช้ทรัพยากร  ธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่
หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่าง
คุม้ค่า 

-แยกแยะ -ใช้ทรัพยากรอย่าง
เห็นคุณคา่ 

-ตารางเปรยีบเทียบ -อธิบาย 
-ศึกษาค้นคว้า 
-ปฏิบัติจริง 

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย ์

-ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 

-อธิบาย - -หนังสือเล่มเล็ก -อธิบาย 
-ศึกษาค้นคว้า 

๔. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรบัปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนและชุมชน 

-การฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 

-มีส่วนร่วม -หนังสือเล่มเล็ก -สังเกตพฤติกรรม -ปฏิบัติจริง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน  ส๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัตติามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข    
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะ

กระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อธิบายความสำคญัของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตน    นับถือในฐานะที่เป็น
รากฐานสำคญัของวัฒนธรรมไทย 

-ความสำคญัของ
พระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาท่ีตน    นับถือใน
ฐานะที่เป็นรากฐานสำคญั
ของวัฒนธรรมไทย 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ 
-ใบงาน 
-ใบงานวาดภาพ 

-อภิปราย 
-สรุป 
-รายงาน 

๒. สรปุพุทธประวัตติั้งแต่การบำเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาทีต่น
นับถือตามที่กำหนด 

-พุทธประวัติตั้งแต่การ
บำเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพาน หรือประวตัิของ
ศาสดาทีต่นนับถือตามที่
กำหนด 

-สรุปพุทธประวตั ิ - -ใบงาน -ค้นคว้า 
-สาธิต 

๓. ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวตัิสาวก ชาดก   เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

-แบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวตัิสาวก 
ชาดก   เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

-บอก -ช่ืนชม -แผนผังความคดิ -กระบวนการกลุ่ม 
-อภิปราย 
-รายงาน 
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ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะ
กระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๔.บอกความหมาย ความ สำคัญของ
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 

-ความหมาย  ความสำคญั
ของพระไตรปฎิก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

-บอก - -แผนผังความคดิ 
-ใบงาน 

-อภิปราย 
-สรุป 
-รายงาน 

๕. แสดงความเคารพ 
พระรัตนตรัย และปฏิบัตติามหลักธรรมโอวาท 
๓  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

-หลักธรรมโอวาท ๓  ใน
พระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตาม 
ที่กำหนด 

-แสดงความเคารพ 
-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

- -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-การบวนการกลุม่ 
-สาธิต 
-ปฏิบัติจริง 
 

๖. เห็นคณุค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  มีสติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ- 
ศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตน 
นับถือตามที่กำหนด 

-สวดมนต์ แผ่เมตตา  มสีติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
กำหนด 

-สวดมนต ์
-แผ่เมตตา 

-เห็นคุณค่า -รายงาน 
-ใบงาน 
 

-ปฏิบัติจริง 
-การบวนการกลุม่ 
 

๗. บอกช่ือ ความสำคัญ และปฏิบตัิตนได้
อย่างเหมาะสม       ต่อศาสนวัตถ ุศาสน
สถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ 

-ช่ือ ความสำคัญ และปฏิบตัิ
ตนได้อยา่งเหมาะสม       
ต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนา
อื่นๆ 

-ปฏิบัติตน - -รายงาน 
-ใบงาน 
 

-ปฏิบัติจริง 
-การบวนการกลุม่ 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. ปฏิบัตติน อย่างเหมาะสมต่อสาวก  ศาสน
สถาน ศาสนวัตถุของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

-การปฏิบัตตินอย่างเหมาะสมต่อสาวก  
ศาสนสถาน  
ศาสนวัตถุ  ของศาสนาท่ีตนนับถอื
ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 

-ปฏิบัติตน - -แผนผังความคดิ 
-รายงาน 
 

-อธิบาย 

๒. เห็นคณุค่าและปฏบิัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคญัทางศาสนาตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

-การปฏิบัตตินในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด
ได้ถูกต้อง 

-ปฏิบัติตนในศาสนพิธี -เห็นคุณค่าในศาสนพิธี -รายงาน 
-การปฏิบัติจริง 

-สถานการณ์จำลอง 
-บทบาทสมมุต ิ

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

-เป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปน็ศา
สนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

-แสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

- -ใบงาน 
-แผนผังความคดิ 

-ฝึกปฏิบัต ิ
-บทบาทสมมุต ิ
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏบิัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรกัษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน 

  สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. สรปุประโยชน์และปฏิบัตตินตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

-ประโยชน์และปฏิบตัิตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

-สรุปประโยชน์ 
-ปฏิบัติตน 

- -รายงาน -อธิบาย 
-บทบาทสมมุต ิ

๒. บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม ที่
หลากหลาย 

-พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและ
ผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม ที่หลากหลาย 
 

-บอก - -แบบบันทึก 
-แผนผังความคดิ 

-อธิบาย 
-บทบาทสมมุต ิ

 
๓.  อธิบายความ สำคัญของวันหยดุ ราชการที่
สำคญั    

-ความ สำคญัของวันหยุด ราชการทีส่ำคญั    -อธิบาย - -แบบบันทึก -อธิบาย 
-เล่าเรื่อง 
-ยกตัวอย่าง 
-ตั้งคำถาม 

๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมี       ผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและ   ท้องถิ่นของตน   

-บุคคลซึ่งมี       ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและ   ท้องถิ่นของตน   

-ยกตัวอย่าง - -รายงาน -อภิปราย 
-อธิบาย 
-สาธิต 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจัจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์        

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.ระบุบทบาทและหนา้ที ่
ของสมาชิก ชุมชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   
ตามกระบวนการประชาธปิไตย 

 

-บทบาทและหนา้ที ่
ของสมาชิก ชุมชนในการมีส่วนร่วม
กิจกรรมตา่ง ๆ   ตามกระบวนการ
ประชาธปิไตย 
 

-ระบ ุ - -แบบบันทึก 
-แผนผังความคดิ 

-บทบาทสมมุต ิ
-เล่าเรื่อง 
-ตั้งคำถาม 

๒.วิเคราะห์ความแตกตา่งของกระบวนการ 
การตัดสินใจในช้ันเรียน/โรงเรียน  และ
ชุมชน  โดยวิธี การออกเสียงโดยตรงและ
การเลือกตัวแทนออกเสียง 

 

-ความแตกต่างของกระบวนการ การ
ตัดสินใจในช้ันเรยีน/โรงเรยีน  และ
ชุมชน  โดยวิธี การออกเสียงโดยตรง
และการเลือกตวัแทนออกเสยีง 
 
 

-วิเคราะห ์ - -แบบบันทึกการสังเกต -บทบาทสมมุต ิ
-อธิบาย 
-ตั้งคำถาม 

๓. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 
ในช้ันเรียน โรงเรยีนและชุมชน  ท่ีเป็นผล
จากการตดัสินใจของบุคคลและกลุม่ 

-การเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน 
โรงเรียนและชุมชน  ท่ีเป็นผลจาก
การตัดสินใจของบุคคลและกลุม่ 

-ยกตัวอย่าง - -รายงาน 
-แผ่นผังความคดิ 

-อธิบาย 
-อภิปราย 
-รายงาน 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่จำกดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่  รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. จำแนกความต้องการและ
ความจำเป็นในการใช้สินค้าและ
บริการในการดำรงชีวิต 

-ความต้องการและความจำเป็น
ในการใช้สินค้าและบริการใน
การดำรงชีวิต 

-จำแนก - -แผนผังความคดิ -กระบวนการกลุ่ม 
-ศึกษาค้นคว้า 
 

๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง -การใช้จ่ายของตนเอง 
 

-วิเคราะห ์ - -บัญชีรับ-จ่าย 
 

-วิเคราะห ์
-อภิปราย 

๓. อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดมผีลต่อการผลิตและ 
บริโภคสินค้าและบริการ 

-ทรัพยากรที่มีอยู่จำกดัมีผลต่อ
การผลิตและบรโิภคสินค้าและ
บริการ 

-วิเคราะห ์ - -รายงาน กระบวนการกลุ่ม 
-ศึกษาค้นคว้า 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒    เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะ
กระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหา
และให้บริการแก่ประชาชน 

-สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-บอก - -แบบสำรวจ -สำรวจ 
-ระดมความคิด 

๒. บอกความ สำคัญของภาษีและ
บทบาทของประชาชนในการเสียภาษี 

-ความ สำคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษ ี

-อธิบาย - -รายงาน 
 

-กระบวนการกลุ่ม 
-บทบาทสมมุต ิ

๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทาง
การค้าที่มผีลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

-เหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มผีล
ทำให้ราคาสินคา้ลดลง 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -ศึกษาค้นคว้า 

 
ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 
สาระที่ ๔ ประวตัิศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณต์่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 

๑.  เทียบศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินท่ี
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

-ศักราชท่ีสำคัญตามปฏิทินท่ีใช้
ในชีวิตประจำวัน 

-เปรียบเทียบ - -รายงาน 
 

-ศึกษาค้นคว้า 
-วิเคราะห ์

๒. แสดงลำดับเหตุการณส์ำคญัของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐาน
แลแหล่งข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

-เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยระบหุลักฐานแล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

-แสดง - -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-สำรวจ 
-กระบวนการกลุ่ม 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่ ๔  ประวัตศิาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๒      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถงึปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. ระบุปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของ
ชุมชน  

-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้ง
ถิน่ฐานและพัฒนาการของ
ชุมชน 

-ระบ ุ - -แผนความคิด 
-รายงานผล 
 

-ระดมความคิด 

๒. สรปุลักษณะที่สำคัญของ       
ขนมธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน 

-ลักษณะทีส่ำคัญของ       
ขนมธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมของชุมชน 

-สรุป - -รายงานผล -กระบวนกลุ่ม 

๓.  เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่างทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ  

 

-ความเหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่นๆ  

-เปรียบเทียบ - -ตารางวิเคราะห ์ -วิเคราะห ์
-อภิปราย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภมูิใจและธำรงความเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑.  ระบุพระนามและ 
พระราชกรณียกจิโดยสังเขปของ
พระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นผู้สถาปนา  
อาณาจักรไทย 

 

-พระนามและ 
พระราชกรณียกจิโดยสังเขปของ
พระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นผู้
สถาปนา  อาณาจักรไทย 

 

-ระบ ุ - -รายงาน -กระบวนการกลุ่ม 
-อภิปราย 
-รายงาน 

๒. อธิบายพระราชประวตัิและพระ
ราช -กรณียกิจของพระมหากษัตรยิ์     
ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป 

 

-พระราชประวตัิและพระราช -
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์     
ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป 

-อธิบาย 
 

- -ใบงาน -กระบวนการกลุ่ม 
 

๓.  เล่าวรีกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มี
ส่วนปกป้องประเทศชาต ิ

-วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มี
ส่วนปกป้องประเทศชาต ิ

-เล่า - -รายงาน -รายงาน 
-กระบวนการกลุ่ม 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
 มาตรฐาน ส ๕.๑      เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภมูิศาสตร์  ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย
ในการหาข้อมูลทางภมูิศาสตร์ใน
ชุมชนได้อย่าง    มีประสิทธภิาพ 

 

-แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายใน
การหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน
ชุมชนได้อย่าง    มีประสิทธิภาพ 
 
 

-ใช้แผนที่ แผนผัง 
 
 

- -เขียนแผนที ่
-เขียนแผนผัง 
-สมุดสะสมภาพถ่าย 
 

-การสำรวจ 
-การศึกษาค้นคว้า 
 

๒. เขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดง
ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน  

-ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญ
ในบริเวณโรงเรยีนและชุมชน 

-เขียนแผนผัง 
 

- -เขียนแผนผัง 
-วาดภาพ 

-การสำรวจ 
-การศึกษานอกสถานท่ี 
 

๓. บอกความสมัพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทาง
สังคมของชุมชน 

-ความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคม
ของชุมชน 

-บอก - -ตารางความสัมพันธ์ -การะบวนการคดิ 
-การะบวนการกลุ่ม 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๓  รหัสวิชา  ส ๑๓๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม  มีจติสำนึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. เปรยีบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถงึปัจจุบัน 

-การเปลีย่นแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีต
ถึงปัจจุบัน 

-เปรียบเทียบ - -เขียนตารางเปรียบเทยีบ -การอธิบาย 
-การศึกษาค้นคว้า 

๒.  อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ ในการ     สนองความ 
ตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์
และการประกอบอาชีพ 

-การพึ่งพาสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ ในการ     
สนองความ ตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์
และการประกอบอาชีพ 

-อธิบาย - -รายงาน -กระอธิบาย 
-การศึกษาค้นคว้า 

๓. อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อ ให้เกิด
มลพิษโดยมนุษย ์

-มลพิษและการก่อ ให้เกดิมลพิษ
โดยมนุษย ์

-อธิบาย - -โครงงาน -กระบวนการคดิ 
-กระบวนการกลุ่ม 

๔. อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท -ความแตกต่างของเมืองและ
ชนบท 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -การสำรวจ 

๕. ตระหนักถึงการเปลี่ยน แปลงของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

-การเปลีย่น แปลงของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ตระหนัก ตระหนัก -ปฏิบัติจริง การปฏิบัตจิริง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน  ส๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัตติามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข    
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อธิบายความสำคญั 
ของพระพุทธ- ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะเป็นศูนยร์วมจิตใจ 
ของศาสนิกชน 
 

-ความสำคญัของพระพุทธ ศาสนา
หรือศาสนา ท่ีตนนับถือในฐานะเปน็
ศูนย์รวมจติใจของ พุทธศาสนิกชน 

-อธิบาย - -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-อธิบาย 
-ซักถาม 
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้(วัด) 

๒. สรปุพุทธประวัตติั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม หรือประวตัิศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

-พุทธประวัต ิ
-ตรัสรู ้
-ประกาศธรรม 
-ประวัติศาสดาที่ตนนบัถือ 

-สรุปความ - -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 
-แผ่นพับ 
-ป้ายนิเทศ 

-อธิบาย 
-ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

๓. เห็นคณุค่าและประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด  

-พุทธสาวก 
-พุทธสาวิกา 
-ศาสนิกชนตัวอย่าง 

-ปฏิบัติตน 
 
- 

-เห็นคุณค่า -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-สังเกต 
-อธิบาย 
-อภิปราย 
-กรณีตัวอย่าง 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๔. แสดงความเคารพ 
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ

-ความเคารพ 
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขา

-แสดงความเคารพ
ปฏิบัติตามตน 

- -แบบบันทึก 
-การปฏิบัต ิ

-อธิบาย 
-อภิปราย 
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หลักธรรม โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

และหลักธรรม โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

๕. ช่ืนชมการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว         โรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ศาสนา  พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัตใินการดำเนิน
ชีวิต 

-การทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว         โรงเรียนและ
ชุมชนตามหลักศาสนา  พร้อมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

-ปฏิบัติตนในการดำเนิน
ชีวติ 

 

-ช่ืนชมการทำความดี
ของตน 

-รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-อธิบาย 
-อภิปราย 

๖. เห็นคณุค่าและสวดมนต ์
แผ่เมตตา  มสีติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจติตามแนวทาง 
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

-สวดมนต ์
แผ่เมตตา  มสีติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง 
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด 

-สวดมนตไ์หว้พระ 
-ฝึกกากรยืน  น่ัง  เดิน
และนอนอย่างมสีต ิ
-ฝึกกำหนดรูค้วามรูส้ึก 
-ฝึกการฟัง 
 

-เห็นคุณค่า -รายงาน 
-แบบบันทึกการสังเกต 

-บทบาทการสมมตุ ิ
(สถานการจำลอง) 
-ปฏิบัติจริง 

ตัวช้ีวดั ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน      
นับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกัน 
เป็นชาติได้อย่างสมานฉันท ์

-ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน      
นับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้
อย่างสมานฉันท์ 

-ปฏิบัติตน -อยู่รวมกันเป็นชาต ิ -รายงาน -อธิบาย 
-สถานการณ์จำลอง 
-ปฏิบัติจริง 

๘. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขป 

-ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขป 

-อธิบาย  -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-อภิปราย 
-เล่าเรื่อง 

 
 
 
 
 



 89 

ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อภิปรายความสำคัญและ 
มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา      
ศาสนสถานของศาสนาที่ตน      
นับถือ 

 

-ความสำคัญและ 
มีส่วนร่วมในการ
บำรุงรักษา      ศาสน
สถานของศาสนาที่ตน      
นับถือ 
 
 

-อภิปราย 
-การมีส่วนร่วม 

- -อภิปราย 
-โครงงาน 
-รายงาน 

-อภิปราย 
-ศึกษาค้นคว้า 
-ปฏิบัติจริง 

๒. มีมารยาทของความเป็น 
ศาสนิกชนท่ีดีตามที่กำหนด 

 

-มารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ีดีตามที่
กำหนด 

-มีมารยาท 
 

- -สังเกตพฤติกรรม 
-ใบงาน 

-ฝึกมารยาท 
-แผนที่ความคิด 
-ปฏิบัต ิ

๓. ปฏิบัตตินในศาสนพิธี  
พิธีกรรม และวันสำคญั ทาง
ศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 

-ศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันสำคัญ ทางศาสนา
ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 

-ปฏิบัติตน - -สังเกตพฤติกรรม 
-รายงาน 
 

-ฝึกปฏิบัติจริง 
-อภิปราย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏบิัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรกัษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่างสันติสุข 
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. ปฏิบัตตินเป็นพลเมืองดตีามวิถี
ประชาธปิไตย ในฐานะสมาชิกที่ดี
ของชุมชน 

-พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน  

-ปฏิบัติตน 
 

-เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 
 

-รายงาน -อธิบาย 

๒.ปฏิบตัิตนในการ เป็นผู้นำและผู้
ตามที่ด ี

-การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี -ปฏิบัติตน 
 

-เป็นผู้นำท่ีดีของชุมชน -รายงาน -สาธิต 
-ปฏิบัติจริง 

๓. วิเคราะหส์ิทธิพื้นฐาน ที่เด็กทุก
คนพึงได้รับตามกฎหมาย 

-สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึง
ได้รับตามกฎหมาย 

-วิเคราะห ์
-อภิปราย 

- - - 

๔. อธิบายความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคน 
ในท้องถิ่น 

-ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

-อธิบาย 
 

- -แผนที่ความคิด -กระบวนการกลุ่ม 

๕.  เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน 

-วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขในชีวิตประจำวัน 

-เสนอ - -แผนที่ความคิด 
-รายงาน 

-กระบวนการกลุ่ม 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจัจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น

ประมุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. อธิบายอำนาจอธิปไตยและ
ความสำคญัของระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

-อำนาจอธิปไตย  และ
ความสำคญัของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

-อธิบาย - -แผนที่ความคิด -อธิบาย 

๒. อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในกระ บวนการเลือกตั้ง 

-บทบาท  หน้าท่ีพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

-อธิบาย - -แผนที่ความคิด 
-แสดงละคร 

-อธิบาย 

๓. อธิบายความสำคญั    ของสถาบนั        
พระมหา กษัตริยต์ามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

-ความสำคญัของสถาบันพระ
มหากษัติยต์ามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

-อธิบาย -เห็นความสำคัญของสถาบัน
หลักและสถาบันกษัตริย ์

-รายงาน -อธิบาย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่จำกดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่  รวมทั้งเข้าใจ หลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพือ่การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. ระบุปจัจัยที่มผีลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ 

 

-ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ 

-อภิปราย - -ใบงาน 
 

-อธิบาย 
 

๒. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค 

 

-สิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง
ในฐานะผู้บรโิภค 

-สรุปความ 
-อภิปราย 

 

- -แผนผังความคดิ -อภิปราย 
-อธิบาย 

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเอง 

-หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเอง 

-อธิบาย - -โครงงาน -อธิบาย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์๒. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน 
มาตรฐาน ส ๓.๒    เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 

 

-ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 
-อาชีพ  สินค้าและบริการ
ต่างๆที่ผลิตในชุมชน 

-อธิบาย - -ใบงาน -อธิบาย 
-กระบวนการกลุ่ม 

๒. อธิบายหน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน 
 

-หน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน 
-การสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 
-ความหมายและประเภท
ของเงิน 
 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -อธิบาย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๔ ประวตัิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณต์่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ   
ศตวรรษ  และสหสัวรรษ 

 

-ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ   
ศตวรรษ  และสหสัวรรษ 
-การใช้ทศวรรษและ
สหัสวรรษเพื่อทำความ
เข้าใจช่วงเวลา 
 

-อธิบาย - -ใบงาน -อธิบาย 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษยชาตโิดยสังเขป 

 

-ยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติของมนุษยชาติ
โดยสังเขป 

-อธิบาย - - -วิเคราะห ์

๓.แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้
ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น 

 

-ประเภทหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมา
ของท้องถิ่น 
 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -สนทนา /ซักถาม 
-สังเคราะห ์
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๔  ประวัตศิาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๒      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถงึปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 

 

-การตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
 

-อธิบาย - - -อธิบาย 

๒.   ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่
แสดงพฒันาการของมนุษยชาติ   

 

-หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ   
 

-อธิบาย 
-อภิปราย 

- -ใบงาน -อธิบาย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภมูิใจและธำรงความเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑.  อธิบายพัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 

 

-พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 
-การสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย 

-อธิบาย - -ใบงาน -อธิบาย 

๒.  บอกประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย 

 

-ประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย 

-สนทนา 
-อธิบาย 

-ภูมิใจในความเป็นชาต ิ - -กระบวนการกลุ่ม 

๓. อธิบายภูมปิัญญาไทย 
ที่สำคัญสมัยสุโขทัย ที่น่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์

 

-ภูมิปัญญาไทย 
ที่สำคัญสมัยสุโขทัย ที่น่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่
การอนุรักษ ์
 

-อธิบาย -เห็นคุณค่า -รายงาน 
-ผังความคิด 

-กระบวนการกลุ่ม 
-สังเคราะห ์
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
 มาตรฐาน ส ๕.๑      เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภมูิศาสตร์  ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. ใช้แผนที่ ภาพถ่าย ระบลุักษณะ
สำคัญ   ทางกายภาพของจังหวัด
ตนเอง 

-แผนที่  ภาพถ่าย  ลักษณะทาง
กายภาพของจังหวัดตนเอง 

-ใช้แผนที ่ -เห็นคุณค่าของแผนที ่ -ภาพวาดแผนท่ี -กระบวนการกลุ่ม 
-การระดมสมอง 
-สรุป/อภิปราย 

๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและ   สิ่ง
ต่างๆ  ในจังหวัดของตนเองด้วย 
แผนที่ 

 

-ตำแหน่ง  ระยะทาง  และทิศของ
ทรัพยากรและสิ่งตา่งๆในจังหวัด
ของตน 

-ระบ ุ -เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรในท้องถิ่นของ
ตน 

-แผนที่แสดงแหล่งทรัพยากร
ในจังหวัด 

 

๓.ใช้แผนที่ อธิบาความสมัพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่นจังหวัด   
 
 
 
 

-แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัด 
-สภาพทางกายภาพ  (ภูมลิักษณ์
และภมูิอากาศท่ีมผีลต่อสภาพ
สังคมของ 
จังหวัด 

-ใช้แผนที ่ -เห็นคุณค่าของแผนที ่ -แผนที่แสดงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆที่อยู่ในจังหวัด 

-กระบวนการกลุ่ม 
-กระบวนการความคิด 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๔  รหัสวิชา  ส ๑๔๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม  มีจติสำนึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑  อธิบายสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ
ของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด 

 

-สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน
ที่ส่งผลต่อการดำเนินขชีวิตของคนใน
จังหวัด  เช่น  ลักษณะบ้าน  อาหาร 

-อธิบาย -เห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

-แผนผังความคดิ -ศึกษาคันคว้า 
-สรุป/อภิปราย 

๒   อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลทีเ่กิด
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 

-การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มใน
จังหวัดและผลทีเ่กิดจากการ
เปลี่ยนแปลง  เช่น  การตั้งถิ่นฐาน  
การย้ายถิ่น 

-อธิบาย -เห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
ตน 

-แผนผังความคดิ 
 
 

-ศึกษาค้นคว้า 
-สรุปอภิปราย 

๓. มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด 

 -มีส่วนร่วม -เห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของตน 

-โครงงาน 
-ผลงานนักเรยีน 

-แบ่งกลุ่ม 
-ปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษไ์ด้แก่
จัดเป็นนิทรรศการ  จัดกจิกรรม
รณรงค์อนุรักษ ์
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน  ส๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัตติามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข    
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. วิเคราะห์ความสำคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาตไิทย 

-ความสำคญัของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนา
ชาติไทย 

-วิเคราะห ์ - -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 
-ใบงาน 

-ศึกษาค้นคว้า 
-อภปิราย 
-โครงงาน 
-งานกลุ่ม 

๒. สรปุพุทธประวัตติั้งแต่เสด็จกรงุ
กบิลพัสดุ์  จนถึงพุทธกิจสำคญัหรอื
ประวัติศาสดา 
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

-พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพสัดุ์
จนถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัตศิาสดา
ที่ตนนบัถือตามที่กำหนด 

-สรุป -ภูมิใจ -ใบงาน 
-สมุดเล่มเล็ก 

-ศึกษาค้นคว้า 
-ปฏิบัติจริง 

๓. เห็นคณุค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคดิ
จากประวัตสิาวก ชาดก  เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

-แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัตสิาวก ชาดก  เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 
 

-เห็นคุณค่า 
-ประพฤติตน 

-ภูมิใจ -รายงาน 
-ใบงาน 

-โครงงาน 
-งานกลุ่ม 
-บทบาทกลุ่มสมมุต ิ

๔. อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญ
ของพระไตรปฏิก หรือคมัภีร์ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

-องค์ประกอบของพระไตรปิฏกหรอืค
วามสำคญัของพระไครปิฏก 
 

-อธิบาย - -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 
-ใบงาน 

-งานกลุ่ม 
-ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  ฯลฯ 

๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและ
ปฏิบัติตาม 

-พระรัตนตรัยและปฏิบัตติาม 
ไตรสิกขาและหลักธรรม 

-แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัยและปฏิบตัิตาม

-อ่อนน้อม 
-มีสัมมาคาราวะ 

-รายงาน 
-ใบงาน 

-ปฏิบัติจริง 
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ไตรสิกขาและหลักธรรม 
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ี 
ตนนับถือตามที่กำหนด 

โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ี 
ตนนับถือตามที่กำหนด 
 

ไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท  ๓ 

๖. เห็นคณุค่าและสวดมนต์   
 แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน  นับ
ถือตามที่กำหนด 

-สวดมนต์   
 แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน  นับ
ถือตามที่กำหนด 

-เห็นคุณค่าและสวด
มนต์แผเ่มตตามสีติที่
เป็นพื้นฐานของสมาธ ิ

-มีสมาธ ิ -รายงาน 
-ใบงาน 
-แผนผังความคดิ 

-ปฏิบัติจริง 
-โครงงาน 
-งานกลุ่ม 

๗. ปฏิบัตตินตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-การปฏิบัตตินตามหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเอง
และสิ่งแวดล้อม 

-ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ี

ตนนับถือ 

- -โครงการ 
-ใบงาน 
-จัดนิทรรศการ 

-ปฏิบัติจริง 
-รายงาน 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตน
นับถืออย่างเรียบง่าย  มีประโยชน์ 
และปฏิบตัิตนถูกต้อง 

 

-การจัดพิธีกรรมตาม
ศาสนาท่ีตนนับถืออย่าง
เรียบง่าย  มีประโยชน์ 
และปฏิบตัิตนถูกต้อง 

-อธิบาย -ปฏิบัติตน 
 

-สาธิต 
-ประเมินการปฏิบตัิตน 

-อธิบาย 
-งานกลุ่ม 

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันสำคัญทางศาสนาตามที่
กำหนดและอภิปรายประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการ    เข้าร่วมกจิกรรม 

 

-ในศาสนพิธี พิธีกรรมและ
วันสำคัญทางศาสนาตามที่
กำหนดและอภิปราย
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ    
เข้าร่วมกิจกรรม 

-สรุป 
-อภิปราย 

-ปฏิบัติตน 
 

-ปฏิบัติจริง -โครงงาน 
-บทบาทสมมุต ิ
อภิปราย 

๓. มีมรรยาทของความเป็น        
ศาสนิกชนท่ีดี ตามที่กำหนด 

 

-มรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ีดี ตามที่
กำหนด 

-อธิบาย 
-สาธิต 

-ปฏิบัติตน 
 

-สาธิต -ปฏิบัติจริง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏบิัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรกัษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. ยกตัวอย่างและปฏิบตัิตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิ  
เสรภีาพและหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี  
 

-การปฏิบัตตินตามสถานภาพ  
บทบาท  สิทธิเสรภีาพ  และ
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองด ี

-ยกตัวอยา่ง 
-ปฏิบัติจริง 

-ปฏิบัติตน  ตามสถานภาพๆ -แสดงละคร 
-แผนที่ความคิด 
 
 

-อภิปราย 
-โครงงาน 
-ปฏิบัติจริง 

๒.  เสนอวิธีการ ปกป้องคุ้มครอง
ตนเองหรือผู้อื่น จากการละเมดิ
สิทธิเด็ก 

-วิธีการปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่นจากากรละเมดิสิทธิ
เด็ก 

-เสนอ - -แผนที่ความคิด 
-รายงาน 

-กระบวนการกลุ่ม 
-รายงาน 

๓.  เห็นคณุค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมี
ผลต่อการดำเนินชีวิต 
ในสังคมไทย 

-คุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมีผล
ต้อการดำเนินชีวิตของคนใน
สังคมไทย 

- -เห็นคุณค่า -รายงาน 
-แผนที่ความคิด 

-รายงาน 
-อภิปราย 
 

๔. มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์และ
เผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่นของ
ชุมชน 

-การอนุรักษ์และเผยแพร่ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

-มีส่วนร่วม - -รายงาน 
-แผนที่ความคิด 

-ศึกษาค้นคว้า 
-ปฏิบัติจริง 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจัจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น

ประมุข     
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.   อธิบายโครงสร้างอำนาจ หน้าท่ี
และความสำคญัของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

-โครงสรา้ง  อำนาจหน้าที่และ
ความสำคญัของการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

-อธิบาย 
 

-ปฏิบัติตนได ้ -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-อภิปราย 
-ศึกษาค้นคว้า 

๒. ระบุบทบาทหนา้ที่และวิธีการ
เข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

-บทบาท  หน้าท่ี  และวิธีการ
เข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

-ระบ ุ -ปฏิบัติตนได ้ -แผนผังความคดิ -กระบวนการกลุ่ม 

๓. วิเคราะห์ประโยชน์ท่ีชุมชนจะ
ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

-ประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับ
จากองค์กรส่วนท้องถิ่น 

-วิเคราะห ์ -ปฏิบัติตนได ้ -รายงาน 
-แผนที่ความคิด 

-กระบวนการกลุ่ม 
-วิเคราะห ์
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่จำกดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่  รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพือ่การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 

๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการ 

-ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ -อธิบาย -ปฏิบัติตน -แผนผังความคดิ -ศึกษค้นคว้า 

๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน 

-แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัวโรงเรียนและชุมชน 

-วิเคราะห ์ -ปฏิบัติตน -รายงาน 
-โครงการ 

-โครงงาน 
-รายงาน 

๓. อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์
ของสหกรณ ์

-หลักการสำคัญและประโยชน์ของ
สหกรณ ์

-อธิบาย -ปฏิบัติตนตาม
หลักการสำคัญ 

-รายงาน -บทบาทกลุ่มสมมุต ิ

 
ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 
สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์๒. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน 

มาตรฐาน ส ๓.๒    เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบื้องต้น
ของธนาคาร 

-บทบาทหน้าท่ีเบื้องต้น
ของธนาคาร 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -อธิบาย 
-สำรวจ 

๒. จำแนกผลดี ผลเสียของการกู้ยมื -ผลดี ผลเสียของการกู้ยมื -จำแนก - -ตารางวิเคราะห ์ -วิเคราะห ์
-อภิปราย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 

สาระที่ ๔ ประวตัิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณต์่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะ
กระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคน

อยา่งไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่หลากหลาย 

-ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐาน
ที่หลากหลาย 

-สืบค้น - -รายงาน -สืบค้นข้อมูล 

๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบ
คำถามทางประวัตศิาสตร์อย่างมเีหตุผล 

-ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถาม
ทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

-รวบรวมข้อมลู - -ใบงานการสำรวจ -สำรวจ 
-รายงาน 

๓. อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกีย่วกับเรื่องราวในท้องถิน่ 

-ความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกีย่วกับเรื่องราวในท้องถิน่ 

-อธิบาย - -ตารางวิเคราะห ์ -อธิบาย 
-วิเคราะห ์

 
ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 
สาระที่ ๔  ประวัตศิาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๒      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถงึปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด ความรู้ 
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อย่างไรว่าเด็กทำได้
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.  อธิบายอทิธพิลของอารยธรรมอินเดยีและจีนที่มีตอ่
ไทย  และเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยสังเขป 

-อิทธิพลของอารยธรรมอินเดยีและจนีที่มีตอ่ไทย  
และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยสังเขป 

-อธิบาย - -แผนผังความคิด -อธิบาย 
-กระบวนการกลุ่ม 
 

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคม 
ไทยปจัจุบนั โดยสังเขป 

-อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติตอ่สังคม 
ไทยปจัจุบนั โดยสังเขป 

-อภิปราย - -แผนผังความคิด -อภิปราย 
-วิเคราะห ์
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 
สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภมูิใจและธำรงความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. อธิบาย  พัฒนา การของอาณาจักรอยุธยา
และธนบุรโีดยสังเขป 

-พัฒนา การของอาณาจักรอยุธยา
และธนบุรโีดยสังเขป 

-อธิบาย - -รายงาน -อธิบาย 
-กระบวนการกลุ่ม 

๒. อธิบายปัจจัยทีส่่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจและการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

-ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของอาณาจักร
อยุธยา 

-อธิบาย - - -อธิบาย 
-กระบวนการกลุ่ม 

๓. บอกประวตัิและผลงานของบุคคลสำคัญ
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมใิจ 

-ประวัติและผลงานของบุคคล
สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ 

-บอก -ภาคภูมิใจ - -ศึกาค้นคว้า 
-สำรวจ 

๔. อธิบายภูมปิัญญาไทยท่ีสำคัญสมัยอยุธยา
และธนบุรีที่น่าภาคภมูิใจและ 
ควรค่าแก่การอนรุักษ์ไว ้

-ภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัย
อยุธยาและธนบรุีที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้

--อธิบาย -ภาคภุมิใจ - -กระบวนการกลุ่ม 
-อภิปราย 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
 มาตรฐาน ส ๕.๑      เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภมูิศาสตร์  ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. รู้ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ 
ละติจดู ลองจิจูด) ระยะ ทิศทาง
ของภูมิภาคของตนเอง 

-ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์  
ละติจดู  ลองติจูด) ระยะ  ทิศทาง
ของภูมิภาคของตนเอง 

-รู้ตำแหน่ง 
 
 

- -ใบงาน -แบ่งกลุ่ม 
-ศึกษาแผนที ่
-สรุป/อภิปราย 

๒. ระบลุักษณภ์ูมลิักษณะ         
ที่สำคัญในภมูิภาคของตนเองใน
แผนที ่

-ภูมิลักษณะที่สำคัญในภมูิภาค
ภาคกลางของตนเอง  เช่น  แม่น้ำ  
ภูเขา  ป่าไม ้

-ระบ ุ
-สังเกต 

- -แผนที่ความคิด -สำรวจ/ดูภมูิทัศน ์
-ศึกษาค้นคว้า 
-สรุปอภิปราย 

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะ
ทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง 
 

-ความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพ  (ภูมิลักษณ์และ
ภูมิอากาศ)  และลักษณะทาง
สังคม  (ภูมิสังคมในภูมภิาคของ
ตน) 

-อธิบาย 
 

- -แผนที่ความคิด -สำรวจ 
-ศึกษาค้นคว้า 
-สรุป 
-อภิปราย 
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ตารางวเิคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๕  รหัสวิชา  ส ๑๕๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม  มีจติสำนึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม  ทาง
กายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตัง้
ถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากร 
ในภูมิภาค 

-สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถ่ิน
ฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชาชนในภูมิภาค 

-วิเคราะห ์ -รักและหวงแหนท้องถิ่นของ
ตน 

-แผนที่ความคิด -สัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น 
-ศึกษา/ค้นคว้า 
-สรุป/อภิปราย 

๒. อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม    
ทางธรรมชาติ   ท่ีก่อให้เกดิวิถีชีวิต
และการสรา้งสรรค์วัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 

-อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกดิวิถีชีวิตใน
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 

-อธิบาย -รักและหวงแหนท้องถิ่นของ
ตน 

-แผนที่ความคิด -ศึกษาค้นคว้า 
-อภิปราย 
-วิเคราะห ์

๓. นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เหน็
ผลจากการรักษาและการทำลาย
สภาพแวดล้อมและเสนอแนวคดิในการ
รักษาสภาพ แวดล้อมในภูมิภาค 

-ผลจากการรักษาและการ
ทำลายสภาพแวดล้อม 
-แนวทางการอนุรักษ์และ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค 

-นำเสนอตัวอย่าง -รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ของตน 

-ใบงาน 
ผลจากาการระดมสมองหา
แนวทางป้องกันและอนุรักษ์
ท้องถิ่นของตน 
-รายงาน 

-ดูวิสัยทัศน์สิ่งแวดล้อมท่ีดีและที่ถกู
ทำลาย 
-สำรวจสภาพแวดล้อมในชุมชนที่
ถูกทำลาย 
-ระดมสมองหาแนวทางป้องกัน 
-รายงาน 

 
 
 



 109 

ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัตติามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข    
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. วิเคราะห์ความสำคญัของ
พระพทุธศาสนาในฐานะเป็น
ศาสนาประจำชาติ  หรือความ 
สำคัญของศาสนาท่ีตน    นับถือ 

-ความสำคญัของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็น
ศาสนาประจำชาติหรือ
ความสำคญัของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

-วิเคราะห ์ -. -Mind mapping 
-รายงาน 
 
 

-อภิปราย 
-ศึกษาค้นคว้า 

๒. สรปุพุทธประวัตติั้งแต่ปลงอายุ
สังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือ
ประวัติศาสดาทีต่น     นับถือ
ตามที่กำหนด 

-พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุ
สังขารจนถึงสังเวชนียสถาน
หรือประวตัิศาสดาที่ตนนับถือ 

-สรุป - -Mind mapping 
-ทดสอบ 

-ศึกษาค้นคว้า 

๓. เห็นคณุค่าและประพฤต ิ
ตนตาม  แบบอย่างการดำเนิน
ชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิกชน 
ตัวอย่างตามที่กำหนด 

-แบบอย่างการดำเนินชิวิตและ
ข้อคิดจากประวตัิสาวก  ชาดก  
เรื่องเล่า 
ศาสนิกชนตัวอย่างท่ีกำหนด 

-ปฏิบัติตนตามแบบอย่าง -เห็นคุณค่า -รายงานสรุป 
-จัดป้ายนิเทศ 
 

-กรณีศึกษา 
-ศึกษาค้นคว้า 
-โครงงาน 

๔. วิเคราะห์ความสำคญั     และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม 
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓  
ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม

-ความสำคญัและเคารพพระ
รัตนตรัยปฏิบตัิตามไตรสิกขา
และหลักธรรมโอวาท  ๓ใน
พระพุทธศาสนาหรือ

-วิเคราะห ์
-ปฏิบัติตน 

- -แผนผังความคดิ 
-รายงานการค้นคว้า 

-ศึกษาค้นคว้า 
-อภิปราย 
-กระบวนการกลุ่ม 
-สาธิต 
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ของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่
กำหนด 

หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

๕. ช่ืนชมการทำความดีของบุคคล
ในประเทศตามหลักศาสนาพร้อม
ทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต 

-การทำความดตีามหลัก
ศาสนาพร้อมทั้งบอกแนว
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

-ปฏิบัติตน 
 

-ช่ืนชม  -กรณีตัวอย่างสืบค้น 
-ปฏิบัติจริง 

๖. เห็นคณุค่า และสวดมนต์ แผ่
เมตตาและบริหารจิต  เจริญ
ปัญญา  มสีติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 
 

-การสวดมนต์ไหว้พระ การแผ่
เมตตาการบริหารจติเจริญ
ปัญญา 

-บริหารจติ 
-ปฏิบัติจริง 
-สวดมนต์แผ่เมตตา 

-เห็นคุณค่า -สังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 

-ฝึกปฏิบัตสิวดมนต ์
แผ่เมตตา 

๗. ปฏิบัตติน ตามหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อแก้ปัญหา
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

-ตามหลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหา
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

-ปฏิบัต ิ - -สังเกตพฤติกรรม 
-ใบงานกรณีศึกษา 

-สถานการณ์จำลองกรณี
ตัวอย่าง 

๘. อธิบายหลักธรรมสำคญัของ
ศาสนาอ่ืนๆโดยสังเขป 
 

-หลักธรรมสำคญัของศาสนา
อื่นๆโดยสังเขป 
 

-อภิปราย - -เขียนรายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-อธิบาย 
-อภิปราย 
-โครงงาน 

๙.อธิบายลักษณะสำคญัของศา
สนพิธี พิธีกรรม       ของศาสนา
อื่นๆ และปฏบิัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

-ลักษณะสำคัญของ 
ศาสนพิธี พิธีกรรม ของศาสนา
อื่นๆ และปฏบิัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

-อธิบาย -ปฏิบัติตนเหมาะสม -สังเกตพฤติกรรม 
-ใบงานฝึกกระบวน 
การคิด 

-สถานการณ์จำลอง 
-กระบวนการคดิ 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่  ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่าง ๆ
ในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 

-ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีต่าง ๆ
ในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

-อธิบาย - -รายงานการศึกษาค้นคว้า 
-แผนที่ความคิด 

-ศึกษาค้นคว้า 
-ปฏิบัติจริง 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนกิชนท่ี
ดีตามที่กำหนด 

-มรรยาทของความเป็นศาสนิกชน
ที่ดีตามที่กำหนด 

- - -รายงาน 
-สังเกตพฤติกรรม 

-ฝึกปฏิบัต ิ
-อภิปราย 

๓. อธิบาย ประโยชน์ของการเข้ารว่ม
ในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

-ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศา
สนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด
และปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 
 

-อธิบาย 
-ปฏิบัติตน 

-เข้าร่วมศาสนพิธี -รายงาน 
-แผนผังความคดิ 

-บทบาทสมมุต ิ
-อภิปราย 

๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

-การแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศา
สนิกชน 

-แสดงตนเป็นพุทธมามกะ - -สังเกตพฤติกรรม 
-ใบงาน 

-อธิบาย 
-ฝึกปฏิบัต ิ
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏบิัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรกัษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ที่เกีย่วข้อง กบั
ชีวิตประจำวัน ของครอบครัว และชุมชน  

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของครอบครัวและ
ชุมชน 

-ปฏิบัต ิ -ปฏิบัติตามกฎหมาย -แสดงละคร 
-แผนที่ความคิด 

-ศึกษาค้นคว้า 

๒. วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

-การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลา  และธำรงรักษาวัฒนธรรม
อันดีงาม 

-วิเคราะห ์  -แผนที่ความคิด -อภิปราย 

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

-มารยาทไทยตามกาลเทศะ -แสดงออก -มีมารยาทเหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

-แสดงละคร -บทบาทสมมุต ิ

๔. อธบิายคณุค่าทางวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง
กันระหว่างกลุม่คนในสังคมไทย 

-คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกนั
ระหว่างกลุม่คนในสังคมไทย 

-อธิบาย  -รายงาน -รายงาน 
-ศึกษาค้นคว้า 

๕. ติดตามข้อมลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิต ประจำวัน   เลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเรียนรู้  ไดเ้หมาะสม 

-ข้อมูล  ข่าวสาร  เหตุการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน  การเลือกรับและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้อยา่ง
เหมาะสม 

-ติดตาม 
-เลือกรับ 
-ใช้ 
 

-เป็นคนติดตามข้อมลู
ข่าวสารและเลือกรับใช้
ข้อมูล  ข่าวสาร  อย่าง
เหมาะสม 

-แผนที่ความคิด 
-ป้ายนิเทศข่าว 

-ศึกษาค้นคว้า 
-วิเคราะห ์
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่ ๒       หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจัจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี     
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. เปรยีบเทียบบทบาท หน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัฐบาล 

 

-บทบาทหน้าท่ีขององค์กรปรก
ครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

