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ส่วนน ำ 
 
ควำมน ำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒๗ วรรค ๒ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ในโรงเรียนทั่วไป โดยเริ่ม
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ได้
ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน ใช้ประโยชน์จากการอ่าน
เป็น เห็นคุณค่าและรักการอ่าน มุ่งส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่ง
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มุ่งพัฒนา
องค์ความรู้ ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่งานศิลปะ อาชีพเชิงประยุกต์ มุ่งส่งเสริมการใช้ความ
หลากหลาย ทางภาษาและวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และเพ่ือ
พัฒนาการค้า การบริการการท่องเที่ยว มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพ่ือการพัฒนางานสร้างอาชีพ
พ้ืนฐานการท ามาหากินตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของจังหวัด
ระนอง มุ่งส่งเสริมการสร้างส านึกคุณธรรม มีกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ รับผิดชอบและรักบ้านเกิด 
 โรงเรียนวัดบ้านส้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ได้
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านส้อง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0) โดยปรับโครงสร้าง
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,ค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 
มกราคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบ้านส้อง และเพ่ือให้กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยจัดท าและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน  คือ ก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  
ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   
  

 
เป้าหมายของการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม 8 ประการ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
2) นักเรียนมีภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ห่างไกลยาเสพติดตระหนักและเห็นความส าคัญของความ
เป็นมาของชาติไทยและเอกลักษณ์ความเป็นไทย    
3) ผู้เรียนด ารงชีวิตแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทยในสังคมโลก 
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมดีขึ้น  
5) ครูสังคมศึกษามีความรู้และสามารถเพ่ิมพูนองค์ความรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
6) สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชาติ 
7) มีระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติวิชา 
8) มีเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
โดยได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศำสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศำสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต 
ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

 ภูมิศำสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
สำระท่ี 1 ศำสนำ  ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
                        ศาสนา ที่ตนนับถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม 
                        หลักธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 1.2    เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตน เป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
      หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สำระท่ี 2 หน้ำที่พลเมือง  วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1    เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงาม และ 
                         ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
                         สังคมโลก อย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2    เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารง 
                         รักษา 
       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 สำระท่ี 3 เศรษฐศำสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้
     ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และ 
                        ความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สำระท่ี 4 ประวัติศำสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ 
                         ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ 
      การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและ 
                        สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ 
                         ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
สำระท่ี 5 ภูมิศำสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  
                        ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
      กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ 
      สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
                         และ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
คุณภำพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  

 ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  
ที่อยู่อาศัย  และเชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาให้
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็น
พลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ห้องเรียน  และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณา
การ  ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิด
เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและ
วิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 

 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 

 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้ งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะ
ทางกายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้น
ความเป็นประเทศไทย 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามาก
ยิ่งขึ้น  

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของ
ท้องถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 
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 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  
ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

สำระท่ี ๑    ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 

มำตรฐำน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู ้
  ปรินิพพาน  

๒. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
        ภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

๓. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

 โอวำท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
       ท าความดี 

° เบญจธรรม 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และ

ครอบครัว 
° มงคล ๓๘ 

- ท าตัวดี 
- ว่าง่าย 
- รับใช้พ่อแม่ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ 
     ปัญญา)      

 พุทธศำสนสุภำษิต 
      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        

ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
      มาตา  มิตฺต   สเก ฆเร                    

มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 
๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา     
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ตามท่ีก าหนด 

  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตำ 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 
  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  เล่นและท างานอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด 

การถามและการเขียน 
ป.๒  ๑. บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของ 

ชาติไทย  
 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการ

ออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
  

 สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ  

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

๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร    (ศุข ไก่เถ่ือน) 
   สมเด็จพระญาณสังวร                    

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๔. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

 โอวำท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 
° เบญจศีล 
 ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° หิริ-โอตตัปปะ 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° ฆราวาสธรรม ๔ 
° กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  และ

โรงเรียน 
° มงคล ๓๘ 

- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง 

   ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศำสนสุภำษิต 
  นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญ กตเวทิตา    

ความกตัญญ กตเวทีเป็นเครื่องหมาย    
ของคนดี 

   พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร                   
มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

 ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  
(ตามสาระในข้อ ๔) 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ

สมาธิ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้น 



10 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 
 

  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวอย่างมีสติ 

  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  
การคิด  การถาม และการเขียน 

 ๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ
ความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืนๆ 

 ชื่อศำสนำ   ศำสดำ และคัมภีร์ของ
ศำสนำต่ำง ๆ  
   พระพุทธศาสนา 
o ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 
  ศาสนาอิสลาม 

o ศาสดา : มุฮัมมัด 
o คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
  คริสต์ศาสนา 
o ศาสดา : พระเยซู 
o คัมภีร์ : ไบเบิล 
  ศาสนาฮินดู 
o ศาสดา : ไม่มีศาสดา 
o คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ 

อุปนิษัท  อารัณยกะ   
ป.๓  ๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 

  ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น  
การสวดมนต์   การท าบุญ ใส่บาตร  
การแสดงความเคารพ  การใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอัน
เกิดจากความศรัทธา เช่น วัด   
ภาพวาด  พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรมไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบ าเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู ้
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

 
๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

๔. บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ  

  ความส าคัญของพระไตรปิฎก  เช่น เป็น
แหล่งอ้างอิง ของหลักธรรมค าสอน    

 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

 โอวำท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 
° เบญจศีล 

 ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° สติ-สัมปชัญญะ 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° ฆราวาสธรรม ๔ 
° อัตถะ ๓   (อัตตัตถะ,  ปรัตถะ,  

อุภยัตถะ)  
° กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน,  

สิ่งแวดล้อม 
° มงคล ๓๘ 

- รู้จักให้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

- พูดไพเราะ 
- อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจติและเจริญ  
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
       ททมาโน  ปิโย โหติ                            
           ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

  โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  
      เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

 ฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ   สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยและแผ่เมตตา  

  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและ
สมาธิ 

  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ 
  ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อย่างมีสติ 
 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อ ความส าคัญและปฏิบัติตน          

ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อ่ืนๆ 
 

 ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ              
     ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   
คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู    
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ   
      ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนา

อ่ืน ๆ 
ป.๔ 

  
๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น              
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

  เป็นศูนย์รวมการท าความดี และพัฒนา
จิตใจ  เช่น  ฝึกสมาธิ  สวดมนต์   
ศึกษาหลักธรรม   

  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน 
การทอดผ้าป่า  การเวียนเทียน  
การท าบุญ)   

  เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม  เช่น 
การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารชุมชน และ 
การส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

 
 

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

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

๓. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 

 พระรัตนตรัย 
o    ศรัทธา ๔ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

    พระพุทธ 
° พุทธคุณ ๓ 

   พระธรรม 
° หลักกรรม 

    พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
 โอวาท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o ทุจริต ๓ 

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

-  เคารพ 
-  ถ่อมคน 
-  ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

   ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

   สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
     ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 

   โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  
เมตตาธรรม  ค้ าจุนโลก 

๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล

ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก

ศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และใน

ชุมชน 

๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา    สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 

ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ

ปัญญา 

 ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  

อย่างมีสติ 

 ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตาเห็นรูป  

หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กาย

สัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  

การถาม และการเขียน 
 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้

อย่างสมานฉันท์ 

 หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์ 

o เบญจศีล – เบญจธรรม 

o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 

o พรหมวิหาร ๔ 

o มงคล ๓๘  

-  เคารพ  

- ถ่อมตน 

- ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียง

ของหมู่ให้เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ าจุน

โลก 

   กตญัญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 

โดยสังเขป 
  ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ้า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซู 

ป.๕ ๑. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย  

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจาก
พระพุทธศาสนา 
o มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น              

ศาสนสถาน  โบราณวัตถุ  
สถาปัตยกรรม 

o มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรม
ค าสั่งสอน ความเชื่อ และคุณธรรม
ต่าง ๆ  

  การน าพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชาติไทย 

o พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
เช่น ภาวนา ๔    (กาย  ศีล   จิต  
ปัญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)  
และอริยสัจสี่  

o พัฒนาจิตใจ  เช่น หลักโอวาท ๓  
(ละความชั่ว   ท าดี   ท าจิตใจให้
บริสุทธิ์) และการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 
 
 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ   
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

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

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา   
๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก

  พระโสณโกฬิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ            
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

๔. อธิบายองค์ประกอบ และความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ   
 

 องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
   พระวินัยปิฎก 
   พระอภิธรรมปิฎก 

 ความส าคัญของพระไตรปิฎก 
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  
 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด  
 

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
o พุทธจริยา ๓ 

  พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขำ 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวำท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o อบายมุข ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
o อคติ ๔ 
o อิทธิบาท ๔ 
o กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา 
o มงคล ๓๘ 