-เปรียบเทียบ - -แผนความคิด -กระบวนการกลุ่ม 
-ศึกษาค้นคว้า 

๒.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆ             
ที่ส่งเสรมิ ประชาธิปไตย ในท้องถิ่น
และประเทศ 

 

-กิจกรรมตา่งๆที่ส่งเสริม
ประชาธปิไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศ 

-มีส่วนร่วม - -แสดงบทบาทสมมุต ิ -แสดงบทบาทสมมุต ิ

๓. อภปิรายบทบาท ความสำคญั    
ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง        
ตามระบอบประชาธิปไตย 

 

-บทบาทความสำคญัในการใช้
สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง  ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

-อภิปราย - -แผนที่ความคิด -อภิปราย 
-รายงาน 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่จำกดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่  รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มี
ความรับผิดชอบ 

-บทบาทของผู้ผลิตที่มี
ความรับผิดชอบ 

-อธิบาย - -ใบงาน -ราบงาน 

๒. อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่
รู้เท่าทัน 

-บทบาทของผู้บริโภคที่
รู้เท่าทัน 

-อธิบาย - -รายงาน -กระบวนการกลุ่ม 

๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

-วิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -กระบวนการกลุ่ม 
-อภิปราย 

ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๓.๒    เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและ
รัฐบาล 

-ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ลติ 
ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล 
 

-อธิบาย - -รายงาน -กระบวนการกลุ่ม 
-ศึกษาค้นคว้า 

๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

-อธิบาย - -ใบงาน -อภิปราย 
-รายงาน 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่ ๔ ประวตัิศาสตร ์
มาตรฐาน  ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคญัของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวเิคราะหเ์หตุการณ์ตา่งๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อธิบายความสำคญัของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร ์
ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 

 

-ความสำคญัของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร ์
ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 
 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -ศึกษาค้นคว้า 
-กระบวนการกลุ่ม 

 
ตารางวเิคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 
สาระที่ ๔  ประวัตศิาสตร ์

มาตรฐาน ส ๔.๒      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดตีจนถงึปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑.   อธิบายสภาพสังคม 
เศรษฐกจิและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 

-สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบัน 

 

-อธิบาย - 
 

-ตารางวิเคราะห ์ -อภิปราย 
-ศึกษาค้นคว้า 
 

๒.  บอกความสมัพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนโดยสังเขป 

-ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -กระบวนการกลุ่ม 
-รายงาน 
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่ ๔   ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภมูิใจและธำรงความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. อธิบาย  พัฒนา การของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป  

-อธิบาย  พัฒนา การของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป  

-อธิบาย - -รายงาน -อภิปราย 
-รายงาน 
 

๒. อธิบายปัจจัยทีส่่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
และการปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสนิทร ์

-ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
และการปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสนิทร ์

 

-อธิบาย - -แผนผังความคดิ -ระดมความคิด 
-กระบวนการกลุ่ม 

๓. ยกตัวอยา่งผลงานของบุคคล
สำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร ์

-ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง 
ๆ สมัยรตันโกสนิทร ์

-ยกตัวอย่าง 
 

- -ใบงาน -ศึกาค้นคว้า 
-ระดมความคิด 

๔. อธิบายภูมปิัญญาไทยท่ีสำคัญ
สมัยรัตนโกสนิทร์ที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้

-ภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัย
รัตนโกสนิทร์ที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้

-อธิบาย -ภูมิใจ -แผนผังความคดิ -อภิปราย 
-วิเคราะห ์
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ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
 มาตรฐาน ส ๕.๑      เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภมูิศาสตร์  ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
K (รู้อะไร) 

ทักษะกระบวนการ 
P (ทำอะไรได้) 

คุณลักษณะ (A) 
(เด็กเป็นคนอย่างไร) 

 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้
(ช้ินงาน/ภาระงาน) 

สอนอย่างไร 
(วิธีสอน) 

๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
(แผนท่ี ภาพถ่ายชนิดต่าง) ระบุ
ลักษณะสำคญัทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ 

-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี  
ภาพถ่ายชนิดต่างๆ  ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศ 

-ใช้เครื่องมือ 
-ระบ ุ
-สังเกต 

- 
 

-แบบฝึกหัดการปฏิบัติงาน -แบ่งกลุ่ม 
-ศึกษา/ค้นคว้า 
-อภิปราย 

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับ    
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ  

 

-ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติของประเทศ  เช่น  
อุทกภัย  แผ่นดินไหว  วาตภัย  
ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของ
ประเทศไทย 

-อธิบาย - -บันทึกการสรุป -ดูวิสัยทัศน ์
-ศึกษาค้นคว้า 
-อภิปราย 
-วิเคราะห ์

 
 
 
 
 
 

 



 118 

ตารางวิเคราะหเ์พื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน ป.๖  รหัสวิชา  ส ๑๖๑๐๑ 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม  มีจติสำนึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
ตัวช้ีวัด ความรู ้

K (รู้อะไร) 
ทักษะกระบวนการ 

P (ทำอะไรได้) 
คุณลักษณะ (A) 

(เด็กเป็นคนอย่างไร) 
 รู้ได้อยา่งไรว่าเด็กทำได ้

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
สอนอย่างไร 

(วิธีสอน) 
๑. วิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างสิ่ง   
แวดล้อมทางธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ 

-สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 
-ความสัมพันธ์และผลกระทบ 

-วิเคราะห ์ -เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาต ิ

-แผนที่ความคิด -กระบวนการกลุ่ม 
-ระดมความคิด 

๒. อธิบายการแปลงสภาพ 
ธรรมชาติในประเทศไทยจากอดตีถึง
ปัจจุบันและผลทีเ่กิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 
 
 

-ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหรือ
ดัดแปลงสภาพทางธรรมชาติใน
ประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันและ
ผลที่เกดิขึ้น  (ประชากร  
เศรษฐกิจ  สังคม  อาชีพและ
วัฒนธรรม 

-อธิบาย -เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาต ิ

-แบบบันทึกการสรุปผล -แบ่งกลุ่ม 
-ศึกษาค้นคว้า 
-ดูวิสัยทัศน ์
-สำรวจชุมชน 
-ระดมสมอง 
 

๓. จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
 

-แนวทางการใช้ทรัพยากรของคน
ให้ใช้ได้นานขึ้นโดยมีจิตสำนึกรู้คณุ
ค่าของทรัพยากร 
-แผนอนรุักษ์ทรัพยากรในชุมชน
หรือแผนอนุรักษ ์

-จัดทำ -เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-โครงงาน -แบ่งกลุ่ม 
-ระดมสมอง 
-รายงาน 
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คำอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา    ส๑๑๑๐๑          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
จำนวน      ๑๒๐   ชั่วโมง                                   จำนวน    ๓    หน่วยกิต 

.............................................................................................. 
 
 รู้และเข้าใจพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  แบบอย่างการดำเนินชีวิต  และข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่อง
เล่า  ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด   ความหมาย    ความสำคัญ   และการแสดงความเคารพพระรตันตรยั  ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 
๓   ในพระพุทธศาสนา    หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด การสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพุทธ
ศาสนาหรือ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ      การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด      หรือศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ   
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ   หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน  ของศาสนาที่ตนนับถือ    การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันสำคัญ
ทางศาสนาตามทีก่ำหนด 

 รู้และเข้าใจประโยชน์และการปฏบิัติตน     เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว     โรงเรียน      ตัวอย่างความสามารถและความดีของ
ตนเอง ผู้อื่น และการบอกผลจากการกระทำนั้น  โครงสร้าง บทบาท  หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  บทบาท สิทธิ  หน้าที่
ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน    การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  

รู้และเข้าใจสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน    การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของ

การออม  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด  เหตุผลความจำเป็นท่ีคนต้องทำงานอย่างสุจริต   

 รู้และเข้าใจวัน เดือน ปี  และการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน    ลำดับเหตุการณ์ 

ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่ เกิดเหตุการณ์ขึ้น   ประวัติความเป็นมาของตนเอง  และครอบครัว     ความเปลี่ยนแ ปลงของ

สภาพแวดล้อม    สิ่งของ    เครื่องใช้    หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต    ที่มี

ผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน  ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตน  สถานที่สำคัญซึ่งเป็น

แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
รู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ   รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ     และที่มนุษย์สร้างขึ้น      ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ  ทิศของ

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัว ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ  แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ   ในห้องเรียน      การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศในรอบวัน       สิ่งต่าง ๆ   ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์        การเปลี่ยน แปลง ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่
รอบตัว     การมีส่วนร่วมในจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและช้ันเรียน 

*  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น  

*  การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นในชีวิตประจำวันได้อย่างประหยัด  
 *  โบราณสถาน  โบราณวัตถุของท้องถิ่น   
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย   การอภิปราย  การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค้น  การแสดง
บทบาทสมมุติ     การใช้สถานการณ์จำลอง       กระบวนการกลุ่ม      การใช้แหล่งเรียนรู้      การใช้เทคโนโลยี     การบูรณาการ     การเรียนรู้โดยโครงงาน      
การปฏิบัติจริง     การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ       เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา   ศีลธรรม  จริยธรรม    หน้าที่พลเมือง    เศรษฐศาสตร์   
ประวัติ ศาสตร์  และภูมิศาสตร์เบื้องต้น    ศรัทธา    ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรม    มีความรับผิดชอบ    ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้       มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน       เห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง     เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต   ร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่โลกกว้าง 
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.............................................................................................. 
รู้และเข้าใจความสำคัญของพระพทุธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถอื   พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ   จนถึงการออกผนวช   หรือ

ประวัติศาสดาทีต่นนับถือตามที่กำหนด     แบบอย่างการดำเนินชีวติและข้อคดิจากประวัตสิาวก   ชาดก   เรื่องเล่า  และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด    ความหมาย  ความสำคญั  และการเคารพพระรัตนตรัย    การปฏิบัตติามหลักธรรม โอวาท ๓  ใน
พระพุทธศาสนา     หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด  การทำความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัว และในโรงเรยีน
ตามหลักศาสนา    การสวดมนต์   แผ่เมตตา   มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา    หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด     ช่ือศาสนา   ศาสดา    และความสำคญัของคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ  และศาสนาอ่ืน ๆ    การ
ปฏิบัติตนต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด    การปฏิบตัิตนในศาสนพิธี   พิธีกรรม   และวันสำคญัทางศาสนาตามที่กำหนด 
 รู้และเข้าใจการปฏิบัติตนตามข้อตกลง    กติกา   กฎ    ระเบียบ     และหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิในชีวิต ประจำวัน  การปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย    การแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคดิ   ความเชื่อ   และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ    
การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน   ผู้มี
บทบาท   อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน  
 รู้และเข้าใจทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน      ที่มาของรายได้ และรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว  รายรับ – รายจา่ยของตนเอง    ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธี
ต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผู้ขาย       
 รู้และข้าใจเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในครอบครัว    หรือในชีวิตของตนเองโดย
ใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่
มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน    บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ  ตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาไทยท่ี
ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้  
 รู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ   ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สรา้งขึ้น     ซึ่งปรากฏระหวา่งโรงเรยีนกับบ้าน  ตำแหน่งอย่างง่าย   และลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ    ที่ปรากฏในลกูโลก   แผนที่   แผนผัง  และภาพถ่าย    ความ สัมพันธ์ของปรากฏการณร์ะหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์  ความสำคญั และคุณคา่ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป  และที่ใช้แล้ว
หมดไป  ความ  
สัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์   การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู    ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

*  บุคคลสำคญัทางศาสนาของจังหวัด   
 *  ผู้มบีทบาท  อำนาจในการตดัสินใจในโรงเรยีน  
 *  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินคา้พื้นเมอืง  อาชีพในชุมชน    อาชีพในท้องถิ่น    
 *  คุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  งานเทศกาลท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย  การ
สอบถาม   การสมัภาษณ์   การสาธิต   การสืบค้น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช้สถานการณ์จำลอง   กระบวนการกลุ่ม      การใช้
แหล่งเรียนรู้      การใช้เทคโนโลย ี การบูรณาการ   การเรียนรูโ้ดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ    
 เพื่อให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัศาสนา    ศลีธรรม   จรยิธรรม   หนา้ที่พลเมอืง    เศรษฐศาสตร์   ประวตัิ ศาสตร์  และภูมศิาสตรเ์บื้องต้น    ศรทัธา   
ยึดมัน่ในศาสนาที่ตนนับถือ     มีคณุธรรม จริยธรรม   มคีวามรับผิดชอบ   ทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้     มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน     เหน็คณุค่าของหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง         เหน็ความสำคญัของเหตุการณ์ในปัจจุบนัและอดตี   ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเช่ือมโยงสูโ่ลกกว้าง 
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รหัสวิชา  ส๑๓๑๐๑       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
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รู้และเข้าใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ     ในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย     พุทธ
ประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน     หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด     ความหมาย    ความสำคัญของพระไตรปิฎก     หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย     และการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท  ๓   ในพระพุทธศาสนา    หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  การสวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธ ศาสนา   หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด   ช่ือ  ความสำคัญและการปฏบิัติตนต่อศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  ศาสนบุคคล  และสาวกของ
ศาสนาอื่น ๆ   และศาสนาท่ีตนนับถือ  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี     พิธีกรรม  และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด   การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
 รู้และเข้าใจประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณี   และวัฒนธรรมในครอบครัว  และท้องถิ่น  พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเองและผู้อื่น  ที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย    ความสำคัญของวันหยุดราชการที่สำคัญ  ตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชน   ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ       ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในช้ันเรียน  โรงเรียน  และชุมชน     โดยวิธีการออกเสียงโดย ตรงและการ
เลือกตัวแทนออกเสียง    ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน     โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม   
 รู้และเข้าใจความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้า   และบริการในการดำรงชีวิต    การใช้จ่ายของตนเอง   ทรัพยากรที่มี
อยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ      สินค้าและบริการที่รัฐจัดหา  และให้บริการแก่ประชาชน     ความสำคัญของ
ภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  เหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง 

  รู้และเข้าใจศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน  และชุมชนโดยระบุหลักฐานและ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน   และพัฒนาการของชุมชน  ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียม

ประเพณี    และวัฒนธรรมของชุมชน   ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ      พระนาม  พระ

ราชกรณียกิจโดยสังเขป  ของพระมหา กษัตริย์ไทยที่ทรงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย  พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิ จของพระ

มหา กษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ  

 รู้และเข้าใจการใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน   การเขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดง

ตำแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน   ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน       การ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน     การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการ

พื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ   มลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์   ความแตกต่างของเมืองและชนบท    การ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 * บุคคลสำคัญทางศาสนา  ประเพณี   งานเทศกาล  ทรัพยากร  อาชีพของท้องถิ่น  
 * บุคคลสำคัญในท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การ
สาธิต   การสืบค้น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การใช้สถานการณ์จำลอง   กระบวนการกลุ่ม      การใช้แหล่งเรียนรู้      การใช้เทคโนโลยี  
การบูรณาการ   การเรียนรู้โดยโครงงาน  การปฏิบัติจริง  การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา    ศีลธรรม   
จริยธรรม   หน้าที่พลเมือง    เศรษฐศาสตร์   ประวัติ ศาสตร์  และภูมิศาสตร์เบื้องต้น    ศรัทธา   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ     มีคุณธรรม จริยธรรม   มีความ
รับผิดชอบ   ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้    มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน   และ กิจกรรมต่าง ๆ   ตามกระบวนการประชาธิปไตย  เห็นคุณค่าของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง     เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต   ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเช่ือมโยงสู่โลกกว้าง 
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คำอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส๑๔๑๐๑              ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ 
จำนวน    ๑๒๐    ชั่วโมง                จำนวน    -    หน่วยกิต 

........................................................................ 

 รู้และเข้าใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ      ในฐานะเป็นศูนย์รวมจติใจของศาสนิกชน     พุทธประวัติ

ตั้งแตบ่รรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาทีต่นนับถือตามที่กำหนด    การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต และ

ข้อคิดจากประวตัิสาวก  ชาดก  เรือ่งเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด      การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย    การปฏิบัติตาม

ไตรสิกขา    และหลักธรรมโอวาท  ๓   ในพระพุทธศาสนา    หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด   การทำความดีของ

ตนเอง   บุคคลในครอบครัว โรงเรียน  และชุมชนตามหลักศาสนา     แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต   การสวดมนต์ แผเ่มตตา   มีสติทีเ่ป็น

พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา     หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด    การปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ   เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์  ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ     โดยสังเขป 

ความสำคญัและการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ    มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามที่กำหนด   

การปฏิบัตตินในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันสำคัญทางศาสนาตามทีก่ำหนด  
 รู้และเข้าใจการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน   การ ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดี    สิทธิพื้นฐานท่ีเด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย     ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น       วิธีการที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุขในชีวิตประจำวัน      อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย   บทบาท  หน้าท่ีของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง     ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 รู้และเข้าใจปัจจัยที่มผีลต่อการเลอืกซื้อสินค้าและบริการสิทธิพื้นฐาน       การรักษาผลประโยชน์ ของตนเองในฐานะผู้บรโิภค   

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง   ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน   

หน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน  
รู้และเข้าใจการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหสัวรรษ     ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ       ประเภท

หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเปน็มาของท้องถิ่น        การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยคุก่อนประวัติศาสตร์     และยุค
ประวัติศาสตร์โดยสังเขป        ตัวอย่างหลักฐานทางประวัตศิาสตรท์ี่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย   
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย      รวมทั้งประวัติ   ผลงานของบุคคลสำคัญ    ภูมิปญัญาไทยท่ีสำคัญที่น่าภาคภูมิใจและควรคา่แก่การ
อนุรักษ์ไว ้

 
 รู้และเข้าใจในการใช้แผนที่ ภาพถา่ย ลักษณะสำคญัทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร   ความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆ ในจังหวดั    
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต  การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม    และผลทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น     
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมในจังหวัด 

*  ความสำคัญของงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์   งานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง   บุคคลสำคัญทางศาสนา     
*  ความสำคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีพ้ืนบ้าน  

 *  การผลิตสินค้าในท้องถิ่น  คือ อุตสาหกรรม   เกษตรกรรม    สินค้าหนึ่งตำบล   หนึ่งผลิตภัณฑ ์
*  สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น  ที่ต้ัง  อาณาเขต  ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร แม่น้ำ  ตลาดน้ำ  ชมรมเครือข่าย

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่   
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 โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค้น  การแสดง
บทบาทสมมตุิ  การใช้สถานการณจ์ำลอง   กระบวนการกลุ่ม      การใช้แหล่งเรียนรู้      การใช้เทคโนโลยี  การบรูณาการ   การเรียนรู้
โดยโครงงาน  การปฏิบัตจิริง  การนำเสนอในรปูแบบต่าง ๆ       
 เพ่ือใหม้ีความรู้  ความเขา้ใจในศาสนา      การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   เศรษฐกิจ ของคนในชุมชน  พัฒนาการ
ของมนุษยชาติในดินแดนไทย   ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในจังหวดั     ศรทัธา  ยดึมั่นและมสี่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา      มีคณุธรรม     จริยธรรม    
ค่านิยม    เช่ือมัน่  รัก  ภูมิใจ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น       ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  
หน้าท่ี  ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น  จังหวัด และประเทศ  เห็นคณุค่าของหลักการเศรษฐกจิพอเพียงและนำไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน     
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คำอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส๑๕๑๐๑             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
จำนวน    ๑๒๐    ชั่วโมง          จำนวน    ๓   หน่วยกิต 

........................................................................ 
 