-  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การงานไม่อากูล 
- อดทน 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           

คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
 ปญฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                       

ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก 
 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  

มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
 
 

 สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 
   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  

สมาธิและปัญญา 
   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ              

การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              

การนอน  อย่างมีสติ 
   ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก  เมื่อตา             

เห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้น
ลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรู้
ธรรมารมณ์ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน              
การคิด   การถามและการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 

 โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  
หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา
ประจ าชาติ เช่น  เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย  เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม
ไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจ  เป็นมรดก
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ทางวัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก           
ในการพัฒนาชาติไทย   

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน ๔ 

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

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม-พระปรมา

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

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
o พุทธกิจ ๕ 

  พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขำ 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวำท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 

o  เบญจศีล 
o  อบายมุข ๖ 
o  อกุศลมูล ๓ 

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

-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไม่ประมาทในธรรม 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุทธศำสนสุภำษิต 
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปต ิ 

คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
 ยถาวาที  ตถาการี   

พูดเช่นไร  ท าเช่นนั้น 
 

๕. ชื่นชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา   พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการด าเนินชวีิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของบุคคล
ในประเทศ  

   
 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ

บริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สวดมนต์ไหว้พระ  สรรเสริญ                
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

     รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ  
สมาธิและปัญญา 

    รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ                 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

    ฝึกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             
การนอนอย่างมีสติ 

    ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึกเม่ือตาเห็น
รูป  หูฟังเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ   ใจรับรู้
ธรรมารมณ์ 

 
   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน      

การคิด   การถาม และการเขียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         

ที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ สิ่ง
เสพติด 

 หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 
 โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 
 ๘. อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนาอ่ืนๆ 

โดยสังเขป 
 หลักธรรมส ำคัญของศำสนำต่ำง ๆ  

 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท  
๓  ฯลฯ 

 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 
หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม  

 คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 
 ๙. อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี

พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

 ศำสนพิธีของศำสนำต่ำง ๆ  
 พระพุทธศาสนา 
o ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น 

บรรพชา  อุปสมบท 
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ

พระพุทธศาสนา เช่น ท าบุญพิธีเนื่องใน
วันส าคัญทางศาสนา 

o ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด               
การถือศีลอด  การบ าเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 

o คริสต์ศาสนา  เช่น  ศีลล้างบาป             
ศีลอภัยบาป  ศีลก าลัง  ศีลมหาสนิท  
ฯลฯ 

o ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธีบูชา
เทวดา 

ม.๑ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย 
 

  การสังคายนา 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่           

ประเทศไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๒. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่
มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้ง
การพัฒนาตนและครอบครัว 

 ควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำต่อ
สังคมไทยในฐำนะเป็น 
  ศาสนาประจ าชาติ 
  สถาบันหลักของสังคมไทย       
  สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และ

ครอบคลุมสังคมไทย 
  การพัฒนาตนและครอบครัว 

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 ประสูติ 
 เทวทูต ๔ 
 การแสวงหาความรู้ 
 การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 

๔. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

 พุทธสำวก พุทธสำวิกำ 
  พระมหากัสสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวิสาขา 

 ชำดก 
  อัมพชาดก 
   ติตติรชาดก 

๕.  อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

 พระรัตนตรัย 
  พุทธคุณ ๙ 

 อริยสัจ ๔ 
  ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
         -  ธาตุ ๔ 

  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 
        -   ความหมายและคุณค่า 
o อบายมุข ๖ 

   นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
o สุข ๒ (กายิก, เจตสิก) 
o คิหิสุข 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
 

  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o ไตรสิกขา 
o กรรมฐาน ๒ 
o ปธาน ๔ 
o โกศล ๓ 
o มงคล ๓๘ 

-ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิต 

    - บูชาผู้ควรบูชา 
 พุทธศำสนสุภำษิต 

   ย  เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 

  อตฺตนา โจทยตฺตาน   
จงเตือนตน ด้วยตน 

  นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 

   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
เรือนที่ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 

๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพ่ือการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – 
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

 โยนิโสมนสิการ 
   วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
   วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 

 
 

๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนับถือตามท่ี
ก าหนด 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต

และเจริญปัญญา   การฝึกบริหารจิตและ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น          
อานาปานสติ 

   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 
๘. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการด ารงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

   หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
    
 

 ๙. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นที่ทุกคน
ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่าง  ๆ  มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการด าเนินชีวิต 
แตกต่างกันตามหลักความเชื่อและค าสอน 
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 ๑๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอ่ืน
ในสถานการณ์ต่างๆ  

 
 ๑๑. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เป็น

แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

 ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์
หรือมีผลงานด้านศาสนสัมพันธ์ 

ม.๒ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ 
เพ่ือนบ้าน   

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้านและการนับถือพระพุทธ -ศาสนา
ของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ- 
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

 

๓. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
   รากฐานของวัฒนธรรม 
   เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 
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๔. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ            
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

๕. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
 

   สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 การผจญมาร 
 การตรัสรู้ 
 การสั่งสอน 

๖. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 

   พระสารีบุตร 
   พระโมคคัลลานะ 
   นางขุชชุตตรา 
   พระเจ้าพิมพิสาร 
   มิตตวินทุกชาดก 
   ราโชวาทชาดก 

๗. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ  

   โครงสร้าง และสาระสังเขปของ           
พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก             
และพระอภิธรรมปิฎก 

 
๘. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ  ตามท่ีก าหนด  เห็นคุณค่า
และน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
 

 พระรัตนตรัย 
   ธรรมคุณ ๖ 

 อริยสัจ ๔ 
   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
 -   อายตนะ 

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 

-   สมบัติ ๔              
-    วิบัติ ๔ 

o อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
o อบายมุข ๖ 

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
o สุข ๒  (สามิส,  นิรามิส) 

 
 

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
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o ดรุณธรรม ๖ 
o กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
o กุศลกรรมบถ ๑๐  
o สติปัฏฐาน ๔ 
o มงคล ๓๘ 

- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความชั่ว 
-  เว้นจากการดื่มน้ าเมา 

  พุทธศาสนสุภาษิต 
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                   

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก   

ท าดีได้ดี ท าชั่ว   ได้ชั่ว 
   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย     การสั่งสม

บุญน าสุขมาให้ 
            ปูชโก  ลภเต ปชู  วนฺทโก ปฏิวนฺทน       

       ผู้บูชาเขา     ย่อมได้รับการบูชา
ตอบ                   
       ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

๙. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธคีิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ ๒ วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 

 ๑๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ

การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ 



27 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 
 

๑๑.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการด ารงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ ๘.) 

ม. ๓ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น            
ในปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม     และ
ความสงบสุขแก่โลก 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข
ให้แก่โลก 

๓. อภิปรายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในสาระ
การเรียนรู้ ข้อ ๖ ) 

 
๔. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

   ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง 
ต่าง ๆ  เช่น  
o ปางมารวิชัย 
o ปางปฐมเทศนา 
o ปางลีลา 
o ปางประจ าวันเกิด 

   สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
 ปฐมเทศนา 
 โอวาทปาฏิโมกข์ 

๕. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามที่ก าหนด 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 
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 นันทิวิสาลชาดก 
 สุวัณณหังสชาดก 

๖. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   สังฆคุณ ๙ 

 อริยสัจ ๔ 
   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
-ไตรลักษณ์ 

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 

-วัฏฏะ ๓ 
-ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา  มานะ    

ทิฎฐิ) 
   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 

o อัตถะ ๓ 
   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 

o มรรคมีองค ์๘ 
o ปัญญา ๓ 
o สัปปุริสธรรม ๗ 
o บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
o อุบาสกธรรม ๗ 
o มงคล ๓๘ 

- มีศิลปวิทยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย                        

ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
   ธมฺมจารี  สุข  เสติ                                   

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 



29 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

   ปมาโท มจฺจุโน ปท                              
ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 

   สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ                             
ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 

   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธ
ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร 

๗. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                  
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการท างาน           
และการมีครอบครัว 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ ๖.) 