 รู้และเข้าใจความสำคัญของพระพทุธศาสนา   หรือศาสนาที่ตนนับถอื    ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  และหลักในการ
พัฒนาชาติไทย       พุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบลิพัสดุจ์นถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด    การประพฤติ
ตนตามแบบอยา่งการดำเนินชีวิต   และข้อคิดจากประวัตสิาวก ชาดก  เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอยา่งตามที่กำหนด  องค์ประกอบและ
ความสำคญัของพระไตรปฎิก    หรือคัมภรี์ของศาสนาท่ีตนนับถือ     การแสดงความเคารพพระรตันตรัย    การปฏิบัตติามไตรสิกขาและ
หลักธรรม  โอวาท ๓  ในพระพุทธศาสนา       หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด  การสวดมนต์ แผเ่มตตา  การมสีตทิี่
เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามทีก่ำหนด      การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม    การจัดพิธีกรรม  ศาสนพิธี  และวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ
อย่างเรียบง่าย   มีประโยชน์   มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดตีามที่กำหนด   
               รู้และเข้าใจการปฏิบตัิตนตามสถานภาพ   บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  วิธีการปกป้องคุ้มครอง
ตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมดิสิทธิเด็ก  คุณค่าวัฒนธรรมไทยท่ีมผีลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย      การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่นของชุมชน    โครงสร้าง  อำนาจ หน้าท่ี และความสำคญัของการปกครองส่วนท้องถิ่น  บทบาท หน้าที่และ
วิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  ประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 รู้และเข้าใจปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ          แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกจิกรรมต่าง ๆ  ในครอบครัว  

โรงเรียน  และชุมชน  หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์   บทบาทหน้าท่ีเบื้องต้นของธนาคาร  ผลดีและผลเสียของการกูย้ืม  
 รู้และเข้าใจการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย   การรวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ    เพื่อตอบ
คำถามทางประวัตศิาสตร์อย่างมเีหตุผล      ความแตกต่างระหว่างความจริงกับ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น        อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย      และจีนท่ีมีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    อิทธิพล
ของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป    พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป      ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจรญิรุ่งเรืองทาง เศรษฐกิจ    การปกครองของอาณาจักรอยุธยา   ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ  ภมูิปัญญาไทยน่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว้  ของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี   

รู้และเข้าใจภูมภิาคของตนเกี่ยวกับตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์   ละตจิูด   ลองจิจูด)   ระยะ  ทิศทาง  
ลักษณะภูมลิักษณ์ทีส่ำคัญ   ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคม   สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถ่ินฐาน การย้ายถิ่นฐานของประชากร   อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิต
และการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรกัษาและการทำลายสภาพแวดล้อม  และเสนอแนวคิดในการรักษา 
 *  ความสำคัญของบุคคลสำคัญทางศาสนา    

*  สำคัญของบุคคลสำคัญ   บุคคลดีเด่นขององค์กรปกครองในจงัหวัด   

*   การลงทุนสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน  ระบบสินเชื่อในการกู้ยืมแบบเศรษฐกิจพอเพียง   วัฒนธรรมในท้องถิ่นและประเพณี
พ้ืนบ้าน   สภาพภูมิศาสตร์  ที่ต้ัง  อาณาเขต  ทรัพยากรธรรมชาติ   ประชากรของ ท้องถิ่น 

*  แหล่งข้อมูลประวัติความเป็นมาของจังหวัด  ประวัติของท้องถิ่น     วัฒนธรรมในท้องถิ่นและประเพณีพ้ืนบ้าน   
*  สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นเกี่ยวกับที่ต้ัง  อาณาเขต  ทรัพยากรธรรมชาติ   ประชากร    
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 โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค้น  การแสดง
บทบาทสมมตุิ  การใช้สถานการณจ์ำลอง   กระบวนการกลุ่ม      การใช้แหล่งเรียนรู้      การใช้เทคโนโลยี  การบรูณาการ   การเรียนรู้
โดยโครงงาน  การปฏิบัตจิริง  การนำเสนอในรปูแบบต่าง ๆ       
 เพ่ือใหม้ีความรู้  ความเขา้ใจในศาสนา      การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   เศรษฐกิจ ของคนในชุมชน พัฒนาการ
ของมนุษยชาติในดินแดนไทย   ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในภูมภิาค      ศรัทธา  ยดึมั่นและมีสว่นรว่มในพิธีกรรมทางศาสนา     มีคณุธรรม    จริยธรรม    
ค่านิยม    เช่ือมัน่  รัก   ภูมิใจ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น     ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    สิทธิ  
หน้าท่ี  ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น  จังหวัดและประเทศ   เห็นคณุค่าของหลักการเศรษฐกจิพอเพียงและนำไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน     
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คำอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา  ส๑๖๑๐๑                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
จำนวน    ๑๒๐    ชั่วโมง         จำนวน    ๓  หน่วยกิต     

........................................................................ 
รู้และวเิคราะห์ความสำคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  หรือศาสนาท่ีตนนับถอืพุทธประวัติตั้งแต่ปลง

อายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัตศิาสดาที่ตนนับถือ การประพฤติตนตามแบบอยา่งการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  
ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตวัอย่างตาม 

ที่กำหนด  ความสำคญัและการเคารพพระรัตนตรัย  การปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม โอวาท ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่กำหนด  การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา   แนวปฏบิัติในการดำเนนิชีวิต    การสวดมนต์
แผ่เมตตา   และบริหารจิตเจรญิปญัญา  การมสีติทีเ่ป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา     หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ     การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ    เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด      หลักธรรมสำคัญของ
ศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป   ลักษณะสำคญัของศาสนพิธี   พิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ    การปฏิบัตตินเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี      ความรู้เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่าง ๆ  ในศาสนสถานและการปฏิบัตติน     มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามที่กำหนด  ประโยชน์และการปฏิบัติตนในการ
เข้าร่วมในศาสนพิธี   พิธีกรรม   กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับถอื 
 รู้และวเิคราะห์การปฏิบัตติามกฎหมาย    ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัว  และชุมชน     การเปลีย่นแปลง
วัฒนธรรมตามกาลเวลาและการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม การแสดงออกถึงมารยาทไทย      คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกตา่งกัน    
ระหว่างกลุม่คนภาคต่าง ๆ  ในสังคมไทย       ข้อมูล ข่าวสาร   เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเลือกรับและใช้ข้อมูล   ข่าวสารใน
การเรยีนรู้    บทบาท  หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรฐับาล      การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ   ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิน่และประเทศ  บทบาท  ความสำคญัในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   

  รู้และวเิคราะห์บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ    บทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน    วิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากร

อย่างยั่งยืน   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลติ  ผู้บรโิภค  ธนาคาร  และ รัฐบาล  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิภายในท้องถิ่น  
 รู้และวเิคราะห์ความสำคญัของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวทางประวตัิศาสตร์อย่างง่าย ๆ  ข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลาย   ในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดตี    สภาพสังคม   เศรษฐกิจ     และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบัน      ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป    
 
พัฒนาการของไทยสมยัรัตนโกสินทร์     ปัจจัยท่ีส่งเสรมิความเจรญิรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ       การปกครอง    ผลงานของบุคคลสำคญั ภูมิ
ปัญญาไทยท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ของสมัยรตันโกสินทร ์
   รู้และวเิคราะห์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์    ( แผนที่   ภาพถ่ายชนิดตา่ง ๆ )      เรื่องราวของประเทศเกี่ยวกับลักษณะสำคญัทาง
กายภาพ  สังคม   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ   กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม     การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาตจิากอดีตถึงปัจจุบัน  และผลทีเ่กิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงนั้น  แผนการใช้
ทรัพยากรในชุมชน 

 *   ความสำคัญของบุคคลสำคัญ บุคคลดีเด่นทางศาสนา  
    *  วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ประเพณีพ้ืนบ้าน  

  *  ทรัพยากรในท้องถิ่น  
*  เกษตรกรรม  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
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  โดยใช้กระบวนการอธิบาย   การบรรยาย  การอภิปราย   การสอบถาม   การสัมภาษณ์   การสาธิต   การสืบค้น  การแสดง
บทบาทสมมตุิ  การใช้สถานการณจ์ำลอง   กระบวนการกลุ่ม      การใช้แหล่งเรียนรู้      การใช้เทคโนโลยี  การบรูณาการ   การเรียนรู้
โดยโครงงาน  การปฏิบัตจิริง  การนำเสนอในรปูแบบต่าง ๆ       
 เพ่ือใหม้ีความรู้       ความเข้าใจในศาสนา       การปฏิบัตติามกฎหมายในชีวิตประจำวัน      มีส่วนร่วมในกจิกรรมทีส่่งเสริม
ประชาธิปไตย   ความสมัพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในประเทศ     ใช้ทรัพยากรอยา่งยั่งยืน    เข้าใจเรื่องราวสำคญัในอดีต       ศรัทธา    ยดึมั่นและมสี่วน
ร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา         มีคณุธรรม      จรยิธรรม      คา่นิยม    เช่ือมัน่  รัก   ภูมิใจ  และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น    ตระหนักในสถานภาพ  บทบาท    สิทธิ    หน้าท่ี  ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น  จังหวัด   และประเทศ    เห็นคุณค่าของ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน     
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อภิธานศัพท์ 
 
กตัญญูกตเวที  ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทน แยกออกเปน็  ๒ ข้อ ๑. กตัญญู รู้คณุท่าน  ๒. กตเวทีตอบแทนหรือสนองคณุทา่น 

ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขต  แยกได้  เป็น ๒ ระดบั คือ  
๒.๑ กตญัญูกตเวทีต่อบุคคลผูม้ีคณุความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นสว่นตัว ๒.๒  กตญัญูกตเวทีต่อบุคคลผูไ้ด้บำเพ็ญคณุประโยชน์
หรือมีคณุความดี เกื้อกูลแก่ส่วนรว่ม  (พ.ศ. หน้า ๒-๓) 

กตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ / โรงเรียน   ในฐานะที่เป็นศิษย์  พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย์  
ผู้ เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้ ๑. ลูกต้อนรบั  แสดงความเคารพ    ๒. เข้าไปหา เพื่อบำรุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับ
คำแนะนำ เป็นต้น    ๓.  ฟังด้วยดี  ฟังเป็น รู้จักฟัง  ให้เกิดปัญญา  
๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ   เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคญัด้วยดี 

กรรม การกระทำ หมายถึง การกระทำท่ีประกอบด้วยเจตนา คือ ทำด้วยความจงใจ ประกอบด้วยความ 
จงใจหรือจงใจทำดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตวใ์นตกลงไปตายเป็นกรรม  
แต่ขุดบ่อน้ำไว้กินไว้ใช้ สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยูว่่าบ่อน้ำท่ีตนขุดไว้อยู่ในท่ีซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่ายแล้วปล่อย
ปละละเลย มีคนตกลงไปกไ็ม่พ้นกรรม) การกระทำท่ีดเีรียกว่า “กรรมดี” ที่ช่ัวเรียกว่า “กรรมชัว่”  (พ.ศ. หน้า ๔) 

กรรม ๒  กรรมจำแนกตามคณุภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมลูเหตุมี ๒ คือ ๑. อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล กรรมช่ัว คือเกิดจากอกุศลมูล 
๒. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกศุล กรรมดี คือกรรมที่เกดิจากกุศลมูล 

กรรม ๓  กรรมจำแนกตามทวารคือทางที่กรรมมี ๓ คือ ๓. กายกรรม การกระทำทางกาย ๒. วจีกรรม การกระทำทางวาจา ๓. มโนกรรม 
การกระทำทางใจ 

กรรม ๑๒  กรรมจำแนกตามหลักเกณฑ์เกีย่วกับการใหผ้ล มี ๑๒ อย่าง คือ 
 หมวดที่ ๑ ว่าด้วยปากกาล คือจำแนกตามเวลาที่ให้ผล ได้แก่ ๑. ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้ ๒. 

อุปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในภาพที่จะไปเกิด คือ ในภพหน้า ๓. อปราบปริเวทนียกรรม กรรมทีใ่ห้ผลในภพต่อ ๆ ไป ๔. 
อโหสิกรรม กรรมเลิกให้ผล  

 หมวดที่ ๒ ว่าโดยกิจ คือการให้ผลตามหน้าท่ี ได้แก่ ๕. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด หรือกรรมที่เป็นตัวนำไปเกิด ๖. อุปัตถัมภ
กกรรม กรรมสนับสนุน คือ เข้าสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อจากชนกกรรม ๗. อปุปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือเข้ามาบีบคั้นผลแห่งชนก
กรรม และอุปัตถัมภกกรรมนั้นให้แปรเปลีย่นทุเลาเบาลงหรือสั้นเข้า ๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝา่ยตรงข้ามท่ี
เข้าตัดรอนให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นขาดหรือหยดุไปทีเดียว 

 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสภาลาดพร้าว ,ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๖ . 
*หมายเหตุ พ.ศ. หมายถึง พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ; พ.ธ. หมายถึง พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมาวลธรรม พิมพ์ครั้งที ่
๙  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓. 

 หมวดที่ ๓ ว่าโดยปานทานปริยาย คือจำแนกตามลำดับความแรงในการให้ผล ได้แก่  ๙. ครุกรรม กรรมหนัก ให้ผลก่อน ๑๐. 

พหุลกรรม หรือ อาจณิกรรม กรรที่ทำมากหรือกรรมชินให้ผลรองลงมา ๑๑. อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกล้ตาย ถ้า

ไม่มสีองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนอ่ืน           ๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม กรรมสักว่าทำ คือเจตนาอ่อน หรือมิใช่

เจตนาอย่างน้ัน ให้ผลต่อเมื่อไมม่ีกรรมอื่นจะให้ผล (พ.ศ. หน้า ๕) 
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กรรมฐาน ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝึกอบรมจิต มี ๒ ประเภท คือ สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบ

ใจ วิปัสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปัญญา (พ.ศ. หน้า ๑๐) 

กุลจิรัฏตธรรม ๔  ธรรมสำหรับดำรงความมั่นคงของตระกูลให้ยั่งยนื เหตุที่ทำให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน (พ.ธ. หน้า ๑๓๔) ๑. นัฏฐคเวสนา 

คือ ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ ๒. ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเก่าของชำรุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม  ๓. ปริมิตปานโภชนา คือ รู้จัก

ประมาณในการกินการใช้   ๔. อธิปัจจสลีวันตสถาปนา คือ ตั้งผู้มีศลีธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน (พ.ธ. หน้า ๑๓๔) 

กุศล บุญ ความดี ฉลาด สิ่งที่ดี กรรมดี (พ.ศ. หน้า ๒๑) 

กุศลกรรม  กรรมดี กรรมที่เป็นกุศล การกระทำท่ีดีคือเกดิจากกุศลมูล (พ.ศ. หน้า ๒๑) 

กุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งกรรมดี ทางทำดี กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่สุคติมี ๑๐ อย่างได้แก่  

ก. กายกรรม ๓ (ทางกาย) ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการทำลายชีวิต ๒. อทินนาทานา เวรมณี เวน้จากถือเอาของที่เขา

มิได้ให้ ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผดิในกาม 

ข. วจีกรรม ๔ (ทางวาจา) ได้แก่ ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๕. ปิสณุายวาจาย เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสยีด  ๖. ผรุ

สาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดคำหยาบ ๗. สัมผปัปลาปา เวรมณี  เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

ค. มโนกรรม ๓ (ทางใจ) ๘. อนภิชฌา ไม่โลกคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙. อพยาบาท ไม่คดิร้ายเบียดเบียนเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐิ 

เห็นชอบตามคลองธรรม (พ.ศ. หน้า ๒๑) 

กุศลมูล รากเหง้าของกุศล ต้นเหตุของกุศล ต้นเหตุของความดี ๓ อย่าง ๑. อโลภะ ไม่โลภ (จาคะ) ๒. อโทสะ ไม่คิดประทุษร้าย (เมตตา) 

๓. อโมหะ ไม่หลง (ปัญญา)  (พ.ศ. หน้า ๒๒) 

กุศลวิตก ความตรึกที่เป็นกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม                ๒. อพยาบาทวิตก ความ

ตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. อวหิิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน (พ.ศ. หน้า ๒๒) 

โกศล ๓ ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ มี ๓ อย่าง ๑. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้ทางเจริญและเหตุของความเจริญ ๒. 

อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม ๓. อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู้

วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีท่ีจะทำให้สำเร็จ ท้ังในการป้องกันความเสือ่มและในการสร้างความเจริญ (พ.ศ. หน้า ๒๔) 

ขันธ์ กอง พวก หมวด หมู่ ลำตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นห้ากอง ได้แก่ รูปขันธ์ คือ กองรูป เวทนา

ขันธ์ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ์ คือ กองสัญญา สังขารขันธ์ คือ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ คือ กองวิญญาณ เรียกรวมว่า เบญจ

ขันธ์ (พ.ศ. หน้า ๒๖ - ๒๗) 
คารวธรรม ๖    ธรรม คือ ความเคารพ  การถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะพงึใส่ใจและปฏิบตัิด้วย ความเอื้อเฟือ้  หรือโดยความหนักแน่นจริงจังมี 

๖ ประการ คือ ๑. สตัถุคารวตา  ความเคารพในพระศาสดา หรือพุทธคารวตา ความเคารพในพระพทุธเจ้า   ๒. ธัมมคารวตา  
ความเคารพในพระธรรม  ๓. สังฆคารวตา  ความเคารพในพระสงฆ์  ๔. สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา   ๕. อัปปมาท
คารวตา    
ความเคารพในความไม่ประมาท  ๖. ปฏสิันถารคารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร (พ.ธ. หน้า ๒๒๑) 

คิหิสุข (กามโภคีสุข ๔) สุขของคฤหัสถ์ สุขของชาวบ้าน สุขที่ชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ำเสมอ          สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครอง
เรือนควรมี ๔ ประการ ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ ๒. โภคสุข   สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ ๓. อนณสุข สุขเกิดจาก
ความไมเ่ป็นหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤตไิมม่ีโทษ (ไม่บกพร่องเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ) (พ.ธ. หน้า 
๑๗๓) 
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ฆราวาสธรรม ๔    ธรรมสำหรับฆราวาส  ธรรมสำหรับการครองเรอืน  หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์  
๔ ประการ ไดแ้ก่  ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง  ซื่อสตัย์  จริงใจ พูดจริง  ทำจริง ๒. ทมะ คือ  
การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนสิัย ปรบัตัว รู้จักควบคุมจติใจ  ฝึกหัด  ดดันิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจรญิก้าวหน้าด้วย
สติปัญญา  ๓. ขันติ  คือ ความอดทน  ตั้งหน้าทำหน้าท่ีการงานด้วยความขยันหมั่นเพยีร  เข้มแข็ง    ทนทาน ไม่หวั่นไหว  มั่นใน
จุดหมาย  ไม่ท้อถอย  ๔. จาคะ  
คือ เสียสละ  สละกเิลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้  ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์   ความคิดเห็นและ
ความต้องการของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่
ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวหรือ เอาแต่ใจตัว  (พ.ธ. หน้า ๔๓) 

จิต    ธรรมชาติที่รู้อารมณ์  สภาพท่ีนึกคิด  ความคิด  ใจ ตามหลักฝ่ายอภิธรรม จำแนกจิตเป็น ๘๙ แบ่งโดยชาติเป็นอกุศลจิต ๑๒  กศุล
จิต  ๒๑  วิปากจติ  ๓๖  และกิรยิาจิต ๘  (พ.ศ. หน้า  ๔๓) 

เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบตัิต่าง ๆ ของจิต เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ศรัทธา เมตตา สติ ปัญญาเป็นต้น 
มี  ๕๒ อย่าง จัดเป็นอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕ (พ.ศ. หน้า ๔๙) 

ฉันทะ ๑. ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความต้องการ ความรักใคร่ในสิ่งนั้น ๆ ๒. ความยินยอม        ความยอมให้ที่ประชุมทำกิจนั้น 
ๆ ในเมื่อตนมิได้ร่วมอยู่ด้วย เป็นธรรมเนียมของภิกษุท่ีอยู่ในวัดซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิท่ีจะเข้าประชุมทำกิจของสงฆ์ เว้นแต่ภิกษุ
นั้นอาพาธ  จะเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ก็มอบฉันทะคือ แสดงความยินยอมให้สงฆ์ทำกิจนั้น ๆ ได้ (พ.ศ. หน้า ๕๒) 

ฌาน การเพ่ง การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ มี ๒ ประเภท คือ ๑. รูปฌาน ๒. อรูปฌาน (พ.ศ. หน้า ๖๐) 
ฌานสมบัติ การบรรลุฌาน การเขา้ฌาน (พุทธธรรม หน้า ๙๖๔) 
ดรุณธรรม  ธรรมที่เป็นหนทางแห่งความสำเร็จ คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นดุจประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ๖ 

ประการ คือ  ๑. อาโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดี มิให้มีโรคทั้งจิต          และกาย  ๒. ศีล คือ มีระเบียบวินัย  ไม่ก่อเวรภัยแก่สังคม  
๓. พุทธานุมัติ คือ ได้คนดีเป็นแบบอย่าง ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอย่างของมหาบุรุษพุทธชน  ๔. สุตะ คอื ตั้งเรียนรู้ให้จริง เล่าเรียน
ค้นคว้าให้รู้เชี่ยวชาญใฝส่ดับเหตุการณ์ใหรู้้เท่าทัน  ๕. ธรรมานุวัติ คอื ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ดำรงมัน่ในสุจริต ทั้งชีวิตและงาน
ดำเนินตามธรรม  ๖. อลีนตา คือ มีความขยันหมั่นเพียร มีกำลังใจแข็งกล้า       ไม่ท้อแท้เฉื่อยชา เพียรก้าวหน้าเรื่อยไป 
(ธรรมนูญชีวิต บทท่ี ๑๕ คนสืบตระกูล ข้อ ก. หน้า๕๕) 

 หมายเหตุ หลักธรรมข้อนี้เรียกช่ืออีกย่างหนึ่งว่า “วัฒนมุข” ตรงคำบาลีว่า “อัตถทวาร” ประตูแห่งประโยชน์ 
ตัณหา (๑) ความทะยานอยาก ความดินรน ความปรารถนา ความแส่หา มี ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์

อันน่ารักน่าใคร่ ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นนั่นเป็นนี่  ๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่
เป็นนั่นไมเ่ป็นนี่ อยากพรากพ้นดบัสูญ        ไปเสีย 

ตันหา (๒) ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่อาสาพระยามารผู้เป็นบิดา เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการ 
ต่าง ๆ ในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ท่ีต้นอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรู้ใหม่ ๆ (อีก ๒ นางคือ อรดี              กับราคา) (พ.ศ. หน้า 
๗๒) 

ไตรลักษณ์    ลักษณะสาม คือ ความไมเ่ที่ยง  ความเป็นทุกข์  ความไม่ใช่ตัวตน  ๑.  อนิจจตา (ความเป็นของไม่เที่ยง)  ๒. ทุกขตา (ความ
เป็นทุกข์) ๓. อนัตตา (ความเป็นของไม่ใช่ตน)  (พ.ศ. หน้า ๑๐๔)   

ไตรสิกขา    สิกขาสาม  ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ  ๑. อธิศีลสิกขา หมายถึง  สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง  
 ๒.  อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง  ๓.  อธิปัญญาสิกขา  หมายถึง  สิกขา คือ  ปัญญา 
อันยิ่ง เรียกกันง่าย ๆ  ว่า   ศีล สมาธิ ปัญญา (พ.ศ. หน้า  ๘๗) 
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ทศพิธราชธรรม ๑๐ ธรรม สำหรบัพระเจ้าแผ่นดิน คณุสมบัติของนกัปกครองท่ีดี สามารถปกครองแผน่ดินโดยธรรม และยังประโยชน์สขุ
ให้เกิดแก่ประชาชน จนเกดิความช่ืนชมยินดี มี ๑๐ ประการ คือ    
 ๑. ทาน การให้ทรัพย์สินสิ่งของ  ๒. ศีล ประพฤติดีงาม ๓. ปรจิจาคะ ความเสียสละ  ๔. อาชชวะ  ความซื่อตรง  ๕. มัททวะ 
ความอ่อนโยน  ๖. ตบะ  ความทรงเดช  เผากิเลสตณัหา  ไม่หมกมุ่นในความสุขสำราญ ๗. อักโกธะความไม่กริ้วโกรธ  ๘.  
อวิหิงสา  ความไม่ขม่เหงเบียดเบียน  ๙. ขันติ ความอดทนเข้มแข็ง  ไม่ท้อถอย  ๑๐. อวิโรธนะ  ความไม่คลาดธรรม  (พ.ศ. หน้า 
๒๕๐) 

ทิฏธัมมกิัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจบุัน คือ ประโยชน์สุขสามญัที่มองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา  
เช่น  ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น มี ๔ ประการ คือ  
๑.อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา  
๓. กัลยาณมิตตตา    ความมีเพื่อนเป็นคนดี   ๔. สมชีวิตา   การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้     (พ.ศ.  หน้า ๙๕) 

ทุกข์ ๑. สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคัน้ด้วยความเกิดขึ้นและดับสลาย เนื่องจากต้องไปตามเหตุปัจจัยที่ไมข่ึ้น
ต่อตัวมันเอง ๒. สภาพที่ทนได้ยาก ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกขเวทนา (พ.ศ. หน้า ๙๙) 

ทุกรกิริยา กิริยาที่ทำได้ยาก การทำความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะทำได้ เช่น การบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ ด้วยวิธีทรมานตนต่าง ๆ 
เช่น กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเขา้) ปัสสาสะ (ลมหายใจออก) และอดอาหาร เป็นต้น (พ.ศ. หน้า ๑๐๐) 

ทุจริต ๓ ความประพฤติไม่ดี ประพฤติชั่ว ๓ ทาง ได้แก่ ๑. กายทุจริต ประพฤติช่ัวทางกาย ๒. วจีทุจรติ ประพฤติชั่วทางวาจา ๓. มโนทจุริต 
ประพฤติช่ัวทางใจ (พ.ศ. หน้า ๑๐๐) 

เทวทูต ๔ ทูตของยมเทพ สื่อแจ้งข่าวของมฤตยู สัญญาณที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีให้มีความประมาท ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ 
คนตาย และสมณะ ๓ อย่างแรกเรยีกเทวทูต ส่วนสมณะเรียกรวมเปน็เทวทูตไปด้วยโดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แต่ใน
บาลีท่านเรียกว่านิมิต ๔ ไมไ่ด้เรียกเทวทูต (พ.ศ. หนา้ ๑๐๒) 

ธาตู ๔ สิ่งที่ทรงภาวะของมั้นอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ได้แก่ ๑. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่ เรียกช่ือสามัญว่า 
ธาตุเข้มแข็งหรือธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุเหลว หรือธาตุน้ำ ๓. เตโชธาตุ หมายถึง 
สภาวะที่ทำให้ร้อน เรียกสามัญว่า ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ หมายถึง สภาวะที่ทำให้เคลื่อนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม (พ.ศ. หน้า 
๑๑๓) 

นาม ธรรมที่รู้จักกันด้วยช่ือ กำหนดรู้ด้วยใจเป็นเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไมม่ีรูปแต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตได้ (พ.ศ. หน้า ๑๒๐) 
นิยาม ๕ กำหนดอันแน่นอน ความเป็นไปอันมรีะเบียบแน่นอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ๑. อุตุนยิาม       (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ

อุณหภูมิ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ำ อากาศ         และฤดูกาล อันเป็นสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์) ๒. 
พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์       มีพันธุกรรมเป็นตน้)  ๓. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต)  
๔. กรรมนิยาม            (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระทำ)  ๕. ธรรมนิยาม  (กฎ
ธรรมชาตเิกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุ เป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย 
(พ.ธ. หน้า ๑๙๔) 

นิวรณ์ ๕ สิ่งที่ก้ันจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ธรรมที่ก้ันจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ทำจติให้เศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อน
กำลัง ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความต้องการกามคณุ)        ๒. พยาบาท (ความคิดร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ) ๓. ถีน
มิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (คามฟุ้งซ่านและร้อนใจ ความกระวนกระวายกลุม้กังวล) ๕. วิจิกิจฉา (ความ
ลังเลสงสัย) (พ.ธ. หน้า ๑๙๕) 

นิโรธ ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ หมายถึง            พระนิพพาน (พ.ศ. หน้า ๑๒๗) 
บารมี คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา 

อุเบกขา (พ.ศ. หน้า ๑๓๖) 
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บุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ เรื่องที่จัดเป็นการทำความดี หลักการทำความดี ทางความดีมี ๓ ประการ คือ ๑. ทานมัย คือทำบุญ
ด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. ศีลมัย คอื ทำบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมรีะเบยีบวินัย ๓. ภาวนมยั คือ ทำบุญด้วยการเจรญิ
ภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ (พ.ธ.  หน้า ๑๐๙) 

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ ทางความดี  ๑. ทานมยั คือทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. สลีมัย คือ ทำบุญด้วยการรักษาศีล 
หรือประพฤตดิี ๓. ภาวนมัย คือ ทำบุญด้วยการเจรญิภาวนา คือฝกึอบรมจิตใจ ๔. อปจายนมัย คือ ทบุญด้วยการประพฤติอ่อน
น้อมถ่อมตน ๕. เวยยาวัจจมยั คือ ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวาย รับใช้ ๖. ปัตติทานมัย คือ ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดี
ให้แก่ผู้อื่น         ๗. ปัตตานุโมทนามัย คือ ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย คือ ทำบุญด้วยการฟังธรรม 
ศึกษาหาความรู้ ๙. ธัมมเทสนามยั คือทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมใหค้วามรู้              ๑๐. ทิฏฐุชุกรรม คือ ทำบุญด้วยการทำ
ความเห็นให้ตรง (พ.ธ.  หน้า ๑๑๐) 

บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา บุพนิมิต แปลว่า สิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบว่า ก่อนท่ีดวง
อาทิตย์จะขึ้น ย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏให้เห็นก่อนฉันใด ก่อนที่อริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบตัิสำคัญในพระพุทธศาสนาจะ
เกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อน เหมือนแสงเงินแสงทองฉันน้ัน องค์ประกอบของธรรมดังกล่าว หรือบุพนิมิตแห่ง
มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ ๑. กัลป์ยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล มีวินัย มีความเป็นระเบยีบใน
ชีวิตของตนและในการอยูร่่วมในสงัคม ๓. ฉันทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยฉันทะ พอใจใฝ่รักในปัญญา สัจธรรม ในจรยิธรรม ใฝ่รู้ใน
ความจริงและใฝ่ทำความดี ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการที่จะฝึกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความสำคญัของการที่จะต้องฝึก
ตน ๕. ทิฏฐิสปัทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ยึดถือ เช่ือถือในหลักการ และมคีวามเห็นความเข้าใจพ้ืนฐานท่ีมองสิ่งทั้งหลายตาม
เหตุปัจจยั ๖. อัปปมาทสัมปทา ถงึพร้อมด้วยความไม่ประมาท มีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ             เห็นคุณค่าของกาลเวลา 
เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เร่งรัดการค้นหาให้เขาถึงความจริงหรือในการทำชีวิตที่ดงีามให้สำเร็จ ๗. โยนิโส
มนสิการ รู้จัดคดิพิจารณา มองสิ่งทั้งหลายให้ไดค้วามรู้และได้ประโยชน์ท่ีจะเอามาใช้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป (แสงเงินแสงทอง
ของชีวิตที่  ดีงาม: พระธรรมปิฎก) (ป.อ. ปยุตฺโต) 

เบญจธรรม ธรรม ๕ ประการ ความด ี๕ อย่าง ที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามลำดับข้อ ดังนี ้๑. เมตตากรณุา ๒. 
สัมมาอาชีวะ ๓. กามสังวร (สำรวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. สตสิัมปชญัญะ  
(พ.ศ. หน้า ๑๔๐ – ๑๔๑)  

เบญจศีล ศีล ๕ เว้นฆ่าสัตว์ เว้นลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดในกาม เว้นพูดปด เว้นของเมา (พ.ศ. หน้า ๑๔๑) 
ปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลังจากวัน

ตรัสรู้สองเดือน ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี (พ.ศ. หน้า ๑๔๗) 
ปฏิจจสมุปบาท สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีขึ้น การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา (พ.ศ. หน้า 

๑๔๓) 
ปริยัติ พุทธพจน์อันจะพึงเล่าเรียน สิ่งที่ควรเล่าเรียน การเล่าเรียนพระธรรมวินัย (พ.ศ. หน้า ๑๔๕) 
ปธาน ๔ ความเพียร ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น (ยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น) ๒. 

ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนาปธาน คือ         เพียรเจริญ หรือทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๔. 
อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและทำให้เพิม่ไพบูลย์ (พ.ศ. หน้า ๑๔๙) 

ปปัญจธรรม ๓ กิเลสเครื่องเนิ่นช้า กิเลสที่เป็นตัวการทำให้คิดปรุงแต่งยึดเยื้อพิสดาร ทำให้เขาห่างออกไปจากความเป็นจริงง่าย ๆ เปิดเผย 
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง หรือทำให้          ไม่อาจแก้ปัญหาอย่างถูกทางตรงไปตรงมา มี ๓ อย่าง 
คือ ๑. ตัณหา (ความทะยานอยาก ความปรารถนาที่จะบำรุงบำเรอ ปรนเปรอตน ความยากได้อยากเอา) ๒. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น 
ความเช่ือถือ ลักธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ยึดถือไว้โดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูวา่อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จทั้งนั้น เป็นต้น 
ทำให้ปิดตัวแคบ ไม่ยอมรับฟังใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปัญญา หรือคิดเตลิดไปข้างเดียว ตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคั้น
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ผู้อื่นที่ไม่ถืออย่างตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือความคิดเห็นเป็นความจริง) ๓. มานะ (ความถือตัว ความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็น
นี่ ถือสูง ถือต่ำ ยิ่งใหญ่         เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อื่น ความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่)  (พ.ธ. หน้า ๑๑๑) 

ปฏิเวธ เข้าใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู้ รู้ทะลุปรุโปร่ง ลุล่วงด้วยการปฏิบัติ (พ.ศ. หน้า ๑๔๕) 
ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรม คือ ผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน 

(พ.ธ.  หน้า ๑๒๕) 
ปัญญา  ๓   ความรอบรู้  เข้าใจ  รู้ซึ้ง มี ๓ อย่าง คือ ๑. สตุมยปญัญา (ปัญญาเกิดแต่การสดับการเลา่เรื่อง)   

๒. จินตามนปญัญา (ปญัญาเกดิแต่การคดิ การพิจารณาหาเหตุผล) ๓. ภาวนามยปัญญา  (ปญัญาเกดิ  
แต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบตัิ)  (พ.ธ. หน้า ๑๑๓) 

ปัญญาวุฒิธรรม  ธรรมเป็นเครื่องเจริญปัญญา คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแห่งปัญญา                           ๑. สัปปุริสสังเสวะ 
คบหาสัตบุรุษ เสวนาท่านผู้ทรง ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังสัทธรรม เอาใจใส่ เล่าเรียนหาความรู้จริง ๓. โยนิโสมนสิการ ทำในใจโดยแยบ
คาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลัก คือ ให้สอดคล้องพอดี ขอบเขตความหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออื่น ๆ นำสิ่งที่ได้เล่าเรียนและตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของสิ่งนั้น 
ๆ  (พ.ธ. หน้า ๑๖๒ – ๑๖๓) 

ปาปณิกธรรม ๓  หลักพ่อค้า องค์คุณของพ่อค้ามี ๓ อย่าง คือ ๑ จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า) ดูของเป็น สามารถคำนวณราคา กะทุน เก็งกำไร 
แม่นยำ ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจำหน่าย รู้ใจและ
รู้จักเอาใจลูกค้า) ๓. นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุนอาศัย (เป็นที่เช่ือถือไว้วางในในหมู่แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือ
ดำเนินกิจการโดยง่าย ๆ)  (พ.ธ. หน้า ๑๑๔) 

ผัสสะ หรือ สัมผัส การถูกต้อง การกระทบ ความประจวบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ มี ๖ คือ ๑. จักขุสัมผัส 
(ความกระทบทางตา คือ ตา + รูป + จักขุ - วิญญาณ)  ๒. โสตสัมผัส (ความกระทบทางหู คือ หู + เสียง + โสตวิญญาณ) ๓. ฆาน
สัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ) ๔. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหา
วิญญาณ)                ๕. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) ๖. มโนสัมผัส                   
(ความกระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ)  (พ.ธ. หน้า ๒๓๓) 

ผู้วิเศษ หมายถึง ผู้สำเร็จ ผู้มีวิทยากร (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 
พระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ (พ.ศ. หน้า ๑๘๓) 
พระอนุพุทธะ ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรู้ด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน       (พ.ศ. หน้า ๓๗๔) 
พระปจัเจกพุทธะ พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สัง่สอนผู้อื่น (พ.ศ. หน้า ๑๖๒) 
พระพุทธคุณ ๙ คุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ได้แก่ อรหํ เป็นผู้ไกลจากกิเลส ๒. สมมฺาสมัฺพุทฺโธ               เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เอง ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ จรณะ          ๔. สุคโต เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี ๕. โลกวิทู 
เป็นผู้รูโ้ลกอย่างแจม่แจ้ง ๖. อนุตตฺโร ปุรสิทมฺมสารถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ๗. สตฺถา เทวมนุสฺ
สาน ํเป็นครูผูส้อนเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ๘. พุทฺโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ๙. ภควา เป็นผู้มีโชค มคีวามเจรญิ จำแนกธรรม
สั่งสอนสตัว์ (พ.ศ. หน้า ๑๙๑) 

พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้โดยชอบแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ท่านผู้รู้ดี รู้ชอบด้วยตนเองก่อนแล้ว สอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 
(พ.ศ. หน้า ๑๘๓) 

พระภิกษุ ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว ชายที่บวชเป็นพระ พระผู้ชาย แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้ขอหรือผู้มองเหน็ภัยในสังขารหรือผู้ทำลายกิเลส ดู
บริษัท ๔ สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ (พ.ศ. หน้า ๒๐๔) 

พระรัตนตรัย  รัตนะ ๓  แก้วอันประเสริฐ   หรอืสิ่งล้ำค่า ๓ ประการ  หลักที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ๓ อย่าง คือ ๑ 
พระพุทธเจ้า (พระผู้ตรสัรูเ้อง และสอนให้ผู้อื่นรูต้าม) ๒.พระธรรม  (คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท้ังหลกัความจริงและหลักความ
ประพฤติ)  ๓. พระสงฆ์  (หมูส่าวกผู้ปฏิบัตติามคำสั่งสอนของพระพทุธเจ้า) (พ.ธ.หน้า ๑๑๖) 
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พระสงฆ ์หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏบิัติชอบตามพระธรรมวินัย หมูส่าวกของพระพทุธเจ้า (พ.ศ. หน้า ๑๘๕) 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง ท่านผู้ตรสัรูเ้อง และสอนผู้อื่นให้รูต้าม (พ.ศ. หน้า ๑๘๙) 
พระอนุพุทธะ หมายถึง ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรูด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัตติามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอน ได้แก่ พระอรหันตส์าวก

ทั้งหลาย (พ.ศ. หน้า ๓๗๔) 
พระอริยบุคคล หมายถึง บุคคลผูเ้ป็นอริยะ ท่านผู้บรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น มี ๔ คือ 

๑. พระโสดาบัน 
๒. พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี) 
๓. พระอนาคาม ี
๔. พระอรหันต ์
แบ่งพิสดารเป็น ๘ คือ 
พระผูต้ั้งอยู่ในโสดาปัตตมิรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคู่ ๑ 
พระผูต้ั้งอยู่ในสกทาคามมิรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลคู่ ๑ 
พระผูต้ั้งอยู่ในอนาคามิมรรค และพระผูต้ั้งอยู่ในอนาคามิผลคู่ ๑ 
พระผูต้ั้งอยู่ในอรหัตตมรรค และพระผูต้ั้งอยู่ในอรหัตตผลคู่ ๑ (พ.ศ. หน้า ๓๘๖) 

พราหมณ ์หมายถึง คนวรรณะหนึง่ใน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ; พราหมณ์เป็นวรรณะนักบวชและเป็นเจ้าพิธี ถือตน
ว่าเป็นวรรณะสูงสุด เกดิจากปากพระพรหม (พ.ศ. หน้า ๑๘๕) 

พละ ๔ กำลัง พละ ๔ คือ ธรรมอนัเป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไมต่้องหวาดหวั่นภยัต่าง ๆ ได้แก่ ๑. ปัญญาพละ กำลังคือ
ปัญญา ๒. วิริยพละ กำลังคือความเพียร ๓. อนวัชชพละ กำลังคือการกระทำที่ไม่มีโทษ ๔. สังคหพละ กำลังการสังเคราะห์ คือ 
เกื้อกูลอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี  (พ.ศ. หน้า ๑๘๕ – ๑๘๖)  

พละ ๕ พละ กำลัง พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็นกำลัง ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนนุแก่อริยมรรค จัดอยู่ในจำพวก            โพธิปักขิยธรรม มี ๕ คือ สัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา (พ.ศ. หน้า ๑๘๕ – ๑๘๖) 

พุทธกิจ ๕ พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ คือ ๑. ปพฺุพณฺเห ปิณฑฺปาตญจฺ ตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาต เพื่อโปรดสตัว์ โดย
การสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมให้เข้าใจ ๒. สายณฺเห  ธมฺมเทสนํ ตอนเย็น แสดงธรรมแกป่ระชาชนท่ีมาเฝา้บริเวณที่
ประทับ ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ             ตอนค่ำ แสดงโอวาทแก่พระสงฆ์ ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ ตอนเที่ยงคืนทรงตอบ
ปัญหาแก่พวกเทวดา ๕. ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ ตอนเช้ามืด จวนสว่าง ทรงตรวจพิจารณาสัตวโ์ลกว่าผู้ใดมี
อุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ (พ.ศ. หน้า ๑๘๙ - ๑๙๐) 

พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจ้า คือ ๑. ปํญญาคุณ (พระคุณ คือ ปัญญา) ๒. วิสุทธิคณุ (พระคณุ คือ ความบริสุทธ์ิ) ๓. กรุณาคุณ (พระคณุ 
คือ พระมหากรณุา) (พ.ศ. หน้า ๑๙๑) 

ภพ โลกเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ ภาวะชวีิตของสัตว์ มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผู้ยังเสวยกามคุณ ๒. รูปภพ              ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน 
๓. อรูปภพ ภพของผู้เขา้ถึงอรูปฌาน (พ.ศ. หน้า ๑๙๘) 

 
ภาวนา ๔ การเจริญ การทำให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑. กายภาวนา         ๒. สีลภาวนา ๓. จิตต

ภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา (พ.ธ. หน้า ๘๑ – ๘๒) 
ภูมิ  ๓๑  ๑.พื้นเพ  พื้น ช้ัน ที่ดิน แผ่นดิน  ๒. ช้ันแห่งจิต ระดับจติใจ ระดับชีวิต มี ๓๑ ภูมิ ได้แก่   

อบายภูมิ ๔ (ภมูิที่ปราศจากความเจริญ)  - นิรยะ  (นรก) – ติรจัฉานโยนิ (กำเนิดดริัจฉาน) – ปิตติวสิยั  (แดนเปรต)  - อสุรกาย 
(พวกอสูร)  กามสุคตภิูมิ ๗  (กามาวจรภูมิทีเ่ป็นสุคติ  ภูมิที่เป็นสุคตซิึ่งยังเกี่ยวข้องกับกาม)  - มนุษย์ (ชาวมนุษย์) – จาตุมหา
ราชิกา (สวรรค์ช้ันท่ีท้าวมหาราช ๔ ปกครอง)  - ดาวดึงส์ (แดนแห่งเทพ ๓๓  มีท้าวสักกะเป็นใหญ่)  -ยามา  (แดนแห่งเทพผู้
ปราศจากความทุกข์)  
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 - ดุสิต  (แดนแห่งผู้เอิบอ่ิมด้วยสริสิมบัติของตน)  - นิมมานรดี (แดนแห่งเทพผู้ยินดีในการเนรมติ)  - ปรนมิมติวสวตัตี (แดนแห่ง
เทพผู้ยังอำนาจใหเ้ป็นไปในสมบัติทีผู่้อื่นนริมติให้)  (พ.ธ. หนา้ ๓๑๖-๓๑๗)  

โภคอาทิยะ ๕ ประโยชนท์ี่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์ ๑. เลี้ยงตัว มารดา บิดา 
บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข ๒. บำรุงมิตรสหายและร่วมกิจกรรมการงานให้เป็นสุข ๓. ใช้ป้องกันภยันตราย ๔. 
ทำพลี คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ อติถิพลี ต้อนรับแขก ปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ราชพลี บำรุงราชการ เสียภาษี เทวตา
พลี สักการะบำรุงสิ่งที่เช่ือถือ ๕. อุปถัมภ์บำรุงสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ (พ.ธ.  หน้า ๒๐๒ -๒๐๓) 

มงคล   สิ่งที่ทำให้มีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง  ธรรมที่นำมาซึง่ความสุข  ความเจริญ มงคล ๓๘ ประการ หรือ เรียกเต็มว่า  
อุดมมงคล (มงคลอันสูงสดุ)  ๓๘ ประการ (ดรูายละเอียดมงคลสตูร) (พ.ศ. หน้า ๒๑๑) 

มิจฉาวณิชชา ๕ การค้าขายทีผ่ิดศีลธรรมไม่ชอบธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. สัตถวณิชชา ค้าอาวุธ                ๒. สัตตวณิชชา ค้ามนุษย์ 
๓. มังสวณิชชา เลี้ยงสัตว์ไว้ขายเนื้อ ๔. มัชชวณิชชา ค้าขายน้ำเมา              ๕. วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ (พ.ศ. หน้า ๒๓๓) 

มรรคมีองค์  ๘   ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรยีกเต็มว่า “อริยอัฏฐังคิกมรรค”  ไดแ้ก่ ๑. สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ ๒. สมัมาสังกัปปะ ดำริ
ชอบ  ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  ๔. สัมมากัมมันตะ ทำการชอบ  ๕. สัมมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ 
๗.สมัมาสติ ระลึกชอบ   
๘.  สัมมาสมาธิ  ตั้งจิตมั่นชอบ (พ.ศ. หน้า ๒๑๕) 

มิจฉัตตะ ๑๐  ภาวะที่ผิด ความเป็นสิ่งที่ผิด ได้แก่ ๑. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และ
ความเห็นที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์) ๒. มิจฉาสังกัปปะ (ดำรผิิด ไดแ้ก่ ความดำริที่เป็นอกุศลทั้งหลาย ตรงข้ามจากสมัมา
สังกัปปะ) ๓. มิจฉาวาจา  (วาจาผดิ ได้แก่ วจีทุจรติ ๔) ๔. มิจฉากัมมันตะ (กระทำผิด ได้แก่ กายทุจรติ ๓) ๕. มิจฉาอาชีวะ 
(เลี้ยงชีพผิด ได้แก่ เลีย้งชีพในทางทุจริต)  ๖. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ได้แก่  ความเพียรตรงข้ามกับสัมมาวายามะ) ๗. มิจฉา
สติ (ระลึกผดิ ไดแ้ก่ ความระลึกถึงเรื่องราวท่ีล่วงแล้ว เช่น ระลึกถึงการได้ทรัพย์ การได้ยศ เป็นต้น ในทางอกุศล อันจัดเป็นสติ
เทียม) เป็นเหตุชักนำใจให้เกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา มัจฉริยะ เป็นต้น ๘. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ได้แก่ ตั้งจิตเพ่งเล็ง จดจ่อ
ปักใจแน่วแน่ในกามราคะพยาบาท เป็นต้น หรือเจริญสมาธิแล้ว หลงเพลิน ตดิหมกมุ่น ตลอดจนนำไปใช้ผิดทาง ไม่เป็นไปเพื่อ
ญาณทสัสนะ และความหลดุพ้น)  ๙. มิจฉาญาณ (รูผ้ิด ได้แก่ ความหลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายทำความช่ัวและในการ
พิจารณาทบทวน ว่าความช่ัวนั้น ๆ ตนกระทำได้อย่างดีแล้ว เป็นตน้) ๑๐. มิจฉาวิมุตติ (พ้นผิด ได้แก่ ยังไม่ถึงวิมุตติ สำคัญว่าถึง
วิมุตติ หรือสำคัญผิดในสิ่งที่มิใช่วิมุตติ)  