 

๘. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธคีิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ               
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ             
โยนิโสมนสิการ  ๒ วธิี คือ วิธคีิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

 

 ๙. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
 น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา        

ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
 ๑๐. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับ

วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อ่ืนๆ 

 วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อ่ืนๆ 

ม.๔-ม.๖ ๑.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  
หรือสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ 

 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
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๒. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้    
การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์  ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 

 การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 

๓.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร 
และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามทีก่ าหนด 

 พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา 

 

 ๔. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 

๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้อง 

 
๖. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนา 

๗. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนา
กับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 

 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์ 

๘.  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน 
การพ่ึงตนเอง  และการมุ่งอิสรภาพ 

๙.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า              
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ 
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา        
 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์        

ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 
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๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึก
ตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และ
สันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

 พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ

สันติภาพแก่บุคคล  สังคมและโลก 

๑๑.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 ๑๒. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  
 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง 
 

 หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามท่ีก าหนด 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ 

 ๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ    
อริยสัจ ๔ หรือหลักค าสอนของศาสนา    
ที่ตนนับถือ 
 

 พระรัตนตรัย 
   วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ

พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
 อริยสัจ ๔ 
   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
-  นามรูป 
-  โลกธรรม ๘ 
-   จิต, เจตสิก 

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม    

  -  นิยาม ๕ 
 -  กรรมนิยาม ( กรรม ๑๒) 
 - ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท) 

o วิตก ๓ 
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o มิจฉาวณิชชา ๕ 
o นิวรณ์ ๕ 
o อุปาทาน ๔ 

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
o ภาวนา ๔ 
o วิมุตติ ๕ 
o นิพพาน 

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o พระสัทธรรม ๓ 
o ปัญญาวุฒิธรรม ๔ 
o พละ ๕ 
o อุบาสกธรรม ๕ 
o    อปริหานิยธรรม ๗ 
o    ปาปณิกธรรม ๓ 
o    ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ 
o โภคอาทิยะ ๕ 
o อริยวัฑฒิ ๕ 
o อธิปไตย ๓ 
o สาราณียธรรม ๖ 
o ทศพิธราชธรรม ๑๐   
o วิปัสสนาญาณ ๙ 
o มงคล ๓๘ 

- สงเคราะห์บุตร 
- สงเคราะห์ภรรยา 
- สันโดษ 
- ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว 
- จิตไม่เศร้าโศก 
- จิตไม่มัวหมอง 
- จิตเกษม 
- ความเพียรเผากิเลส 
- ประพฤติพรหมจรรย์ 
- เห็นอริยสัจ 
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- บรรลุนิพพาน 
 พุทธศำสนสุภำษิต 
   จิตฺต  ทนฺต   สุขาวห                                              

จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ 
   นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ     

บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการข้ึน ๆ ลง ๆ  
   นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต                               

คนที่ไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก 
   โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ                          

ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา  วินฺทเต ธน                          

คนขยันเอาการเอางาน กระท า
เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ 

   วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปฺปทา  
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความส าเร็จ 

   สนฺตฎฺฐี ปรม  ธน                                  
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 

 
     อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก                          

การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 
   ราชา มุข  มนุสฺสาน                        

พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
   สติ โลกสฺมิ ชาคโร                                       

สติเป็นเครื่องตื่นในโลก 
   นตฺถิ สนฺติปร  สุข                                 

สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
   นิพฺพาน  ปรม  สุข                            
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 

 ๑๔. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง              
การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก   

 พุทธสำวก พุทธสำวิก 
   พระอัสสชิ 
   พระกีสาโคตมีเถรี 
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 เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   พระนางมัลลิกา 
   หมอชีวก โกมารภัจ 
   พระอนุรุทธะ 
   พระองคุลิมาล 
   พระธัมมทินนาเถรี 
   จิตตคหบดี 
   พระอานนท์ 
   พระปฏาจาราเถรี 
   จูฬสุภัททา 
   สุมนมาลาการ 

 ชำดก 
   เวสสันดรชาดก 
   มโหสธชาดก 
   มหาชนกชาดก 

 ชำวพุทธตัวอย่ำง 
   พระนาคเสน - พระยามิลินท์ 
   สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) 
   พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
   สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
   พระธรรมโกศาจารย์  (พุทธทาสภิกขุ) 
 

     พระพรหมมังคลาจารย์  (ปัญญานันท
ภิกขุ)   

   ดร.เอ็มเบดการ์ 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  

เจ้าอยู่หัว 
   พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  

         อนาคาริก ธรรมปาละ 



35 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๑๕. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของ

การสังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ่ 

   วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก และ
คัมภีร์ของศาสนาอ่ืน ๆ การสังคายนาและ
การเผยแผ่พระไตรปิฏก 

   ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก 
 ๑๖. เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความ

ชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญ และตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

   ตัวอย่างผลที่เกิดจากการท าความดี      
ความชั่ว   

   โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ 
    หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๑๓ 

 ๑๗. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขป 

 ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด   พระเยซู 

 ๑๘.ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
ค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 คุณค่าและความส าคัญของค่านิยมและ
จริยธรรม 

 การขจัดความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

 ๑๙. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งม่ันพัฒนา
ชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ๑๐ วิธี  (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ  แบบสามัญญลักษณะ  
 

 หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ 
 

      แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  และแบบ  
วิภัชชวาท ) 
๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
๒)  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ   
๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ  
๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
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๖)  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้- คุณค่าเทียม 
๗) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก 
๘) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้าคุณธรรม  
๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน     

       ๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
 ๒๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิต

และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม

หลักสติปัฎฐาน 
   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา

ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  คุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

 ๒๑. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และ
ชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คคลอื่นเห็น
ความส าคัญของการท าความดี    ต่อกัน 

 หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
o   หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น 

สาราณียธรรม ๖  อธิปไตย ๓  
มิจฉาวณิชชา ๕  อริยวัฑฆิ ๕    
โภคอาทิยะ ๕   

 คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ ๑๐  
ประการ   (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 

 ศาสนาอิสลาม ได้แก่  หลักจริยธรรม 
(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

 ๒๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 

 สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
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สำระท่ี ๑    ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม  

มำตรฐำน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ 

 
๑. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  หรือศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสน
สถาน 
  การพัฒนาท าความสะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
  วันมาฆบูชา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  

 การบูชาพระรัตนตรัย 
 

ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง  

 การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง 
 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ที่
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การท าบุญตักบาตร 
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ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 

ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 

 ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกข้ึนยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งสิ่งของแกพ่ระภิกษุ 
   มรรยาทในการสนทนา 
   การส ารวมกิริยามารยาท             

การแต่งกายท่ีเหมาะสมเมื่อ    
   อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  

ศาสนสถาน      
๒. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  การจัดโต๊ะ

หมู่บูชา 

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น   
พุทธมามกะ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

ป.๔ ๑. อภิปรายความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ 
 

  ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของ 
ศาสนสถาน    

  การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
   การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสม

ในโอกาสต่าง ๆ 
๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม

สวนะ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๕ ๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ

อย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด          
มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ  

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด และ
อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการท าบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันส าคัญทางศาสนา        

๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์                 

ผู้ที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

  ป.๖ ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน   เพ่ือประโยชน์ต่อ
ศาสนา 

๓. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 
ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน 
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
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วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วนัอัฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ 

 
  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/

พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 
๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
° ขั้นเตรียมการ 
° ขั้นพิธีการ 

ม.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ และ                       
การบ ารุงรักษาวัด 

๒. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
 

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง 

 การเข้าพบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  

การไหว้  การกราบ  การเคารพ                
พระรัตนตรัย  การฟังเจริญ 
พระพุทธมนต์  การฟังสวด                      
พระอภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา 

๓. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ         ตามที่
ก าหนด 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตาม
หลักพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 

 การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่๔ หมู่ ๕ หมู่ 
๗ หมู่๙  

 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบ
โต๊ะหมู่บูชา  

 ค าอาราธนาต่างๆ   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
 
 
 
 

 
ม.๒ 

๕. อธิบายประวัติ ความส าคัญ และ 
ปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด ได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติและความส าคัญของวันธรรม
สวนะ วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   
วันเทโวโรหณะ 

 ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตน
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมี
บูชา  วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญ 

๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
ก าหนด 

 การเป็นลูกที่ดี ตามหลักทิศเบื้องหน้า  ใน
ทิศ ๖ 

 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

 การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
 มรรยาทของผู้เป็นแขก 
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  

การยืน  การให้ที่นั่ง  การเดินสวน               
การสนทนา  การรับสิ่งของ 

 การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงาน
มงคล  งานอวมงคล 

๓. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

 การท าบุญตักบาตร 
 การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวาย

และสิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ 
 การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน 
 การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน 
 การกรวดน้ า 
 การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 

 ๔. อธิบายค าสอนที่เก่ียวเนื่องกับ             
วันส าคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน            
ได้ถูกต้อง 
 
 

 หลักธรรมเบื้องต้นที่เก่ียวเนื่องใน             
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา                    
วันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา 

 วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
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 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน                        
ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา         
วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ                 

๕. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี
พิธีกรรม ตาม  แนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืน 
ๆ  เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน 
 
 
 

 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่น ๆ 

 
 
 

ม.๓ ๑. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 
 

 หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ      
ตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตร
อย่างเหมาะสม 

 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน      
ศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกาย 
มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ 