(พ.ธ. หน้า ๓๒๒) 
มิตรปฏิรูป  คนเทียมมิตร  มิตรเทยีม  มิใช่มิตรแท้ มี ๔ พวก ได้แก่    

๑. คนปอกลอก  มีลักษณะ  ๔  คือ  ๑.๑  คิดเอาได้ฝ่ายเดยีว  ๑.๒ ยอมเสียแต่น้อย 
โดยหวังจะเอาให้มาก  ๑.๓ ตัวเองมีภัย  จึงมาทำกิจของเพื่อน  ๑.๔ คบเพ่ือนเพราะ เห็นแก่ประโยชน์ของตัว 

๒. คนดีแต่พดู  มีลักษณะ  ๔  คือ ๒.๑ ดีแต่ยกเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาปราศรัย  ๒.๒  ดีแต่ อ้างสิ่งที่ยังมดีี แต่อ้างสิ่งที่ยังไม่มมีา
ปราศรัย  ๒.๓ สงเคราะห์ด้วยสิ่งทีไ่ร้ประโยชน์   

 ๒.๔ เมื่อเพื่อนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้อง  
๓. คนหัวประจบมลีักษณะ ๔  คือ ๓.๑ จะทำช่ัวก็คล้อยตาม   ๓.๒ จะทำดีก็คล้อยตาม  

๓.๓ ต่อหน้าสรรเสรญิ  ๓.๔ ลับหลังนินทา 
๔. คนชวนฉิบหายมลีักษณะ ๔   ๔.๑ คอยเป็นเพื่อนดื่มนำ้เมา  ๔.๒ คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน  

 ๔.๓  คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น  ๔.๔ คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน  (พ.ธ. หน้า  ๑๕๔ – ๑๕๕) 
มิตรน้ำใจ       ๑. เพื่อนมีทุกข์พลอยทุกข์ด้วย   ๒. เพื่อนมสีุขพลอยดีใจ  ๓. เขาตเิตียนเพื่อน ช่วยยับยั้ง แก้ไขให้ ๔. เขาสรรเสริญเพือ่น  

ช่วยพูดเสรมิสนับสนุน (พ.ศ. หน้า ๒๓๔) 
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รูป ๑. สิ่งท่ีต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่าง ๆ อันขัดแย้ง สิ่งที่เป็นรปูรา่งพร้อมท้ังลักษณะอาการของมัน ส่วนร่างกาย จำแนกเป็น ๒๘ คือ 
มหาภูตรูป หรือธาตุ ๔ และอุปาทายรูป ๒. อารมณ์ที่รู้ได้ด้วยจักษุ สิง่ที่ปรากฏแก่ตา ข้อ ๑ ในอารมณ ์๖ หรืออายตนะภายนอก  
๓. ลักษณนามใช้เรียกพระภิกษสุามเณร เช่น ภิกษุรูปหนึ่ง (พ.ศ. หนา้ ๒๕๓) 

วัฏฏะ ๓ หรือไตรวัฎฎ์ การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนว่ายตายเกดิ ความเวยีนเกิด หรอืวนเวียนด้วยอำนาจกิเลส กรรม 
และวิบาก เช่น กิเลสเกดิขึ้นแล้วให้ทำกรรม เมื่อทำกรรมแล้วย่อมได้ผลของกรรม เมื่อไดร้ับผลของกรรมแล้ว กิเลสกเ็กิดอีกแล้ว 
ทำกรรมแล้วเสวยผลกรรมหมุนเวยีนต่อไป (พ.ธ. หน้า ๒๖๖) 

วาสนา อาการกายวาจา ที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกดิจากกิเลสบางอย่าง และได้สั่งสมอบรมมาเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นพื้น
ประจำตัว แม้จะละกิเลสนั้นได้แลว้ แต่ก็อาจจะละอาการกายวาจาที่เคยชินไมไ่ด้ เช่น คำพูดตดิปาก อาการเดินท่ีเร็วหรือเดิน
ต้วมเตีย้ม เป็นต้น ท่านขยายความว่า วาสนา ท่ีเป็นกุศลกม็ี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤต คือ เป็นกลาง ๆ ไม่ดไีม่ชั่วก็มี ท่ีเป็น
กุศลกับอัพยากฤตนั้นไม่ต้องละ แต่ที่เป็นอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ีจะเป็นเหตใุห้เข้าถึงอบายกับส่วนที่
เป็นเหตุใหเ้กิดอาการแสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ต่าง ๆ ส่วนแรก พระอรหันต์ทุกองคล์ะได้ แตส่่วนหลังพระพุทธเจา้เทา่นั้น
ละได้ พระอรหันต์อืน่ละไมไ่ด้ จึงมคีำกลา่วว่าพระพุทธเจา้เท่านั้นละกิเลสทั้งหมดได้ พร้อมท้ังวาสนา; ในภาษาไทย คำว่าวาสนามี
ความหมายเพี้ยนไป กลายเป็นอำนาจบุญเก่า หรือกุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ (ไม่มีใน พ.ศ. ฉบับที่พิมพ์เป็นเล่ม แตค่้นได้จากแผ่น
ซีดีรอม พ.ศ. ของสมาคมศิษยเ์ก่ามหาจุฬาฯ) 

วิตก ความตรึก ตริ กายยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ การคิด ความดำริ “ไทยใช้ว่าเป็นห่วงกังวล” แบ่งออกเป็นกุศลวิตก ๓ และอกุศลวิตก ๓ (พ.ศ. หน้า 
๒๗๓) 

วิบัติ ๔ ความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งไม่อำนวยแก่การทีก่รรมดีจะปรากฏผล แต่กลับเปดิช่องให้กรรมชั่วแสดงผล พูดสั้น ๆ ว่า
ส่วนประกอบบกพร่อง เปดิช่องให้กรรมชั่ววิบัติมี ๔ คือ  ๑.  คติวิบตัิ วิบัติแห่งคติ หรือคติ 

เสีย คือเกดิอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะ ไมเ่กื้อกูล ทางดำเนินชีวิต ถ่ินท่ีไปไมอ่ำนวย ๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแห่ง
ร่างกาย หรือ รูปกายเสยี เช่น ร่างกายพิกลพิการ อ่อนแอ ไม่สวยงาม กิริยาท่าทางน่าเกลียด ไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพที่ไม่ดี  
เจ็บป่วย มีโรคมาก ๓. กาลวิบัติ วิบัติแห่งกาลหรือหรือกาลเสยี คือเกิดอยู่ในยุคสมยัที่บ้านเมืองมภีัยพบิัติไมส่งบเรียบร้อย 
ผู้ปกครองไม่ดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มากด้วยการเบียดเบียน ยกย่องคนช่ัว บีบคั้นคนดี ตลอดจนทำอะไรไม่ถูกาลเวลา ไม่ถูก
จังหวะ ๔. ปโยควิบตัิ วิบัติแห่งการประกอบ หรือกิจการเสีย เช่น ฝกัใฝ่ในกิจการหรือเรื่องราวท่ีผดิ ทำการไม่ตรงตามความถนดั 
ความสามารถ ใช้ความเพียร 
ไม่ถูกต้อง ทำการครึ่ง ๆ กลาง ๆ เป็นต้น (พ.ธ. หน้า ๑๖๐- ๑๖๑) 

วิปัสสนาญาณ ๙ ญาณในวิปัสสนา ญาณที่นับเข้าในวิปสัสนา เป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เขา้ใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปน็
จริง ได้แก ่ ๑. อุทยัพพยานุปัสสนาณาณ คือ ญาณอันตามเห็นความเกดิและดับของเบญจขันธ์  ๒. ภังคานุปัสสนาญาณ 
คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย เมื่อเกิดดับก็คำนึงเด่นชัด ในส่วนดบัของสังขารทั้งหลาย ต้องแตกสลายทั้งหมด    ๓. ภยตูปัฏ
ฐานญาณ คือ ณาณอันมองเห็นสังขาร ปรากฏเป็นของน่ากลัว ๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอนัคำนึงเห็นโทษของสังขาร
ทั้งหลาย ว่าเป็นโทษบกพร่องเป็นทุกข์   ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันคำนึงเห็นความหน่ายของสังขาร ไม่เพลินเพลิน 
ติดใจ   ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ คอื ญาณอันคำนึงด้วย         ใคร่พ้นไปเสยี คือ หน่ายสังขารทั้งหลาย ปรารถนาที่จะพ้นไปเสีย  
๗. ปฏสิังขานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันคำนึงพิจารณาหาทาง เมื่อต้องการจะพ้นไปเสยี เพื่อมองหาอุบายจะปลดเปลื้องออกไป           
๘. สังขารเุปกขาณาณ คือ ญาณอนัเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือ พิจารณาสังขารไม่ยินดียนิร้ายในสังขารทั้งหลาย  ๙. 
สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเป็นไปโดยอนุโลกแกก่ารหยั่งรู้อริยสัจ แลว้แลว้มรรคญาณให้สำเร็จความเป็น
อริยบคุคลตอ่ไป (พ.ศ. หนา้ ๒๗๖ – ๒๗๗) 

วิมุตติ ๕ ความหลุดพ้น ภาวะไร้กเิลส และไม่มีทุกข์ มี ๕ ประการ คอื ๑. วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยข่มไว ้คือ ดับกิเลส  ๒. ตทังควิมุตติ ดับ
กิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับธรรมทีต่รงกันข้าม  ๓. สมุจเฉทวิมตุติ         ดับด้วยตัดขาด ดับกเิลสเสร็จสิ้นเดด็ขาด ๔. 
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ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ โดยอาศัย        โลกุตตรมรรคดับกิเลส  ๕. นิสรณวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโล
กุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาดเสร็จสิน้ (พ.ธ. หน้า ๑๙๔) 

โลกบาลธรรม ธรรมคุ้มครองโลก ได้แก่ ปกครองควบคุมใจมนุษย์ไวใ้ห้อยู่ในความดี มิให้ละเมดิศีลธรรม และให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อย
สงบสุข ไมเ่ดือดร้อนสับสนวุ่นวาย มี ๒ อย่างได้แก่  ๑. หริิ            ความอายบาป ละอายใจต่อการทำความชั่ว  ๒. โอตตัปปะ 
ความกลัวบาปเกรงกลัวต่อความชั่ว และผลของกรรมชั่ว (พ.ศ. หน้า ๒๖๐) 

ฤาษี หมายถึง ผู้แสวงธรรม ได้แก่ นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยู่ในปา่ ชีไพร ผู้แต่งคัมภีร์พระเวท  
(พ.ศ. หน้า ๒๕๖) 

สติปัฏฐาน  ๔  ที่ตั้งของสติ การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามสิ่งนั้น ๆ  มันเป็นของมันเอง มี ๔ 
ประการ คือ  
๑. กายานุปสัสนาสติปฏัฐาน (การตั้งสติกำหนดพิจารณากายใหรู้้เหน็ตามเป็นจริงว่า  เป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเรา
เขา)  ท่านจำแนกวิธีปฏิบัติได้หลายอย่าง คือ อานาปานสติ  กำหนดลมหายใจ   ๑ อิรยิาบถ กำหนดรูท้ันอิริยาบถ  ๑) 
สัมปชัญญะ สร้างสัมปชญัญะในการกระทำความเคลื่อนไหวทุกอย่าง  ๑) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไมส่ะอาด
ทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นรา่งกายนี้ ๑) ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็น 
 
ร่างกายของตน โดยสักว่าเป็นธาตแุต่ละอยา่งๆ   
๒. เวทนานุปัสสาสติปัฏฐาน (การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาใหรู้้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแตเ่พียงเวทนา  ไม่ใช่สัตว์บุคคล
ตัวตนเราเขา)  คือ มีสตริู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉย ๆ ก็ด ีท้ังที่เป็นสามิสและเป็นนิรามสิตามที่เป็นไปอยู่ขณะนั้น ๆ    
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติกำหนดพิจารณาจติ  ให้รู้เหน็ตามเป็นจริงว่าเป็นแตเ่พียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรา
เขา) คือ มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ  ไม่มรีาคะ มโีทสะ ไมม่ีโทสะ   
มีโมหะ  ไม่มโีมหะ  เศร้าหมองหรอืผ่องแผ้ว  ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิ  ฯลฯ อย่างไร ๆ ตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้น ๆ   
๔. ธัมมานุปสัสนาสติปฏัฐาน  (การตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรม ให้รูเ้ห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน
ของเรา) คือ มีสติรู้ชัดธรรมท้ังหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์  ๕  
อายตนะ  ๑๒  โพชฌงค์  ๗  อริยสัจ  ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่ เกิดขึ้น  
เจริญบริบูรณ์และดับได้อยา่งไร  เป็นต้น  ตามที่เป็นจริงของมันอย่างนั้น ๆ  (พ.ธ. หน้า  ๑๖๕) 

สมณะ  หมายถึง ผูส้งบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านให้ความหมายจำเพาะ หมายถึง        ผู้ระดับบาป ได้แก่ พระ
อริยบุคคล และผู้ปฏิบตัิเพื่อระงับบาป ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็น         พระอริยบุคคล (พ.ศ. หน้า ๒๙๙) 

สมบัติ ๔ คือ ความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมส่งอำนวยโอกาสให้กรรมดีปรากฏผล และไม่เปดิช่องให้กรรม
ช่ัวแสดงผล มี ๔ อย่าง คือ  ๑. คติสมบตัิ สมบตัิแห่งคติ ถึงพร้อมดว้ยคติ หรือคติให้ คือ เกดิอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศท่ีเจริญ 
เหมาะหรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะสั้นคือ ดำเนินชีวิตหรือไปในถ่ินท่ีอำนวย   ๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแห่งร่างกาย ถึงพร้อมด้วย
ร่างกาย คือมีรูปร่างสวย ร่างกายสง่างาม หน้าตาท่าทางดี น่ารัก น่านิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง ๓. กาลสมบัติ สมบัติแห่งกาล 
ถึงพร้อมด้วยกาลหรือกาลให้ คือ เกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีความสงบสุข ผู้ปกครองดี ผู้คนมีคณุธรรมยกย่องคนดี ไมส่่งเสริมคน
ช่ัว ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ทำอะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ  ๔. ปโยคสมบตัิ สมบตัิแห่งการประกอบ ถึงพร้อมด้วยการ
ประกอบกิจ หรือกิจการให้ เช่น ทำเรื่องตรงกับท่ีเขาต้องการ ทำกิจตรงกับความถนัดความสามารถของตน ทำการถึงขนาดถูก
หลักครบถ้วน ตามเกณฑ์หรือเต็มอัตรา ไม่ใช่ทำครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรอืเหยาะแหยะ หรือไม่ถูกเรื่องกัน รู้จักจัดทำ รูจ้ักดำเนินการ 
(พ.ธ. หน้า ๑๖๑ – ๑๖๒) 

สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพ่ึงเข้าถึง; สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ณานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหารสมาบัติ (พ.ศ. หน้า ๓๐๓)  
สต ิ    ความระลึกได้  นึกได้  ความไมเ่ผลอ   การคุมใจได้กับกิจ หรอืคุมจิตใจไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง  จำการทีทำและคำพูดแม้นานได้  (พ.ศ. 

หน้า ๓๒๗) 
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สังฆคุณ ๙ คุณของพระสงฆ์ ๑. พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบตัิดี  ๒. เป็นผู้ปฏิบตัิตรง            ๓. เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง  
๔. เป็นผู้ปฏิบัตสิมควร  ๕.  เป็นผูค้วรแก่การคำนับ คือ ควรกับของที่เขานำมาถวาย  ๖. เป็นผู้ควรแกก่ารตอนรับ  ๗. เป็นผู้ควร
แก่ทักษิณา ควรแก่ของทำบุญ  ๘. เป็นผู้ควรแก่การกระทำอญัชลี ควรแก่การกราบไหว้  ๙. เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 
เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก(พ.ธ.  หน้า ๒๖๕-๒๖๖) 

สังเวชนียสถาน สถานท่ีตั้งแห่งความสังเวช ท่ีที่ให้เกิดความสังเวช มี ๔ คือ  ๑. ท่ีพระพุทธเจ้าประสตูิ คือ อุทยานลุมพินี ปัจจุบันเรียก
ลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรอื Rummindei)  ๒. ท่ีพระพุทธเจ้า 
ตรัสรู้ คือ ควงโพธิ์ ที่ตำบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya)  ๓. ท่ีพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกสารนาถ  ๔. ท่ีพระพทุธเจ้าปรินิพพาน คือท่ีสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสิ
นคร บัดนี้เรียกกาเซยี (Kasia หรอื Kusinagara) (พ.ศ. หน้า ๓๑๗) 

สันโดษ ความยินดี ความพอใจ ยินดีด้วยปัจจยั ๔ คือ ผ้านุ่งห่ม อาหารที่นอนที่น่ัง และยาตามมตีามได้ ยินดีของของตน การมีความสุข 
ความพอใจด้วยเครื่องเลี้ยงชีพท่ีหามาได้ด้วยเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภ ไม่ริษยาใคร (พ.ศ. หน้า ๓๒๔) 

สันโดษ ๓   ๑. ยถาลาภสันโดษ ยนิดีตามทีไ่ด้ คือ ไดส้ิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน ก็พอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ได้เดือดร้อนเพราะของที่ไม่ได้ ไม่
เพ่งเล็งอยากได้ของคนอ่ืนไม่ริษยาเขา  ๒. ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีตามกำลัง คือ พอใจเพียงแค่พอแก่กำลังร่างกาย สุขภาพ และ
ขอบเขตการใช้สอยของตน ของที่เกินกำลังก็ไม่หวงแหนเสียดายไม่เกบ็ไว้ให้เสยีเปลา่ หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน  ๓. ยถาสา
รุปปสันโดษ ยินดตีามสมควร คือ พอใจตามที่สมควร คือ พอใจตามที่สมควรแกภ่าวะฐานะแนวทางชีวิต และจดุหมายแห่งการ
บำเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุพอใจแต่องอันเหมาะกับสมณภาวะ หรอืได้ของใช้ที่ไม่เหมาะสมกับตนแตจ่ะมีประโยชน์แก่ผู้อื่นก็
นำไปมอบให้แก่เขา เป็นต้น (พ.ศ. หน้า ๓๒๔) 

สัทธรรม ๓  ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบรุุษ หลักหรือแก่นศาสนา มี ๓ ประการ ได้แก ่
๑. ปริยัตสิัทธรรม (สัทธรรมคือคำสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรยีน ได้แก่ พุทธพจน์) 
๒. ปฏิบัติสัทธรรม (สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา คือ ศลี สมาธิ ปัญญา) 
๓. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอนัจะพึงเข้าถึง หรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน (พ.ธ. หน้า ๑๒๕) 

สัปปุริสธรรม ๗     ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบรุุษ คณุสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี                        ๑. ธัมมัญญุตา คอื 
ความรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง  ๒. อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักผล คือรู้ความ 
มุ่งหมาย   ๓. อัตตญัญตุา คือ ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
คุณธรรม เป็นต้น   ๔. มัตตญัญตุา คือ ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี  ๕. กาลญัญุตา คือ ความรูจ้ักกาล คือ รู้จักกาลเวลา
อันเหมาะสม   ๖. ปรสิัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัทคือรู้จักชุมชนและรู้จักท่ีประชุม  ๗. ปุคคลัญญตุา หรือ ปุคคลปโรปรัญญตุา 
คือ ความรู้จักบุคคล คือความแตกต่างแห่งบุคคล (พ.ธ. หน้า ๒๔๔) 

สัมปชญัญะ   ความรูต้ัวทั่วพร้อม ความรู้ตระหนัก ความรู้ชัดเข้าใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได้ มักมาคู่กับสติ (พ.ศ. หน้า ๒๔๔) 
สาราณียธรรม ๖  ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งความให้ระลึกถึง  ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน   หลักการอยูร่่วมกัน  เรียกอีกอย่างว่า “สาราณยี

ธรรม”  ๑. เมตตากายกรรม มเีมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง   
๒.  เมตตาวจีกรรม มเีมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ๓. เมตตา มโนกรรม มเีมตตามโนกรรมท้ังต่อหน้าและลับหลัง ๔. 
สาธารณโภคี  แบ่งปันสิ่งของที่ไดม้าไมห่วง  แหน ใช้ผู้เดียว  ๕. สลีสามัญญตา  มีความประพฤติร่วมกันในข้อท่ีเป็นหลักการ
สำคัญที่จะนำไปสู่ความหลดุพ้นสิน้ทุกข์หรือขจัดปัญหา  ๖.ทิฏฐิสามัญญตา  มีความเห็นชอบดีงาม เช่นเดียวกับหมู่คณะ  (พ.ธ. หน้า 
๒๓๓-๒๓๕) 

สุข ๒  ความสบาย ความสำราญ มี ๒ อยา่ง ได้แก่ ๑. กายิกสุข สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข สุขทางใจ อีกหมวดหนึ่งมี ๒  คือ  ๑. สา
มิสสุข  สุขอิงอามสิ คือ อาศัยกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข   สุขไม่อิงอามสิ คือ อิงเนกขัมมะ (พ.ศ. หน้า ๓๔๓) 

ศรัทธา  ความเชื่อ ความเช่ือถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งท่ีดีงาม (พ.ศ. หน้า ๒๙๐) 
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ศรัทธา ๔  ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตผุล ๔ ประการคือ  ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยูจ่ริง คือ เช่ือว่าเมื่อทำอะไรโดยมี
เจตนา คือ จงใจทำท้ังที่รู้ ย่อมเปน็กรรม คือ เป็นความชั่ว ความดี มีขึ้น         ในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลรา้ย
สืบเนื่องต่อไป การกระทำไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลทีต่้องการจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยออ้นวอนหรือนอนคอยโชค 
เป็นต้น   ๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมจีริง คือ เช่ือว่ากรรมทีส่ำเรจ็ต้องมีผล และผลต้อง มี
เหตุ ผลดีเกดิจากกรรมดี และผลช่ัวเกิดจากกรรมช่ัว  ๓. กัมมสัสกตาสัทธา (ความเชื่อที่สัตวม์ีกรรมเปน็ของตน เช่ือว่าแต่ละคน
เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน  ๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจ
ในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บญัญตัิวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นำทางที่
แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสดุ บริสุทธ์ิหลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรง
บำเพ็ญไว้  (พ.ธ. หน้า ๑๖๔) 

สงเคราะห ์ การช่วยเหลือ การเอือ้เฟื้อเกื้อกูล (พ.ศ. หน้า ๒๒๘) 
สังคหวัตถุ  ๔   เรื่องสงเคราะห์กัน คณุธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้ หลักการสงเคราะห์ คือ ช่วยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกัน

ไว้  และเป็นเครื่องเกาะกุมประสานโลก ได้แก่  สังคมแห่งหมูส่ัตวไ์ว้ ดุจสลักเกาะยึดรถที่กำลังแล่นไปให้คงเป็นรถ และวิ่งแล่นไป
ได้มี ๔ อย่างคือ  ๑. ทาน การแบง่ปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน  ๒. ปิยวาจา พูดจาน่ารัก  น่านิยมนับถือ  ๓. อัตถจริยา  บำเพ็ญ
ประโยชน์   
๔.สมานัตตนา  ความมีตนเสมอ คือ ทำตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน เป็นต้น  (พ.ศ. หน้า ๓๑๐) 

สัมมัตตะ  ความเป็นถูก ภาวะที่ถกู มี ๑๐ อย่าง ๘ ข้อต้น ตรงกับองค์มรรคทั้ง ๘ ข้อ เพิ่ม ๒ ข้อท้าย คือ         ๙. สัมมาญาณ รู้ชอบ
ได้แก่ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ   ๑๐. สัมมาวิมุตติ พ้นชอบได้แก่          อรหัตตผลวมิุตติ; เรียกอีกอย่าง อเสขธรรม ๑๐ 
(พ.ศ. หน้า ๓๒๙) 

สุจริต ๓  ความประพฤติดี ประพฤติชอบตามคลองธรรม มี ๓ คือ  ๑. กายสจุริต ประพฤติชอบทางกาย           ๒. วจีสุจริต ประพฤติ
ชอบทางวาจา  ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบทางใจ (พ.ศ. หน้า ๓๔๕) 

หิริ  ความละอายต่อการทำช่ัว (พ.ศ. หน้า ๓๕๕) 
อกุศลกรรมบถ ๑๐  ทางแห่งอกุศลกรรม ทางความช่ัว กรรมชั่วอนัเป็นทางนำไปสู่ความเสื่อม ความทุกข์ หรือทุคติ  ๑. ปาณาติบาต การ

ทำชีวิตให้ตกล่วง  ๒. อทินนาทาน การถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยอาการขโมย ลักทรัพย์  ๓. กาเมสุมจิฉาจาร ความประพฤตผิิด
ทางกาม  ๔. มุสาวาท การพดูเท็จ           ๕. ปิสุณวาจา วาจาส่อเสียด  ๖. ผรสุวาจา วาจาหยาบ  ๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อ
เจ้อ  ๘. อภิชฌา เพ่งเล็งอยากได้ของเขา   ๙. พยาบาท คดิร้ายผู้อื่น   ๑๐. มจิฉาทฏิฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม (พ.ธ. หน้า ๒๗๙, ๓๐๙) 

อกุศลมลู ๓  รากเหง้าของอกุศล ต้นตอของความช่ัว มี ๓ คือ  ๑. โลภะ (ความอยากได้)  ๒. โทสะ (ความคิดประทุษร้าย)   ๓. โมหะ 
(ความหลง) ๘  (พ.ธ. หน้า ๘๙) 

อคติ ๔  ฐานะอันไม่พึงถึง ทางความประพฤติทีผ่ิด ความไมเ่ที่ยงธรรม ความลำเอียง มี ๔ อย่างคือ               ๑. ฉันทาคติ (ลำเอียง
เพราะชอบ)   ๒. โทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง)   ๓. โมหาคติ (ลำเอียงเพราะหลง พลาดผดิเพราะเขลา)  ๔. ภยาคติ (ลำเอียง
เพราะกลัว)  (พ.ธ. หน้า ๑๗๔) 

อนัตตา  ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ตัวตน  (พ.ศ. หน้า ๓๖๖) 
อบายมุข  ช่องทางของความเสื่อม เหตุเครื่องฉิบหาย เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ทางแห่งความพินาศ    (พ.ศ. หน้า ๓๗๗) 
อบายมุข ๔   ๑. อิตถีธตุตะ (เป็นนักเลงหญิง นักเท่ียวผูห้ญิง)  ๒. สรุาธุตตะ (เป็นนักเลงสุรา นักดืม่)                ๓. อักขธุตตะ (เป็น

นักการพนัน)  ๔. ปาปมิตตะ (คบคนช่ัว)  (พ.ศ. หน้า ๓๗๗) 
อบายมุข ๖  ๑. ติดสุราและของมนึเมา  ๑.๑ ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชดั ๆ  ๑.๒ ก่อการทะเลาะวิวาท                    ๑.๓ เป็นบ่อเกิดแหง่

โรค  ๑.๔ เสียเกียรติ เสียชื่อเสยีง  ๑.๕ ทำให้ไม่รู้อาย  ๑.๖ ทอนกำลังปัญญา   ๒. ชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ อย่างคือ  ๒.๑ 
ช่ือว่าไม่รักษาตน  ๒.๒ ช่ือว่าไมร่กัษาลูกเมีย            ๒.๓ ช่ือว่าไม่รักษาทรัพยส์มบัติ  ๒.๔ เป็นท่ีระแวงสงสัย  ๒.๕ เป็นเปา้ให้
เขาใส่ความหรือข่าวลือ  ๒.๖ เป็นที่มาของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมาก  ๓. ชอบเที่ยวดูการละเล่น มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสีย
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เพราะมีใจกังวลคอยคิดจ้อง กับเสยีเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง ๖ กรณี  คือ  ๓.๑ รำที่ไหนไปท่ีนั่น  ๓.๒ – ๓.๓ ขับร้อง ดนตรี 
เสภา เพลงเถิดเทิงที่ไหนไปท่ีนั่น  ๔. ติดการพนัน มีโทษ ๖ คือ ๔.๑ เมื่อชนะย่อมก่อเวร  ๔.๒ เมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป  
๔.๓ ทรัพยห์มดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๔.๔ เข้าท่ีประชุมเขาไมเ่ชื่อถือถ้อยคำ  ๔.๕ เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง  ๔.๖ ไม่เป็นท่ีพึง
ประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไมไ่ด้  ๕. คบคนช่ัวมีโทษโดยนำให้กลายเป็นคนช่ัวอย่างท่ี
ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ไดเ้พื่อนที่จะนำให้กลายเป็น ๕.๑ นักการพนัน  ๕.๒ นักเลงหญิง  ๕.๓ นักเลงเหล้า   ๕.๔ นักลวงของ
ปลอม  ๕.๕ นักหลอกลวง   ๕.๖ นักเลงหัวไม้   ๖. เกียจคร้านการงาน มีโทษโดยทำให้ยกเหตตุ่าง ๆ เป็นข้ออ้างผิดเพี้ยน ไม่ทำ
การงานโภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะทีม่ีอยู่ก็หมดสิ้นไป คือ ให้อ้างไปท้ัง ๖ กรณีวา่ ๖.๑ – ๖.๖  หนาวนัก ร้อนนัก เย็นไปแล้ว ยังเช้า
นัก หิวนัก อ่ิมนัก แล้วไม่ทำการงาน (พ.ธ. หน้า ๑๗๖ – ๑๗๘) 

อปริหานิยธรรม ๗  ธรรมอันไม่เปน็ท่ีตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจรญิฝา่ยเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่  ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนติย์  
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจกรรมที่พึงทำ  ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มไิด้บญัญัตไิว้ (อัน
ขัดต่อหลักการเดมิ)  ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ ควรเคารพนับถือท่านเหล่านั้น  ๕. บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยูด่ีโดย
มิถูก         ข่มเหง หรือฉุดคร่า ขนืใจ  ๖. เคารพสักการบูชา เจดียห์รืออนุสาวรยี์ประจำชาติ  ๗. จดัให้ความอารักขา คุ้มครอง 
ป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (รวมถึงพระภิกษุ ผู้ปฏบิัติดี  
ปฏิบัติชอบด้วย)  (พ.ธ. หน้า ๒๔๖ – ๒๔๗) 

อธิปไตย  ๓  ความเป็นใหญ่ มี  ๓ อย่าง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่  ถือตนเป็นใหญ่ กระทำการด้วยปรารภตนเป็นประมาณ  
๒. โลกาธิปไตย ความมโีลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่   กระทำการดว้ยปรารภนิยมของโลกเป็นประมาณ ๓. ธัมมาธิปไตย  ความ
มีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ,่ กระทำการด้วยปรารภความถูกตอ้ง เป็นจริง  สมควรตามธรรมเป็นประมาณ (พ.ธ. หน้า 
๑๒๗-๑๒๘) 

อริยสัจ  ๔  ความจริงอันประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะมี ๔ คือ  
 ๑. ทุกข์ (ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้  ไม่ให้ความพึงพอใจ
แท้จริง  ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นท่ีรัก  การพลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก  ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อ
ว่า อุปาทานขันธ์  ๕ เป็นทุกข์  
 ๒. ทุกขสมุทัย (เหตเุกิดแห่งทุกข์  สาเหตุให้ทุกข์เกดิ ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ  กามตัณหา ภวตณัหา และ วิภวตัณหา) กำจดัอวิชชา  
สำรอกตณัหา สิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ตดิขัด  หลดุพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือ นิพพาน)   
๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป  ภาวะทีเ่ข้าถึงเมื่อกำจัดอวิชชา สำรอกตณัหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่
ติดข้อง หลุดพ้น สงบ เป็นอสิระ คอื นิพพาน)   
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาท่ีนำไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  ได้แก่  อริยอัฏฐังคิกมรรค  หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มัชฌิมปฏปิทา  แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์  ๘ น้ี สรุปลงในไตรสิกขา คอื ศีล  สมาธิ ปัญญา)   
(พ.ธ. หน้า ๑๘๑) 

อริยอัฏฐคิกมรรค  ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ (ศีล สมาธิ ปัญญา)  (พ.ธ. หน้า ๑๖๕) 
อัญญาณุเบกขา  เป็นอุเบกขาฝ่ายวิบัติ  หมายถึง  ความไม่รู้เรื่อง  เฉยไมรู่้เรื่อง  เฉยโง่  เฉยเมย (พ.ธ. หน้า ๑๒๖) 
อัตตา  ตัวตน อาตมัน ปุถุชนย่อมยึดมั่นมองเห็นขันธ์ ๕ อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือท้ังหมดเป็นอัตตา หรอืยึดถือว่ามีอัตตา เนื่องด้วยขันธ์  

(พ.ศ. หน้า ๓๙๘) 
อัตถะ  เรื่องราว ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ มี ๒ ระดับ คือ  ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในชีวิตนี้หรือประโยชน์ในปัจจุบัน 

เป็นที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาโดยทางที่ชอบธรรม  ๒. สัมปรายิกัตถะ 
ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ท่ีล้ำลึกกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน้า เป็นจดุหมายขั้นสูงขึ้นไป เป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละ
จากโลกนีไ้ป  ๓. ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตเป็นจุดหมายสูงสดุหรือท่ีหมายขั้นสุดท้าย 
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คือ พระนิพพาน อีกประการหนึ่ง หมายถึง ๑. อัตตตัถะ ประโยชน์ตน   ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น  ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย  (พ.ธ. หน้า ๑๓๑ – ๑๓๒) 

อายตนะ    ที่ต่อ  เครื่องติดต่อ  แดนต่อความรู้   เครื่องรู้ และสิ่งทีถู่กรู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็น สิ่งที่รู้  
หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นส่งที่รู้ เป็นต้น จัดเป็น  ๒ ประเภท ได้แก่   
๑. อาตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖   
๒. อายตนะภายนอก หมายถึง  เครื่องต่อภายนอก สิ่งที่ถูกรู้ มี ๖ คือ ๒.๑  รูป คือ รูป ๒.๒  สัททะ คือ เสียง  ๒.๓  คันธะ คือ 
กลิ่น   ๒.๔ รส คือ รส  ๒.๕  โผฏฐัพพะ  คือ สิ่งต้องกาย     
๒.๖ ธมัมะ หมายถึง ธรรมารมย ์ คือ อารมณ์ที่เกดิกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้ อารมณ์ ๖ ก็เรียก (พ.ศ. หนา้ ๔๑๑) 

อายตนะภายใน   เครื่องต่อภายใน เครื่องรับรู้ มี  ๖ คือ ๑. จักขุ คือ ตา  ๒.  โสตะ คือ หู  ๓. ฆานะ คือ จมูก  
  ๔. ชิวหา คือ ลิ้น  ๕. กาย คือ กาย  ๖. มโน  คือ  อินทรีย์ ๖  ก็เรยีก  (พ.ศ.หน้า ๔๑๑) 
อริยวัฑฒิ  ๕  ความเจริญอย่างประเสริฐ หลักความเจริญของอารยชน มี ๕ คือ  ๑. ศรัทธา ความเช่ือ ความมั่นใจในพระรตันตรัย  ในหลัก

แห่งความจริง ความดีอันมีเหตผุล  ๒.ศีลความประพฤตดิี มีวินัย เลีย้งชีพสุจริต  ๓.  สตุะ การเลา่เรียน  สดับฟัง  ศึกษาหา
ความรู้ ๔. จาคะ  การเผื่อแผเ่สยีสละ  เอื้อเฟื้อ  มีน้ำใจช่วยเหลือ ใจกว้าง  พร้อมท่ีจะรับฟังและร่วมมอื ไม่คับแคบ  เอาแตต่ัว  
๕.  ปัญญา ความรอบรู้ รู้คิด  รู้พจิารณา  เข้าใจเหตผุล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง (พ.ธ. หน้า  ๒๑๓) 

อิทธิบาท  ๔  คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ คณุธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ  
๑. ฉันทะ  ความพอใจ  คือ ความต้องการที่จะทำใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนัน้อยู่เสมอแล้วปรารถนาจะทำ   ให้ไดผ้ลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป   
๒. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมัน่ประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย   
๓. จิตตะ ความคดิ คือ  ตั้งจิตรับรูใ้นสิ่งที่ทำและทำสิ่งน้ันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝไ่ม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย  
๔. วิมังสา  ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนใน
สิ่งที่ทำนั้น  มีการวางแผน วัดผลคดิค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ตัวอย่างเช่น  ผู้ทำงานท่ัว ๆ ไปอาจจำสั้น ๆ ว่า รักงาน  สู้งาน ใส่ใจงาน 
และทำงานด้วยปญัญา เป็นต้น   
(พ.ธ. หน้า  ๑๘๖-๑๘๗) 

อุบาสกธรรม ๗  ธรรมที่เป็นไปเพือ่ความเจรญิของอุบาสก  ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ ๒. ไมล่ะเลยการฟังธรรม  ๓. ศึกษา
ในอธิศีล  ๔. มีความเลื่อมใสอย่างมากในพระภิกษุทุกระดับ ๕. ไม่ฟงัธรรมด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษตเิตียน  ๖. ไม่แสวงหาบญุ
นอกหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา  ๗. กระทำการสนับสนุน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา (พ.ธ. หน้า 
๒๑๙ – ๒๒๐) 

อุบาสกธรรม ๕  สมบัติของอุบาสก ๕ คือ  ๑. มีศรัทธรา  ๒. มีศลีบริสุทธ์ิ  ๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว  เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคลคือมุ่งหวังผลจาก
การกระทำ และการงานมิใช่จากโชคลาภ และสิ่งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธ์ิ  ๔. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๕. 
ขวนขวายในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา  (พ.ศ. หน้า ๓๐๐) 

อุบาสกธรรม  ๗  ผู้ใกล้ชิดพระศาสนาอย่างแท้จริง ควรตั้งตนอยู่ในธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจรญิของอุบาสก มี ๗ ประการ ได้แก่  ๑. ไม่
ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ  ๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล คือ ฝึกอบรมตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบตัิรักษา
ศีลขั้นสูงขึ้นไป  ๔. พรั่งพร้อมด้วยความเลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นเถระ นวกะ และปูนกลาง  ๕. ฟังธรรมโดยความ
ตั้งใจ มิใช่ มาจับผิด  ๖. ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอก หลักคำสอนนี ้คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๗. 
กระทำความสนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้ คือ เอาใจใส่ทำนุบำรุงและช่วยกิจกรรม (ธรรมนูญชีวิต, หน้า ๗๐ – ๗๐) 

อุเบกขา  มี ๒ ความหมายคือ  ๑. ความวางใจเป็นกลาง ไมเ่องเอียงด้วยชอบหรือชัง ความวางใจเฉยได้        ไม่ยินดียินร้าย เมื่อใช้ปัญญา
พิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่าพึงปฏิบัตติ่อไปตามธรรม หรือตามควรแก่เหตุนัน้  ๒. ความรูส้ึกเฉย ๆ ไม่
สุข ไม่ทุกข์ เรยีกเตม็ว่าอุเบกขาเวทนา (อทุกขมสุข)  (พ.ศ. หน้า ๔๒๖ – ๔๒๗) 
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อุปาทาน ๔  ความยึดมั่น ความถอืมั่นด้วยอำนาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแต่ตณัหา ผูกพันเอาตัวตนเป็นท่ีตั้ง  ๑. กามุปาทาน ความ
ยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าใคร่ น่าพอใจ    ๒. ทิฏฐุปาทาน ความยดึมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ 
ความเห็น ลัทธิ หรือหลักคำสอนตา่ง ๆ  ๓. สีลัพพตุปาทาน ความยดึมั่นในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบ
แผน ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีต่าง ๆ กัน ไปอยา่งงมงายหรือโดยนยิมว่าขลัง ว่าศกัดิ์สิทธ์ิ มิได้เป็นไปด้วย
ความรู้ ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล  ๔. อัตตาวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะวา่ตัวตน คือ ความถือหรือ
สำคัญ หมายอยู่ในภายในว่ามีตัวตน ที่จะได้ จะมี       จะเป็น จะสญูสลาย ถูกบีบคั้น ทำลายหรือเปน็เจ้าของ เป็นนายบังคับ
บัญชาสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธ์กันล้วน ๆ  (พ.ธ. หน้า ๑๘๗) 

อุปนิสัย ๔  ธรรมที่พ่ึงพิง หรือธรรมช่วยอุดหนุน  ๑. สงฺขาเยกํ ปฏิเสวติ พิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
คิลานเภสัช เป็นต้น ที่จำเป็นจะตอ้งเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ ๒. สงฺขาเยกํ อธิวาเสติ พิจารณาแล้วอดกลั้นได้แก่ อนิฏฐารมณ์ 
ต่าง ๆ มีหนาวร้อน และทุกขเวทนา เป็นต้น  ๓. สงฺขาเยกํ ปริวชฺเชต ิพิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจ
แล้วหลีกเว้น  ๔. สงฺขาเยกํ ปฏิวิโนเทติ พิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายเกิดขึ้นแล้ว เช่น อกุศลวติกมีกามวิตก พยาบาทวิตก 
และวิหิงสาวติก และความชั่วร้ายทั้งหลายแล้วพิจารณาแกไ้ข บำบดัหรือขจัดใหส้ิ้นไป  (พ.ธ. หน้า ๑๗๙) 

โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวต่อความชั่ว (พ.ศ. หน้า ๔๓๙) 
โอวาท  คำกล่าวสอน คำแนะนำ  คำตักเตอืน โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ คือ ๑. เว้นจากทุจรติ คือ ประพฤติชัว่ด้วยกาย วาจา ใจ (ไม่ทำ

ช่ัวท้ังปวง) ๒.ประกอบสจุริต คือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (ทำแต่ความดี)  ๓. ทำใจของตนใหห้มดจดจากเครื่องเศร้า
หมอง โลภ  โกรธ  หลง เป็นต้น (ทำจิตของตนให้สะอาดบรสิุทธ์ิ)  (พ.ศ. หน้า ๔๔๐) 

สังคมศาสตร์    การศึกษาความสมัพันธ์ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา     การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรม(virtue) และจริยธรรรม(moral or morality or ethics)  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี  

จริยธรรมมีความหมายเช่นเดยีวกับศีลธรรม  หมายถึง ธรรมที่เป็นขอ้ประพฤติกรรมปฏบิัติความประพฤติหรือหน้าที่ที่ชอบ ท่ี
ควรปฏิบัติในการครองชีวิต   ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงหมายถึง สภาพคณุงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติหรือหน้าที่ท่ีควรปฏิบตัิ
ในการครองชีวิต หรือคุณธรรมตามกรอบจริยธรรม ส่วนศีลธรรมและจริยธรรม มีความหมายใกล้เคยีงกัน คุณธรรมจะมี
ความหมายทีเ่น้นสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบตัิที่แสดงออกถึงความดีงาม ส่วนจริยธรรม มีความหมายเน้นท่ี  ความประพฤติ
หรือการปฏบิัติที่ดีงาม เป็นท่ียอมรับของสังคม นักวิชาการมักใช้คำทั้งสองคำนี้ในความหมายนัยเดียวกันและมักใช้คำสองคำ
ดังกล่าวควบคู่กันไป เป็นคำว่า คณุธรรมจริยธรรม         ซึ่งรวมความหมายของคณุธรรมและจริยธรรม นั่นคือมีความหมายเน้น
ทัง้สภาพ ลักษณะหรือคณุสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม  
(โครงการเร่งสรา้งคุณลักษณะทีด่ขีองเด็กและเยาวชนไทย  ศูนย์คณุธรรม  หน้า ๑๑ -๑๒) 

การเมือง    ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจในการจัดระเบียบสังคมเพื่อประโยชน์และความสงบสุขของสังคม มีความสัมพนัธ์
ต่อกันโดยรวมทั้งหมดในส่วนหน่ึงของชีวิตในพื้นที่หน่ึงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ อำนาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถ
ในการดำเนินการได ้

ข้อมูล   สิ่งที่ได้รับรู้และยังไมม่ีการจดัประมวลให้เป็นระบบ เมื่อจัดระบบแล้วเรียกว่า สารสนเทศ 
ค่านิยม     การกำหนดคณุค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจำตัว 
คุณค่า     ลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความดี ความงาม ความดีเป็นคุณค่าของจริยธรรม ความงามเป็นคณุคา่ทางสุนทรียศาสตร์ สิ่งที่

ตอบสนองความต้องการไดเ้ป็นสิ่งที่มีคุณค่า คณุค่าเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ คณุค่าเปลี่ยนไปได้ตามเวลา และคณุค่ามัก
เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความเจริญ 

บทบาท    การกระทำท่ีสังคมคาดหวังตามสถานภาพท่ีบุคคลครองอยู่ 
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หน้าท่ี    เป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สถานภาพ     ตำแหน่งท่ีแต่ละคนครองอยู่ในสถานท่ีหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง 
บรรทัดฐาน ข้อตกลงของสังคมที่กำหนดให้สมาชิกประพฤติ ปฏบิัต ิบางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช้บรรทัดฐานของสังคม (social norms) 

เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้ ซึ่งแยกออกเป็น  
ก. วิถีประชา (folkways) ได้แก่ แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันท่ีสังคมยอมรับ และ 

ได้ประพฤติปฏิบตัิสืบต่อกันมา มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการดำเนินชีวิต และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะไมม่ีกฎเกณฑเ์คร่งครดั
แน่นอนตายตัว 

ข. กฎศีลธรรมหรือจารตี (mores) เป็นมาตรฐานความประพฤติของสงัคมที่มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เข้มขึ้น ใน
กรณีมผีู้ฝา่ฝืนอาจมีการลงโทษ แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกต็าม เช่น การลวนลามสตรีในชนบท 
ต้องลงโทษด้วยการเสียผ ี

ค. กฎหมาย (law) เป็นมาตรฐานความประพฤติทีร่ัฐกำหนดใหส้มาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ และกำหนด
วิธีการปฏิบัติการลงโทษสำหรับผูฝ้่าฝืน 

สิทธิ     ข้อเรียกร้องของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรบั 
สิทธิทางศีลธรรม     เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
ประเพณี เป็นความประพฤติของคนหมู่หนึ่ง อยู่ในท่ีแห่งหนึ่ง ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและ 

สืบกันมานาน      
ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งท่ีจัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใด     จุดประสงค์หนึ่ง และกำหนดการจัด
กิจกรรมในช่วงเวลาแน่นอนสม่ำเสมอ กิจกรรทีเ่ป็นประเพณีอาจมองได้อีกประการหนึ่งว่าเป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่ม
เฉพาะหรือทางศาสนา 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights sinv UDHR) คอืการประกาศเจตนารมณ์ ในการ
ร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีความสำคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชน
ฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญแ่ห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ ๒๑๗ A (III) เมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดย
ประเทศไทยออกเสยีงสนันสนุน 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เป็นการศึกษา วิเคราะห์เกีย่วกับวัฒนธรรมและภมูิปัญญาในเรื่องเกีย่วกับความเป็นมา ปัจจัยพ้ืนฐานและ
ผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาของมนุษยชาตโิลก ความสำคัญ และผลกระทบที่มีอิทธิพลตอ่การดำเนินชีวิตของคนไทยและมนุษยชาติ ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน 

สัมมาชีพ      การประกอบอาชีพสุจรติและเหมาะสมในสังคม 
ประสิทธิภาพ  ความสามารถในการทำงานจนสำเร็จ หรือผลการกระทำท่ีไดผ้ลออกมาดีกว่าเดมิ รวมทั้ง 

การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยไม่ให้เกิดความสญูเปล่าหรือความสูญเสีย ทรัพยาการต่างๆ พิจารณาได้จากเวลา แรงงาน 
วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณและคณุภาพ ฯลฯ 

ประสิทธิผล    ระดับความสำเรจ็ของวัตถุประสงค์ หรือ ผลสำเร็จของงาน 
สินค้า   หมายความว่าสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกดิโดยธรรมชาติหรือเป็นผลิตผลทางการเกษตร รวม

ตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทางหตัถกรรมและอุตสาหกรรม 
ภูมิปัญญา  ส่วนหน่ึงของประเพณี หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได ้เช่น พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค  

พิธีบวชลูกแก้ว พิธีขอฝน พธิีไหว้ครู พิธีแต่งงาน 
มนุษยชาติ     การเกิดเป็นมนุษย์มาจาก มนุษย์ = ผู้มีจิตใจสูง กับชาติ = เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษย์ทั่ว ๆ ไป 
มรรยาท    พฤติกรรมที่สังคมกำหนดว่าควรประพฤติเป็นวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสมและไมเ่หมาะสม 
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ระบบ      การนำส่วนต่าง ๆ มาปรับเรยีงต่อให้ทำงานประสานต่อเนื่องกันจนดูเป็นสิ่งเดียวกัน 
กระบวนการ     กรรมวิธีหรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินการต่อเนือ่งกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึง่ 
วิเคราะห์    การแยกแยะให้เห็นคณุลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ 
เศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับการกิน การอยู่ของมนุษย์ในสังคม ว่าด้วยทรัพยากรที่มีจำกดัการผลติ  

การกระจายผลผลิต และการบริโภค 
สหกรณ์  แปลว่าการทำงานร่วมกนั การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ท้ังในด้านงานที่ทำด้วยร่างกาย ท้ัง

ในด้านงานที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างน้ีขาดไม่ไดต้้องพร้อม (พระราชดำรสัพระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงท่ัวประเทศ ณ ศาลาดสุติดาลยั  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖)  

ทรัพย์สินทางปัญญา    หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คดิค้น หรือสรา้งสรรค์ของมนุษย์  ซึ่งเน้นที่ผลผลติของสติปญัญาและ
ความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิด ของการสร้างสรรคห์รือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น
สินค้า ต่าง ๆ หรือ เป็นสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น  บริการ แนวความคดิ กรรมวิธีและทฤษฎีต่าง ๆ เป็นตน้  ทรัพย์สินทางปัญญามี ๒ 
ประเภท ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
๑. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม  เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า  ช่ือทางการค้า   
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์   

         สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  หมายความว่า ช่ือ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง     
ภูมิศาสตร์ และทีสามารถบ่งบอกว่าสินค้าท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตรน์ั้นเป็น สินค้าท่ีมีคณุภาพ ช่ือเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของแหล่งภูมิศาสตรด์ังกล่าว 
๒. ลขิสิทธิ์  คือ  งานหรือความคดิสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศลิปกรรม ดนตรีกรรม  
งานภาพยนตร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรณคดี หรือแผนกศลิปะ แผนกวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธ์ิยังรวมทั้งสิทธิข้างเคียง 
(Neighbouring Right)  

เหตุ    ภาวะเง่ือนไขท่ีจำเป็นที่ทำให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมา เรยีกว่า ผล 
เหตุการณ์    ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
อำนาจ      ความสามารถในการบีบบังคับให้สิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระทำตามที่ปรารถนา 
อิทธิพล     อำนาจบังคับท่ีก่อให้เกิดความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เอกลักษณ์     ลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ไมม่ีที่ใดเหมือน 
ตำนาน     เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาและถูกบันทึกขึ้นภายหลัง 
 
พงศาวดาร คือ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นตามลำดับเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวท่ีกับพระมหากษัตริย์ และราชสำนัก 
อดีต     คือ เวลาที่ล่วงมาแล้ว ความสำคญัของอดีต คือ อดีตจะครอบงำความคิดและความรู้ของเราอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง อดีตที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มคน/ความสำคัญที่มตี่อเหตกุารณ์และกลุ่มคนจะถูกนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
นักประวัติศาสตร์     เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น ผู้สร้างประวตัิศาสตร์ขึ้นจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ตามจดุมุ่งหมายและวิธีการคิด 

ซึ่งงานเขียนอาจนำไปสู่การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในที่สุด 
ความมุ่งหมายในการเขียนประวัติศาสตร์ 

- นักประวัติศาสตร์รุ่นเกา่ มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 

-  นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ มุ่งท่ีจะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ (bias) 
หลักฐานประเภท ต่าง ๆ     จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะนำไปสู่ความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบ่งประเภทของหลักฐานหลายแบบ 

เช่น หลักฐานสมยัก่อนประวตัิศาสตร์และหลักฐานสมยัประวตัิศาสตร์แบบหนึ่ง หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐาน
ที่ไม่ใช่ลายลักษณ์แบบหน่ึง หรือหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง (หรือหลักฐานช้ันท่ีหนึ่ง       ช้ันที่สอง ช้ันท่ีสาม) อีกแบบ
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หนึ่ง หลักฐานท่ีจะถูกประเมินว่านา่เชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานท่ีเกิดรว่มสมัยหรือเกิดโดยผู้ที่รูเ้ห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่กระนั้นนัก
ประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกก่อนด้วยเชน่กัน เนื่องจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวใน
การบันทึก ซึ่งอาจทำใหเ้ลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 

อคติ   คือ ความลำเอียง ไมต่รงตามความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ซึ่งผู้ที่เป็นนักประวตัิศาสตร์จะต้องตระหนักและควบคุม
ให้ได ้

ความเป็นกลาง    คือ การมองด้วยปราศจากความรูส้ึกอคติจะเกิดขึ้นได้หากเข้าใจธรรมชาติของหลกัฐานแต่ละประเภท เข้าใจปรัชญา
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของผูเ้รียน ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ (นั่นคือ เข้าใจว่าบนัทึกเพื่ออะไร เพราะเหตุ
ใด) 

ความจริงแท้   (real truth)    คือ ความจริงที่คงอยู่แนน่อนนิรันดร ์เป็นจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร ์
มุ่งแสวงหาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ตา่ง ๆ (ที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง) 
ซึ่งการแสวงหาความจริงแท้ ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของหลักฐานและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียด ถี่ถ้วน กินเวลา
ยาวนาน แต่นี้คือ ภาระหน้าท่ีของนักประวัติศาสตร ์

ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์     คือ ผู้นำความรู้ทางประวัตศิาสตร์มาพัฒนาให้ผู้เรยีนเกิดความรู้ เจตคติและทักษะในการใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงและความจริงแท้จะต้องศึกษาผลงานของนักประวัตศิาสตร์และเลือกเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน โดยต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสตูรและสอดคล้องธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์    เป็นการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบ่งช่วงเวลาตามระบบต่าง ๆ ทั้งแบบไทย สากล ศักราช
ที่สำคัญ ๆ ในภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานสำหรับการศึกษา
หลักฐานทางประวตัิศาสตร์ สามารถเข้าเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับอดตี ปัจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึง
ความสำคญัในความต่อเนื่องของเวลา อิทธิพลและความสำคัญของเวลาที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิธีวิจัยเอกสารและหลักฐาน
ประกอบอ่ืนๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองคค์วามรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล และการวเิคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปนี ้

 หนึ่ง   การกำหนดเป้าหมายหรือประเด็นคำถามที่ต้องการศึกษา แสวงหาคำตอบด้วยเหตุ และผล (ศึกษาอะไร ช่วงเวลาไหน สมัย
ใด และเพราะเหตุใด) 
สอง   การค้นหาและรวบรวมหลกัฐานประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แก่ วัตถุ
โบราณ ร่องรอยถิ่นท่ีอยู่อาศัยหรือการดำเนินชีวิต 
สาม   การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความน่าเช่ือถือ การประเมินคณุค่าของหลกัฐาน) การตีความหลักฐาน
อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคต ิ
สี่   การสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบคำถาม ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจรงิจากหลักฐานอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้ค่านิยมของตนเองไป
ตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือนำตัวเข้าไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษา 
ห้า    การนำเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตสุมผล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความต่อเนือ่ง น่าสนใจ ตลอดจนมี
การอ้างอิงข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้งานทางประวัติศาสตร์ทีม่ีคุณค่าและมีความหมาย 

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั    เป็นการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษย์ในบริบทของเวลาและสถานท่ี โดยทั่วไปจะแยก
เรื่องศึกษาออกเป็นด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาในกลุ่มสังคม มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ในท้องถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุ่งศึกษาว่า
สังคมนั้น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามลำดับเวลาได้อย่างไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยใดบา้ง ท้ัง
ทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยแวดล้อมทางสังคม ท่ีมผีลต่อพัฒนาการหรือการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม และผลกระทบของการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ในดา้นต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมติิของเวลาและความต่อเนื่อง 
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ภูมิศาสตร์     เป็นคำที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเป็นศาสตร์ทางพื้นที่  เป็นความรู้ที่ว่าด้วย
ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง 

ลักษณะทางกายภาพ ของภมูิศาสตร์   หมายถึง ลักษณะที่มองเหน็เป็นรูปร่าง รูปทรง โดยสามารถมองเห็นและวเิคราะห์ไปถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของธรณีสณัฐานวิทยาภมูิอากาศวิทยา 
ภูมิศาสตรด์ิน ชีวภูมิศาสตร์พืช ภูมิศาสตรส์ัตว์  ภูมิศาสตร์สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นต้น 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน      หมายถึงวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห์ พิจารณาสำหรับศาสตร์ทางภมูิศาสตรไ์ด้ใช้สำหรับการศึกษา
พิจารณา คดิวิเคราะห์ สังเคราะหถ์ึงสิ่งต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ (Environment) ทางกายภาพ ด้วย
วิธีการศึกษา   พิจารณาถึง 
ความแตกต่าง ความเหมือนระหวา่งพื้นที่หน่ึงๆ กับอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง  หรือระหว่างภมูิภาคหนึ่งกับภูมิภาคหนึ่ง โดยพยายามอธิบายถึง
ความแตกต่าง ความเหมือน  รูปแบบของภูมิภาค และพยายามขีดเส้นสมมุติ แบ่งภูมภิาคเพื่อพิจารณาวิเคราะห์   ดูสัมพันธภาพ
ของภูมิภาคเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร 

ภูมิศาสตร์      คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และวัฒนธรรม รูปแบบต่าง ๆ 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจยัทางธรรมชาติ จะเป็นภมูิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง การอพยพจะเป็นภูมิศาสตร์
มนุษย ์(Human Geography) 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจยัที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การตั้งถิ่นฐาน การคมนามคม การค้า การเมอืง จะเป็นภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม (Cultural Geography)  

ภูมิอากาศ   คือ ภาพปฏิสมัพันธ์ขององค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภูมิอากาศ แบบรอ้นช้ืน ภูมิอากาศแบบอบอุ่นช้ืน 
ภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง ฯลฯ 

ภูมิประเทศ    คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบแผ่นดิน เช่น หิน ดิน ความต่างระดับ     ทำให้เกิดภาพลักษณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
พื้นที่แบบภูเขา พ้ืนท่ีระบบลาด    เชิงเขา พ้ืนท่ีราบ พ้ืนท่ีลุ่ม ฯลฯ 

ภูมิพฤกษ์     คือ ภาพปฏสิัมพันธ์ของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตว์ป่า ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป่าดิบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ 
ป่าทุ่งหญ้า ฯลฯ 

ภูมิธรณี     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน โครงสรา้งทางธรณี ทำให้เกิดรูปแบบทางธรณีชนิดต่าง ๆ เช่น ภูเขาแบบทบตัว ภูเขาแบบยก
ตัว ท่ีราบน้ำท่วมถึง ชายฝั่งแบบยบุตัว ฯลฯ 

ภูมิปฐพี     คือ ภาพปฏิสมัพันธ์ของแร่ หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ทำให้เกิดดินรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น แดนดินดำ มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ 

ภูมิอุทก     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแผ่นดิน ภูมิประเทศ ภมูิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ   ทำให้เกิดรูปแบบแหล่งน้ำชนิดต่าง ๆ เช่น แมน่้ำ 
ลำคลอง ห้วย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร น้ำใต้ดิน  
น้ำบาดาล ฯลฯ 

ภูมิดารา     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของดวงดาว กลุ่มดาว เวลา การเคลื่อนการโคจรของ ดาวฤกษ์  
ดาวเคราะห์ ทำให้เกิดรูปแบบปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกดิกลางวันกลางคืน ข้างขึ้น-ข้างแรม สุรยิุปราคา ตะวันอ้อมเหนือ 
ตะวันอ้อมใต้ ฯลฯ 

ภัยพิบัติ   เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและกระทำของมนุษย์ จนชุมชนหรือสังคม
ที่เผชิญปัญหาไม่อาจรับมือ เช่นดนิถล่ม สึนามิ  ไฟป่า  ฯลฯ 

แหล่งภูมิศาสตร์  หมายความว่า พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมภิาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถงึทะเล ทะเลสาบ แม่นำ้ ลำน้ำ เกาะ 
ภูเขา หรือพ้ืนท่ีอื่นทำนองเดียวกันด้วย 
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เทคนิคทางภูมิศาสตร์    หมายถึง แผนท่ี แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ ภายถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ 
สื่อท่ีสามารถค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได ้

มิติทางพ้ืนที่      หมายถึง การวิเคราะห์ พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา สถานท่ี ปัจจยัแวดล้อม และ
การกระจายของพื้นที่ในรูปแบบตา่ง ๆ ท้ังความกว้าง ยาว สูง ตามขอบเขตที่กำหนด หรือสมมตุิพื้นท่ีขึ้นมาพิจารณา 

การศึกษารูปแบบทางพ้ืนที่      หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือมิติทางพื้นที่ของ   สังคมมนุษย์ ท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ มีการใช้
และกำหนดหน่วยเชิงพื้นที่  ที่ชัดเจน มีการอาศัยเส้นที่เราสมมตุิขึ้น อาศัยหน่วยต่าง ๆ ขึ้นมากำหนดขอบเขต ซึ่งมีองค์ประกอบ
ลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษย์ที่เด่นชัด สอดคล้องกัน
เป็นพื้นฐานในการศึกษา แสวงหาข้อมูล 

ภูมิศาสตร์กายภาพ  หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเป็นมา ความเปลีย่นแปลง และพัฒนาการไปตามยคุ
สมัย โดยมีขอบเขตที่กล่าวถึง ลักษณะภมูิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ  
ภูมิปฐพี (ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ์ (พืชพรรณ ป่าไม้ ธรรมชาติ) รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การเปลีย่นแปลงของธรรมชาติที่มผีลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย ์

สิ่งแวดล้อม   สิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลต่อสิ่งนั้น อาทิ อากาศ น้ำ ดิน ต้นไม้ สตัว์ ซึ่งสามารถถูกทำลายได้โดยการขาด
ความระมัดระวัง 

สิ่งแวดล้อมทางภายภาพ    หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงาน และมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ภูมิอากาศ 
ดิน พืชพรรณ สตัว์ป่า ธรณีสณัฐาน (ภูเขาและทีร่าบ) บรรยากาศ มหาสมุทร แร่ธาตุ และน้ำ 

อนุรักษ์   การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาป้องกันบางสิ่งไม่ให้    เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูก
ทำลาย 

ภูมิศาสตร์มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ วิถีชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมด้านสังคมทั้งในเมืองและท้องถิ่น  
การเปลีย่นแปลงทางสิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบที่มตี่อมนุษย ์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม 

กรอบทางพ้ืนที่ (Spatial Framework)    หมายถึง การวางข้อกำหนดหรือขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษาเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง หรือแบบรูปแบบกระจายของสิ่งต่าง ๆ บนผิวโลกส่วนใดสว่นหน่ึง เพื่อให้เราเข้าใจลักษณะ 
โลกของมนุษย์ดีขึ้น เช่น การกำหนดให้มนุษย์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ดีขึ้น เช่น การกำหนดให้มนุษย์และวัฒนธรรมของมนุษย์กรอบ
พื้นที่ของโลกท่ีมีลักษณะเป็นภมูิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน  
ท้องถิ่น ฯลฯ สำหรับการวิเคราะห ์หรือศึกษาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึง เฉพาะเรื่อง 

รูปแบบทางพ้ืนที่ (Spatial Form)    หมายถึง ข้อเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุ่มของข้อมูลที่ได้มา เป็นต้นว่า 
ความสัมพันธ์ทางพื้นที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระทำระหว่างกัน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แผนท่ี ภาพถ่าย ฯลฯ 

พ้ืนที่หรือระวางท่ี(Space)     หมายถึง ขอบเขตทางพื้นที่ในการวิเคราะห์ทางภมูิศาสตร์ เป็นการศึกษาพ้ืนท่ีในมิติต่าง ๆ ตามระวางที่ 
(Spatiak study) ที่กำหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการกำหนดเป็นเขตบริเวณ สถานท่ี นำมติิของความกว้าง ความลึก 
ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่เรากำหนด ขอบเขตระหว่างที่ ด้วยเครื่องมือ เส้นสมมติและ
เทคนิคทางภูมิศาสตรต์่าง ๆ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย ฯลฯ อาจจะจำแนกเป็นเขต ภูมภิาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น 
ฯลฯ ที่เฉพาะเจาะจงไป มีการพิจารณา วิเคราะห์ถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก และลักษณะทางพื้นที่ของ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธ์จากถิ่นฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก 
สัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์กบัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความแตกต่างเชิงพื้นที่ (Area 
difference) 

มิติสัมพันธ์เชิงทำเลที่ตั้ง     หมายถึง การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ในแต่ละสถานท่ี ในฐานะที่ความ
แตกต่างและเหมือนกันน้ันอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับความแตกต่างและความเหมือนกันในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ 
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ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และการศึกษาภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ ปัจจัย ตลอดจนแบบรูปการ
กระจายของมนุษย์บนพ้ืนโลก และการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก เหตไุรมนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก แตกต่างกันใน
สถานท่ีต่างกัน และในเวลาที่ต่างกัน มีผลกระทบอย่างไร 

ภาวะประชากร   รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องสำคัญ 3 ด้าน คือขนาดประชากร  
การกระจายตัวเชิงพื้นที่ และองคป์ระกอบของประชากร 

ขนาดของประชากร     จำนวนประชากรทั้งหมดของเขตพื้นท่ีหนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่  การที่ประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่างๆ   ของพื้นที่หนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
องค์ประกอบของประชากร ลักษณะตา่ง ๆ ท่ีมีส่วนผลักดันใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงขนาดหรือจำนวนประชากร องค์ประกอบของ

ประชากรเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่ช้ีให้เห็นถึงคุณภาพของประชากร องค์ประกอบประชากรที่สำคญั ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ การสมรส 

การเปลี่ยนแปลงประชากร    องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกดิกรเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น 
 