๒. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามที่ก าหนด  

 การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ใน
ทิศ ๖ ของพระพุทธศาสนา 

๓.  ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
 

 การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธ
ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร 

๔. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 
 

 พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง

พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียม
เครื่องรับรอง การจุดธปูเทียน  

 ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าว
พระพุทธ การถวายไทยธรรม                  
การกรวดน้ า 

๕.  อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนา
ตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย   
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  วันวิสาขบูชา  (วันส าคัญสากล) 
  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 

 หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรม
เทศนา  การแต่งกายในการประกอบ 
ศาสนพิธีที่วัด  การงดเว้นอบายมุข    

 การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญ 

๖. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ          
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           
ที่ตนนับถือ 
 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 
 
 

๗. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา   น าไปปฏิบัติและเผย
แผ่ตามโอกาส 

 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธ 

 การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษา
วัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 

ม.๔-ม.๖ 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก 
สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง  
 

 ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ 
  การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น 

การศึกษา การปฏิบัติธรรม และ
การเป็นนักบวชที่ดี 

  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
  หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุ ใน

ฐานะพระนักเทศก์                     
พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก พระ
วิทยากร   พระวิปัสสนาจารย์ และ
พระนักพัฒนา 

  การปกป้องคุ้มครอง 
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทใน
สังคมไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย 
วาจา  และใจ  ที่ประกอบด้วย
เมตตา 

  การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุ  ในโอกาสต่าง ๆ 

 ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
และสังคม 
  การรักษาศีล ๘ 
  การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิก

ขององค์กรชาวพุทธ 
  การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศ

เบื้องบน ในทิศ  ๖ 
 
 
  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะ

ผู้ปกครองและ ผู้อยู่ในปกครอง  
ตามหลักทิศเบื้องล่าง ในทิศ ๖ 

  การปฏิสันถารตามหลัก   
ปฏิสันถาร ๒ 

  หน้าที่และบทบาทของอุบาสก  
อุบาสิกาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบื้องหลัง           
ในทิศ ๖  

  การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ      
และโลก 

๒. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  
  ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ  

เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน   
พิธีปวารณา เป็นต้น  

  ศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนา   
เข้าไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การท าบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ  

 ความหมาย ความส าคัญ คติธรรม           
ในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน 
งานพิธี คุณค่าและประโยชน์ 

 พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของ         
ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่อง        
อัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ  
บรรพชาอุปสมบท 

 บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
 คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 
 

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ           
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           
ที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๔. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และ
เทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 หลักธรรม/คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับ            
วันส าคัญ และเทศกาลที่ส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 

 การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญ           
และเทศกาลที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอ่ืน 

๕. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
 

 การปกป้อง คุ้มครอง ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท             
ในสังคมไทย 

 การปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วม         
ในสังคมพุทธ  
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สำระท่ี ๒   หน้ำที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 

มำตรฐำน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่รว่มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน เช่น  
 กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟัง

ค าแนะน าของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ 
และครู 

 รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ  
การไหว้ผู้ใหญ่      

 ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของครอบครัวและ
โรงเรียน  

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน  

 มีเหตุผลและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

 มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ที่

ดีของครอบครัวและโรงเรียน                  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๒. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี

ของตนเอง  ผู้อื่นและบอกผลจากการ
กระท านั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น เช่น 

 -    ความกตัญญูกตเวที 
  -   ความมีระเบียบวินัย 

        -    ความรับผิดชอบ    
        -    ความขยัน  
         -   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ

ช่วยเหลือผู้อื่น 
         -   ความซื่อสัตย์สุจริต     
         -  ความเมตตากรุณา  

  ผลของการกระท าความดี เช่น  
         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              -  ได้รับการชื่นชม ยกย่อง 
ป.๒ 

 
 
 

๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

   ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่
สาธารณะ เช่น โรงภาพยนต์ 
โบราณสถาน ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

    มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       
การทักทาย  การรับประทาน 

๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

    การยอมรับความแตกต่างของคนใน
สังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นที่ แตกต่างกัน เช่น  

       -     บุคคลย่อมมีความคิดท่ีมีเหตุผล  
       -     การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตาม

ความ  เชื่อของบุคคล 
       -    บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่าง

กัน 
      -      ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจ

ผู้อื่น ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  
สีผิว ที่แตกต่างกัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    

       -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 
 -   สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
 -   สิทธิในทรัพย์สิน 

ป.๓ 
 

๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

    ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว              
เช่น การแสดงความเคารพและการเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ การกระท ากิจกรรมร่วมกัน  ใน
ครอบครัว 

   ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 
การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต      ประโยชน์
ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

 ๒. บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

    พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือน ๆ               
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย             
การท าความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้
ภาษา (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการ และ
ภาษาอ่ืนๆ ฯลฯ ) 

    สาเหตุที่ท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบันของนักเรียน และผู้อ่ืนแตกต่าง
กัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. อธิบายความส าคัญขอวันหยุดราชการ
ที่ส าคัญ    

    วันหยุดราชการที่ส าคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี              
วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา     วันวิสาขบูชา         
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

-   วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น  วันสงกรานต์        
วันพืชมงคล 

๔. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

   บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน 

   ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
 

    การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

    แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน  การพัฒนาชุมชน   

๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตาม  ที่
ดี 
 

    การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
       -  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้น า 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตาม
หรือสมาชิก   

- การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชน์ของการ
ท างานเป็นกลุ่ม   
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    
พึงได้รับตามกฎหมาย 
  

   สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต 
สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิ        ที่
จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะมี             
ส่วนร่วม 

๔. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย             
ที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย             
ภาษา อาหาร  

๕. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจ าวัน 

   ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความ
ขัดแย้งในชีวิตประจ าวัน 

    แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธ ี

ป.๕ 
 

 

๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  
 

    สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ   
    หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมาย     

    คุณลักษณะของพลเมืองดี  เช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ   

๒. เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ

ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

๓. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

   วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 

    คุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิต 
 ๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
   ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน   ของ

ตน 
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   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชุมชน 
ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเช่น 

-  กฎหมายจราจร   
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
-  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. 

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม
ถูกกาลเทศะ 

   ความหมายและส าคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เช่น  

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

๔.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม

คนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 
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๕. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

    ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น 
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่าง 
ๆ สถานการณ์จริง  

    ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   
เหตุการณ์ต่างๆ  

    หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 

ม.๑ 
 
 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล 

    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
-  กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 

- กฎหมายการศึกษา 

- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   

- กฎหมายลิขสิทธิ์   
   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย

การคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

๒. ระบุความสามารถของตนเอง                  
ในการท าประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

   บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม  
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์ 

๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

    ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชยีตะวันออก  เฉียงใต้ 

   วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจน าไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน 

 ๔.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

 ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
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ม.๒ 

 
 

 

๑. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
 
 

   กฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เช่น 

       -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์    

-  กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเก่ียวกับครอบครัวและ

มรดก เช่น การหมั้น การสมรส             
การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  
และมรดก 

  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก

แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

- กฎหมายแรงงาน 

 
๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๓. วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  

   บทบาท  ความส าคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน            
ทางการเมืองการปกครอง 
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๔.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม          
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน 

ม.๓ 
 

 
 

๑. อธิบายความแตกต่างของการกระท า
ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 

  ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญา 
และโทษ 

   ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่ง  
และโทษ 

   ตัวอย่างการกระท าความผิดทางอาญา 
เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    

   ตัวอย่างการท าความผิดทางแพ่ง เช่น  
การท าผิดสัญญา  การท าละเมิด  

๒. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

    ความหมาย และความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 

    การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม  

๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

   ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ              
ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม        

 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง 

   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ   
สังคม  ความเชื่อ 

   สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 

   แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 
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๕. เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

   ปัจจัยที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รุ้จักมอง
โลกในแง่ดี  สร้างทักษะทางอารมณ์  รู้จัก
บริโภคด้วยปัญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าว
และวัตถุต่างๆ    ปรับปรุงตนเองและสิ่ง
ต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ  

ม.๔-ม.๖ 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

   กฎหมายเพ่งเก่ียวกับนิติกรรมสัญญา เช่น    
ซื้อขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม
เงิน จ าน า จ านอง 

    กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

   กฎหมายอื่นที่ส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   
กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

   ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญา 
       สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย 
        มนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

 
 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้าง
ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 โครงสร้างทางสังคม 
-  การจัดระเบียบทางสังคม 

        -  สถาบันทางสังคม 
   การขัดเกลาทางสังคม 
   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

     การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ทางสังคม 
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 ๓. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืน

ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 

   คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก เช่น 

      -   เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
      -   เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ

บุคคลอื่น 
        -  มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

          -  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
ชุมชน  ประเทศชาติและสังคม 

        -  เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง           
การปกครอง  

        -   มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม 

             การเมืองการปกครอง  สิ่งแวดล้อม 
        -  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็น

ตัวก าหนดความคิด                 
 ๔. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน 

 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ            
ในเวทีโลกท่ีมีผลต่อประทศไทย 

 สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                       
แห่งราชอาณาจักรไทย   ฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ             
และแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๕. วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล 
 

 ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
 ลักษณะและ ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย

ที่ส าคัญ  
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย  
 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ

วัฒนธรรมสากล 
 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย      ที่

ดีงาม 
 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 

สำระท่ี ๒    หน้ำที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม  

มำตรฐำน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา        
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

 โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์
ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

 ความหมายและความแตกต่างของอ านาจ
ตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท 
สิทธิหน้าที่ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า

กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธาน
ชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.๒ 
 
 

 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน 

๒. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

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

ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
๒. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสียง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น                  

         การเลือกหัวหน้าห้อง  การเลือก 
         คณะกรรมการห้องเรียน  

- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น เลือก  
 ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ

นักเรียน  
 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น  การเลือก

ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิก อบต. อบจ. 
ป.๔ ๑. อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญ

ของระบอบประชาธิปไตย 
 อ านาจอธิปไตย  
 ความส าคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
๒. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

๓. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

สังคมไทย 
ป.๕ 

 
 
 

๑. อธิบายโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่และ
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 อ านาจหน้าที่และความส าคัญของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

 บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก อบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.        ผู้ว่า
ราชการ กทม. 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ป.๖ 
 
 

๑. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

 บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล 

๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

 กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย 
ในท้องถิ่นและประเทศ 
 

๓. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระท าผิด
การเลือกตั้ง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
ม.๑ 

 
 

 

๑. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง 
และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย     ฉบับปัจจุบัน
โดยสังเขป   

 หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน 

 การแบ่งอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ
อธิปไตยท้ัง ๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๒ ๑. อธิบายกระบวนการในการตรา

กฎหมาย 
 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  

- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 

- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
     กระบวนการตรากฎหมาย 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน 

 เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 

 หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 
 

ม.๓ 
 
 
 
 
  
 
 

 

๑. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ 
ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน 
 

 ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ 

 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย 
 เกณฑ์การตัดสินใจ 

๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอ่ืนๆ ที่มี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  

๓. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน
มาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนรว่ม และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม    
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 อ านาจหน้าที่ของรัฐบาล 
 บทบาทส าคัญของรัฐบาลในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

๔. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญใน

ประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข 
 

 ปัญหาการเมืองส าคัญที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศ 

 สถานการณ์การเมืองการปกครอง                
ของสังคมไทย และสังคมโลก และ               
การประสานประโยชน์ร่วมกัน   

 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง              
ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   

๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
ปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ 
 

 การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ   เช่น  การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ 

 การแลกเปลี่ยนเพ่ือช่วยเหลือ และส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

๓. วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็น
ที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข       

 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       -  รูปแบบของรัฐ 
       -  ฐานะและพระราชอ านาจของ  
           พระมหากษัตริย์    

๔. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

 
 

 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  
การตรวจสอบโดยประชาชน 
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สำระท่ี ๓   เศรษฐศำสตร์ 

มำตรฐำน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
   สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 

เช่น ดินสอ กระดาษ ยาสีฟัน  
   สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น  มี

ผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อสินค้า
และบริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     วางแผนการใช้จ่าย 

๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ 
กระดาษ  เสื้อผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและ 
      สว่นรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและ

คุม้ค่า 
ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและ

บริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและ

บริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น 
ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่
หลากหลายที่มีต่อราคา คุณค่าและประโยชน์
ของสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

๒. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

๓. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง    วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง
อย่างง่าย ๆ  

   รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสม 
และไม่เหมาะสม 

   รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและ           
ไม่เหมาะสม 

๔. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
รายได้และการออม 
 
 
 

   ที่มาของรายได้ที่สุจริต 
   การใช้จ่ายที่เหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การน าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น   

การช่วยเหลือสาธารณกุศล 
ป.๓ ๑. จ าแนกความต้องการและความจ าเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ เรียกว่า
ปัจจัย ๔ 

   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ 
เป็นสินค้าที่จ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต  

   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  
ที่สนองความต้องการของมนุษย์ 

   หลักการเลือกสินค้าที่จ าเป็น 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จ าเป็น
และเหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและ

เหมาะสม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

   วางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่าง
เหมาะสม 

๓.อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

   ความหมายของผูผ้ลิตและผู้บริโภค 
   ความหมายของสนิค้าและบริการ 
   ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความตอ้งการของ
มนุษย์ที่มีไม่จ ากัด 

ป.๔ ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า
และบริการ 

   สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่
มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 

   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ   
ตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคา
สินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า       

๒. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด ารงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร 
การใช้จ่าย 

ป.๕ ๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต
ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการ 

   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
   ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ ามัน วัตถุดิบ 
   พฤติกรรมของผู้บริโภค 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการใน
ชุมชน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน เช่นการประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือลดความสูญเสียทุก
ประเภท การใช้ภิปัญญาท้องถ่น 

   ตัวอย่างการผลติสินค้าและบริการในชุมชน เชน่ 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท๊อป   

๓. อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์ 

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
   ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบ 

   บทบาทของผูผ้ลิตที่มีคุณภาพ   เช่น                
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลง
มือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาด
และการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
๒. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 
ที่รู้เท่าทัน 

   คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันที่

มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

   ความหมาย และความจ าเป็นของทรัพยากร 
   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
  วิธีการสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

   วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิค
และวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ และทันกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม                   

ม.๑ ๑. อธิบายความหมายและความส าคัญ
ของเศรษฐศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

   ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับ  
ความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน          
การเลือกและค่าเสียโอกาส 

๒. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความส าคัญของการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   หลักการในการบริโภคท่ีดี 
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคน

ในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว 

๓. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตาม
พระราชด าริ 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การด ารงชีวิต 
   ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
ม.๒ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและ

การออม 
   ความหมายและความส าคัญของการลงทุน

และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
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   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 
ภาคครัวเรือน 

   ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
ดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 

   ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย 

๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ 
 

   ความหมาย  ความส าคัญ และหลักการผลิต
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มีปัญหา
ด้านใดบ้าง 

   มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ      
การผลิตสินค้าและบริการ 

   น าหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 
และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น 

   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

๔. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    
ผู้บริโภค 

   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภคและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

   การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 

   แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 
ม.๓ ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    ความหมายและประเภทของตลาด 

   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

   ความหมายและความส าคัญของกลไกราคา
และการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 

   หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
และบริการ 

๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

   วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ   

   หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิ

พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ม.๔–ม.๖ ๑. อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้าง
ในระบบเศรษฐกิจ 

   ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและ
ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  

   ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ 
     ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ 
   การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน      

การก าหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย 
   การก าหนดค่าจ้าง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  
   บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ

ควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่าย และจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ 

๒. ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 

   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง                 
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว 

   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน        
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การค้าและบริการ 
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   ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมฉบับท่ีผ่านมา 

   การพัฒนาประเทศที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบัน  

๓. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ 

   วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
   ความหมายความส าคัญ และหลักการของระบบ

สหกรณ ์
   ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 
   ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 
 ๔. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ                

ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
   ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
   ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบ

ความส าเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
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สำระท่ี ๓  เศรษฐศำสตร์ 

มำตรฐำน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้อง
ท างานอย่างสุจริต 

   ความหมาย ประเภทและความส าคัญของ
การท างาน 

   เหตุผลของการท างาน 
   ผลของการท างานประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อ

ครอบครัวและสังคม 
   การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคมสงบสุข 

ป.๒ ๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยวิธีต่าง ๆ 

   ความหมายและความส าคัญของการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

   ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน       
การช่วยเหลือ 

   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
โดยการใช้เงิน 

๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและ
ผู้ขาย  ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายใน
การก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย     
ท าให้สังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง 

ป.๓ ๑. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

   สินค้าและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา
และให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข 
การบรรเทาสาธารณภัย 

 ๒. บอกความส าคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความส าคัญของภาษีที่รัฐ
น ามาสร้างความเจริญและให้บริการแก่
ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา   ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

   บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสีย
ภาษ ี

 ๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่
มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

   ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขัน
ทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 

ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน 

   อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิต  
ในชุมชน 

   การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  
ด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อ ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน 

   การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย               
การใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

๒. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน 
   หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินส าคัญท่ีใช้ในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ

ธนาคาร 
   บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

๒. จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอก
ระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเสียดอกเบี้ย                      
การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพ่ิมข้ึน        
ที่น าไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

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

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ          
หน่วยเศรษฐกิจ 

   ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้
แรงงานในประเทศไทย 

   การหารายได้ รายจ่าย การออม  
การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 

ม.๑ ๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง 
 

   ความหมาย ประเภท และความส าคัญ
ของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าที่และความส าคัญของ
ธนาคารกลาง 

   การหารายได้ รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 

๒. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข 

๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด อุป
สงค์และอุปทาน 
 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์

และอุปทาน 
๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
 

  ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

   กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาพอสังเขป 

   ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภท 

ม.๒ ๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ    ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   
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๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น 
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัย
กัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 

๓. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  
ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น  น้ ามัน  ป่าไม้  ทองค า  
ถ่านหิน  แร่ เป็นต้น 

๔. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า             
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ 
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

   การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ม.๓ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ  

   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะที่เอกชนไม่ด าเนินการ เช่น
ไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 

       - บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนา
ประเทศ  ของรัฐในระดับต่าง ๆ   

      - บทบาทการแทรกแซงราคาและ               
การควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่ายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

   บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย 

๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

๓. อภิปรายบทบาทความส าคัญของ          
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

   บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 



75 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   
๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ  
เงินเฟ้อ  เงินฝืด  
 

   ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด 

๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา 
 

   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 

๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน

การค้าระหว่างประเทศ 
ม.๔–ม.
๖ 

๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้าน
นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

   บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในด้าน 

        - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
        - การสร้างการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
        - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
        - การแทรกแซงราคาและการควบคุม 

ราคา 
   รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ

งบประมาณ  หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

         - นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  
           และการใช้จ่ายของรัฐ 
          - แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
   ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิด

จากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟ้อ     
เงินฝืด   

   ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
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   แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง 

๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย 

   วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย 

   ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศใน

เวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทย 
๓. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

   แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ 

   บทบาทขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , 
ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ      
เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  

   ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพึ่งพา การ
แข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

   ตัวอย่างเหตุการณ์ที่น าไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ 

   ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพึ่งพาการ
แข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
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สำระท่ี ๔  ประวัติศำสตร์ 

มำตรฐำน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.๑ ๑.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา
ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏ
ในปฏิทิน  

 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติใน
ปฏิทิน  

 ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เช้าวันนี้   
ตอนเย็น  

๒. เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน 
เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นได้      

๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่าย ๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างสั้น ๆ 

ป.๒ ๑. ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 

 ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้     
เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณ์ได้ 

๒. ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว        
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้ค าที่บอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
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 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นได้ 

ป.๓ ๑. เทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น 
พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป      
(ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  

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

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์      
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของ
นักเรียน  เป็นต้น 

๒. แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และ
แหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 

ป.๔ ๑. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ 

 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ
เพ่ือท าความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  
หนังสือพิมพ์ 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
เช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 
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๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ที่
แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้น
รอง 

 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา         
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

 การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น
หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 

 
 

ป.๕ ๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่หลากหลาย 

 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้  อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

 การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่างง่าย ๆ 
การจัดนิทรรศการ  

๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพ่ือ
ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น  มีเหตุการณ์
ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่นเพ่ือตอบค าถามดังกล่าว เช่น 
เอกสาร เรื่องเล่า ต านานท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลที่พบเพื่อตอบค าถามได้อย่างมี
เหตุผล 

๓. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับข้อมูล 
เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจากเอกสารต่าง 
ๆ เป็นต้น 
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 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริง
กับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 
ป.๖ ๑. อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 

 ความหมายและความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

 การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของ
ภูมินำมของสถานที่ในท้องถิ่น  

๒. น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
น ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย     สมัยรัตนโกสินทร์ 
เช่น    พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ 
หรือ รัชกาลที่ ๕ กฎหมายส าคัญ ฯลฯ  
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 

 สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง 

 การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
การเล่าเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน
รายงาน   

ม.๑ ๑. วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

    ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย        
ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

   ความส าคัญของเวลา และช่วงเวลาส าหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

   ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มี
ต่อปัจจุบันและอนาคต 
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๒. เทยีบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

   ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.
ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 

   วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง  
การเทียบ 

    ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

๓. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคญัของประวัติศาสตร์    
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความ 
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

    ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และ
หลักฐานชั้นรอง  ( เชื่อมโยงกับ มฐ. 

       ส ๔.๓) เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก         
      สมัยสโุขทัย เป็นต้น 
    น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้  (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์   สมัยก่อนสุโขทัย   
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี   
สมัยรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์ส าคัญใน
สมัยสุโขทัย 

ม.๒ ๑. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน  
ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ 

    วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ ต่าง 
ๆ   อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลังของ
ผู้ท า หรือผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

   ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่           
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ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 

๒. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

   ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี                
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) เช่น ข้อความ
บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / 
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ  

   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี 

 
   การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น 

รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 

   ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์ 

๓. เห็นความส าคัญของการตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 

ม.๓ ๑. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นตนเอง 

   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

   น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และท้องถิ่นของตน 

๒. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 

ม.๔ –ม. 
๖ 

๑. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและ   
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล 

    ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์            
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 
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   ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
น าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

    คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 

    ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
 
 
สำระท่ี ๔  ประวัติศำสตร์  

มำตรฐำน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.๑ ๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
แวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของ
อดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและใกล้
ตัวเด็ก เช่นการใช้ควาย ไถนา รถไถนา  
เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ตามกาลเวลา  

๒. บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต                 
ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
เช่น การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง                 
การสูญเสียบุคคลในครอบครัว   
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ป.๒ ๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของ
ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น           
การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น   
การประกอบอาชีพ  
การแต่งกาย   การสื่อสาร ประเพณีใน
ชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน  

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

๒. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทางด้านต่าง ๆ  

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ        
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ป.๓ ๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน 

  ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยี          การ
คมนาคม ความปลอดภัย  

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
ทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทาง
สังคม 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๒. สรุปลักษณะที่ส าคัญของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน  อื่น ๆ ที่มีความเหมือนและ
ความต่างกับชุมชนของตนเอง 

๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอ่ืน ๆ  

ป. ๔ ๑.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 
 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์         
ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์   ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ
ในดินแดนไทยโดยสังเขป  

๒.  ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ   
 

ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนาและความ
เชื่อ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร  

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะ  สาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 

  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยโดยสังเขป 

  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ภาษา ศาสนา การปกครอง 

๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป    

ม.๑ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๒. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

ม.๒ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป  

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๒. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม

โบราณในภูมิภาคเอเชีย 
  ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม

โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดก
โลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

ม.๓ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย)     ที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก   
(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 

  ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เช่น สงครามโลกครั้ง
ที่ ๑  ครั้งที่ ๒  สงครามเย็น  องค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๒. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง  ใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 

ม.๔-ม.๖ ๑.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรม
โบราณ  และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่     
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ 
ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน 

  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มี
ต่อกันและกัน 

  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่น
ระบอบฟิวดัส  การฟื้นฟู ศิลปวิทยาการ
สงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล    
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทาง 

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
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สำระท่ี ๔  ประวัติศำสตร์  

มำตรฐำน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. อธิบายความหมายและความส าคัญ

ของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความส าคัญของ
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย ได้แก่  
ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

       (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป          
พระบรมฉายาลักษณ์) 

  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    
และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนที่ประเทศไทย 
ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหารไทย        
ที่ต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย) 
ที่มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วม             
ที่จะอนุรักษ์ไว้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย

อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย 

  วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จักรวรรดินิยม  ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น  

  ความร่วมมือ และความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก   

  สถานการณ์ส าคัญของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น  

          - เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ 
(Nine Eleven ) 

- การขาดแคลนทรัพยากร 
- การก่อการร้าย 

         - ความขัดแย้งทางศาสนา      ฯลฯ 

๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๒. บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน        
ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด 
พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

  คุณค่าและความส าคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็น
แหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่งเรียนรู้  

๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

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

  คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น 
 

ป.๒ ๑. ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือประเทศชาติ 
 

   บุคคลในท้องถิ่นท่ีท าคุณประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความม่ันคง
ของท้องถิ่น และประเทศชาติ     ในอดีต
ที่ควรน าเป็นแบบอย่าง 

   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ 

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้ 
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย    
เช่น การท าความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ที่มีต่อสังคมไทย 

   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน 

    ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช   ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ตามล าดับ 

    อาณาจักรไทยอ่ืนๆที่ผนวกรวมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช   

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี 
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน             
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้าน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป 

 ๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลส าคัญ       
สมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช                       
พระมหาธรรมราชา ที่ ๑                        
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     
สมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับ           
การยกย่องเป็นมรดกโลก   เครื่อง           
สังคมโลก  

   คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึง
ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า            
แก่การอนุรักษ์ 
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ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้าน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
โดยสังเขป 

   ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เช่น 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ พระบรม
ไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้าน
บางระจัน    เป็นต้น 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

 
   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา

อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  
   พระราชประวัติ และผลงานของ     

พระเจ้าตากสินมหาราชโดยสงัเขป  
   ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  เช่น 

ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 

๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
 
๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ 

 ๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   
๓. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญ
ด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ 

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป 

   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทย             
ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น   
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 
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๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ 

   ผลงานของบุคคลส าคัญทางด้านต่างๆ ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้า-       จุฬาโลกมหาราช 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    
พระบาทสมเด็จ          พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์             
เช่น  ศิลปกรรม  วรรณกรรม 

ม.๑ ๑. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป 
 

   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 

   รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตาม
พรลิงค์   ทวารวดี เป็นต้น 

   รัฐไทย ในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (ปัจจัยภายในและ 
ปัจจัยภายนอก ) 

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   วัฒนธรรมสมัยสโุขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีส าคัญ ศิลปกรรม
ไทย 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 
 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  

   ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย   

๒. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
๓. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทย
ในปัจจุบัน 

ม.๒ ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
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๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และ      
การกู้เอกราช 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 
เช่น การควบคุมก าลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู้    
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน          

ของบุคคลส าคัญของไทยและต่างชาติ             
ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 

 

๓. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าว   ต่อการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคต่อมา 
 

ม.๓ ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย       
สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 

   การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น          
ราชธานีของไทย 

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รตันโกสินทร์ 

   บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ
และความมั่นคงของชาติ 

   พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ 
๓.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติไทย 
๔.วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 
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   เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี 
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การท า
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ 
การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้ง
ที่ ๒ โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผล
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง    
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

ม.๔ – ม.
๖ 

๑.วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

   ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  
และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มี
ผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยใน
ช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและ 
ผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

 
   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน

การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ  การ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 

๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน 
 
๔. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 
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   ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

๕. วางแผนก าหนดแนวทางและการมี
ส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

   สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  
   การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธรรมไทย 
   แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 

   วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

 
 
สำระท่ี ๕  ภูมิศำสตร์                                                             

มำตรฐำน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
และกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน 
   สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
๒. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  
ระยะ  ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว 

   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ       
ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว  เช่น ที่อยู่อาศัย  
บ้าน เพ่ือนบ้าน  ต้นไม้  ถนน ทุ่งนา     
ไร่  สวน  ที่ราบ ภูเขา  แหล่งน้ า   

๓. ระบุทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ     ทิศหลัก  (เหนือ    ตะวันออก  ใต้  
ตะวันตก)  และ ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๔.  ใช้แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดง
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 

   แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่างๆใน
ห้องเรียน 

๕. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 
 

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบ
วัน เช่น กลางวัน กลางคืน  ความร้อนของ
อากาศ    ฝน  -  เมฆ   -  ลม 

ป.๒ ๑.  ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

   สิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 

๒.  ระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลกัษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆ  ที่ปรากฏในลกูโลก  แผน
ที่ แผนผัง และภาพถ่าย 
 

   ต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งต่างๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่ แผนผัง 
และภาพถ่ายเช่น  ภูเขา  ที่ราบ  แม่น้ า  
ต้นไม้  อากาศ  ทะเล 

๓.  อธิบายความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ 
 

   ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่าง
โลก  ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เช่น 
ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ  

ป.๓ ๑. ใช้แผนที่ แผนผัง  และภาพถ่ายใน
การหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   แผนที่ แผนผัง  และภาพถ่าย 
   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

 ๒.  เขียนแผนผังง่ายๆ เพ่ือแสดง
ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน 

   ต าแหน่งที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่ส าคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน เช่นสถานที่
ราชการ อ าเภอ ตลาด โรงพยาบาล 
ไปรษณีย์ ฯลฯ 

 ๓ .บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
กายภาพกับลักษณะทางสังคมของ
ชุมชน 

   ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมีผลต่อ
สภาพสังคมในชุมชน  

ป.๔ ๑. ใช้แผนที่  ภาพถ่าย  ระบุลักษณะ
ส าคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

   แผนที่/ภาพถ่าย  ลักษณะทางกายภาพ
ของจังหวัดตนเอง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ  
ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที่ 

   ต าแหน่ง  ระยะทางและทิศของ
ทรัพยากรและสิ่งต่างๆ ในจังหวัดของ
ตนเอง 

๓. ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด 

   แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  ที่
มีอยู่ในจังหวัด 

   ลักษณะทางกายภาพ (ภูมิลักษณ์หรือ 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ) ที่มีผลต่อ
สภาพสังคมของจังหวัด 

ป.๕ ๑. รู้ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 
ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของภูมิภาค
ของตนเอง 

   ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 
ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทาง  ของภูมิภาค
ของตนเอง 

๒. ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญใน
ภูมิภาคของตนเองในแผนที่ 

   ภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาคของตนเอง
เช่น แม่น้ า  ภูเขา   ป่าไม้ 

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาค
ของตนเอง 

   ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ         
(ภูมิลักษณ์และภูมิอากาศ) และลักษณะ
ทางสังคม (ภูมิสังคม)ในภูมิภาคของ
ตนเอง 

ป.๖ ๑.  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ 
ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะส าคัญ
ทางกายภาพและสังคมของประเทศ  

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่าย
ชนิดต่าง ๆ ) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศ 

 ๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติของประเทศ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ของประเทศ เช่น อุทกภัย  แผ่นดินไหว 
วาตภัย 

   ภูมิลักษณ์ท่ีมีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๑ ๑. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

(ลูกโลก  แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและ 

โอเชียเนีย   

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ 
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)  ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพ  และสังคมของประเทศไทย
และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และ              
โอเชียเนีย 

๒.  อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทย
กับทวีปต่าง ๆ 

   เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง 
ๆ 

   ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับ
เวลาท้องถิ่น 

๓. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและ
แนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการ
ระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
โอเชียเนีย 
 

ม.๒ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปยุโรป และแอฟริกา     

    เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป 
และแอฟริกา 

๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา        

 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๓ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ

รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้   
 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต้ 

 

๒.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้   

    ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๔ – ม.๖ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ

รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ข้อมูลและ
ข่าวสารภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและภูมิ
สังคมของไทยและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก 

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์   ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทาง
กายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

   ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลก 

   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ            
ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก 

   การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 
๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่   
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ 

   การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์              
ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ  เช่น   การ
เคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก        

๔. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของ
มนุษย์และหรือธรรมชาติ  

   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น 
ภาวะโลกร้อน  ความแห้งแล้ง สภาพ
อากาศแปรปรวน 

 
 
สำระท่ี ๕   ภูมิศำสตร์ 
มำตรฐำน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 

   การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร          
  และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดตามธรรมชาติที่

ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 

   ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศมีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ที่อยู่อาศัย 
เครื่องแต่งกายและอาหาร 

๒. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปลี่ยน 
แปลง ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่รอบตัว 

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและชั้นเรียน  

   การรู้เท่าทันสิง่แวดล้อมและปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม 

ป.๒ ๑. อธิบายความส าคัญและคุณค่า           
ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ         
ทางสังคม  

   คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  เช่น  
ในการประกอบอาชีพ  

   คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น           
สิ่งปลูกสร้างเพ่ือการด ารงชีพ 

๒. แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่า 

   ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

-ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่  

- ใช้แล้วไม่หมด เช่น  บรรยากาศ น้ า 

-  ใช้แล้วมีการเกิดข้ึนมา ทดแทนหรือรักษา
ไว้ได้ เช่น ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า 

- วิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๓.  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

   ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 

๔. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  

   การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
    การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

   สภาพแวดล้อมในชุมชนในอดีตและ
ปัจจุบัน 

๒.  อธิบายการพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม            
และทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์            
และการประกอบอาชีพ 

   การพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม ในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  เช่น  การคมนาคม  บ้านเรือน   
และการประกอบอาชีพในชุมชน 

   การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 

 ๓. อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการ
ก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ 

   มลพิษที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

๔. อธิบายความแตกต่างของเมืองและ
ชนบท 

   ลักษณะของเมืองและชนบท 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๕. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน   

   การเพ่ิมและสูญเสียสิ่งแวดล้อมท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแปลง 

ป.๔ ๑. อธิบายสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ
ของชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
คนในจังหวัด 

   สภาพ แวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
เช่น ลักษณะบ้าน  อาหาร  

๒.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
แวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

   การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัด
และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  เช่น 
การตั้งถ่ินฐาน  การย้ายถิ่น 

๒.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
แวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 

ป.๕ ๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
และการย้ายถิ่นของประชากร               
ในภูมิภาค  

   สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาค 

๒. อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค 

   อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมในภูมิภาค 

๓. น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและการท าลาย
สภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิด              
ในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค 

   ผลจากการรักษาและการท าลาย
สภาพแวดล้อม 

   แนวทางการอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมในภูมิภาค 

ป.๖ ๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ 

   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ 

   ความสัมพันธ์และผลกระทบ 
 ๒. อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติใน

ประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผล
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  

   ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีต ถึง
ปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้น (ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม  อาชีพ และวัฒนธรรม) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๓. จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน    แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน

ให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่าของ
ทรัพยากร 

 แผนอนุรักษ์ทรัยากรในชุมชน หรือแผน
อนุรักษ์ 

ม.๑ ๑. วิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

   การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
   แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน

ให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่าของ
ทรัพยากร 

   แผนอนุรักษ์ทรัยากรในทวีปเอเชีย 
๒. วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศ
ต่าง ๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

   ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

๓. ส ารวจ และอธิบายท าเลที่ตั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดย
ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

   ท าเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  
เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม  

๔. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
สังคมท่ีมีผลต่อการเลื่อนไหลของ
ความคิด  เทคโนโลยี  สินค้า  และ
ประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

   ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ        
การเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  
สินค้า  และประชากรในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ม.๒ ๑. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคม อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม
ของทวีปยุโรป และแอฟริกา   

   การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป       
และแอฟริกา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ในทวีปยุโรป และแอฟริกา 

   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา 

 
๓. ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และแอฟริกา   

   ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
ยุโรป และแอฟริกา   

๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศ
ไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และ     
แอฟริกา 

   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา  
ต่อประเทศไทย 

ม.๓ ๑. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ทางสังคม อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ 
ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้   

   การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 

๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีป  อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

๓. ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

   ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้     ที่
ส่งผลต่อประเทศไทย 

   ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.๔ –ม.๖ ๑.วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์   

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและโลก 

   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ            
ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก 

   การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก 
   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 
 

๒.  ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  บทบาทขององค์การและการ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและ
นอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
บทบาทขององค์การและการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลก 

   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

๔. อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศไทยและโลก 

   การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก 

 
๕. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ   
การด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

   การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตาม        
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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อภิธำนศัพท์ 
 
กตัญญูกตเวที  ผู้รู้อุปการะที่ท่านท าแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น  ๒ ข้อ ๑. กตัญญู รู้คุณท่าน  ๒. 

กตเวทีตอบแทนหรือสนองคุณท่าน ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขต  แยกได้  เป็น ๒ ระดับ 
คือ  
๒.๑ กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว ๒.๒  กตัญญูกตเวที
ต่อบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญคุณประโยชน์หรือมีคุณความดี เกื้อกูลแก่ส่วนร่วม  (พ.ศ. หน้า ๒-๓) 

กตัญญูกตเวทีต่ออำจำรย์ / โรงเรียน   ในฐานะที่เป็นศิษย์  พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย์  
ผู้ เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้ ๑. ลูกต้อนรับ  แสดงความเคารพ    ๒. เข้าไปหา เพ่ือบ ารุง 
รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับค าแนะน า เป็นต้น    ๓.  ฟังด้วยดี  ฟังเป็น รู้จักฟัง  ให้เกิดปัญญา  
๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ   เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจส าคัญด้วยดี 

กรรม การกระท า หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจ ประกอบด้วย
ความ 
จงใจหรือจงใจท าดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ในตกลงไปตายเป็นกรรม  
แต่ขุดบ่อน้ าไว้กินไว้ใช้ สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยู่ว่าบ่อน้ าที่ตนขุดไว้อยู่ในที่
ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่ายแล้วปล่อยปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไม่พ้นกรรม) การกระท าที่ดีเรียกว่า 
“กรรมดี” ที่ชั่วเรียกว่า “กรรมชั่ว”  (พ.ศ. หน้า ๔) 

กรรม ๒  กรรมจ าแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุมี ๒ คือ ๑. อกุศลกรรม กรรมที่เป็น
อกุศล กรรมชั่ว คือเกิดจากอกุศลมูล ๒. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล กรรมดี คือกรรมที่เกิดจาก
กุศลมูล 

กรรม ๓  กรรมจ าแนกตามทวารคือทางที่กรรมมี ๓ คือ ๓. กายกรรม การกระท าทางกาย ๒. วจีกรรม                 
การกระท าทางวาจา ๓. มโนกรรม การกระท าทางใจ 

กรรม ๑๒  กรรมจ าแนกตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ผล มี ๑๒ อย่าง คือ 
 หมวดที่ ๑ ว่ำด้วยปำกกำล คือจ าแนกตามเวลาที่ให้ผล ได้แก่ ๑. ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม กรรม

ทีใ่ห้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้ ๒. อุปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในภาพที่จะไปเกิด คือ ในภพ
หน้า ๓. อปราบปริเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป ๔. อโหสิกรรม กรรมเลิกให้ผล  

 หมวดที่ ๒ ว่ำโดยกิจ คือการให้ผลตามหน้าที่ ได้แก่ ๕. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด หรือกรรม
ทีเ่ป็นตัวน าไปเกิด ๖. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน คือ เข้าสนับสนุนหรือซ้ าเติมต่อจากชนก
กรรม ๗. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือเข้ามาบีบคั้นผลแห่งชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรมนั้น
ให้แปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือสั้นเข้า ๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝ่ายตรง
ข้ามที่เข้าตัดรอนให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นขาดหรือหยุดไปทีเดียว 
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.................................................................. 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสภาลาดพรา้ว ,ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๖ . 
*หมายเหตุ พ.ศ. หมายถึง พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ; พ.ธ. หมายถึง พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมาวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ 
๙  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,๒๕๔๓. 

 หมวดที่ ๓ ว่ำโดยปำนทำนปริยำย คือจ าแนกตามล าดับความแรงในการให้ผล ได้แก่  ๙. ครุ
กรรม กรรมหนัก ให้ผลก่อน ๑๐. พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม กรรที่ท ามากหรือกรรมชินให้ผล
รองลงมา ๑๑. อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกล้ตาย ถ้าไม่มีสองข้อก่อนก็จะให้ผล
ก่อนอ่ืน           ๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม กรรมสักว่าท า คือเจตนาอ่อน 
หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้น ให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอ่ืนจะให้ผล (พ.ศ. หน้า ๕) 

กรรมฐำน ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝึกอบรมจิต มี ๒ ประเภท 
คือ สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ วิปัสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปัญญา (พ.ศ. หน้า ๑๐) 

กุลจิรัฏตธรรม ๔  ธรรมส าหรับด ารงความม่ันคงของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งค่ังตั้งอยู่ได้
นาน (พ.ธ. หน้า ๑๓๔) ๑. นัฏฐคเวสนา คือ ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ ๒. ชิณณปฏิสังขรณา คือ 
ของเก่าของช ารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม  ๓. ปริมิตปานโภชนา คือ รู้จักประมาณในการกินการใช้                      
๔. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา คือ ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน (พ.ธ. หน้า ๑๓๔) 

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

กุศลกรรม  กรรมดี กรรมที่เป็นกุศล การกระท าที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล (พ.ศ. หน้า ๒๑) 
กุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งกรรมดี ทางท าดี กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่สุคติมี ๑๐ อย่างได้แก่  

ก. กำยกรรม ๓ (ทางกาย) ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการท าลายชีวิต ๒. อทินนาทานา 
เวรมณี เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิด
ในกาม 

ข. วจีกรรม ๔ (ทางวาจา) ได้แก่ ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๕. ปิสุณายวาจาย 
เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสียด  ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เวน้จากพูดค าหยาบ ๗. สัมผัปปลา
ปา เวรมณี  เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

ค. มโนกรรม ๓ (ทางใจ) ๘. อนภิชฌา ไม่โลกคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙. อพยาบาท ไม่
คิดร้ายเบียดเบียนเขา ๑๐. สมัมาทิฏฐิ 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 ความนึกคิดท่ีดีงาม ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม                
๒. อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการ
เบียดเบียน (พ.ศ. หน้า ๒๒) 
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โกศล ๓ ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ มี ๓ อย่าง ๑. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้ทาง
เจริญและเหตุของความเจริญ ๒. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรู้ทางเสื่อมและ
เหตุของความเสื่อม ๓. อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่
จะท าให้ส าเร็จ ทั้งในการป้องกันความเสื่อมและในการสร้างความเจริญ (พ.ศ. หน้า ๒๔) 

ขันธ์ กอง พวก หมวด หมู่ ล าตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นห้ากอง 
ได้แก่ รูปขันธ์ คือ กองรูป เวทนาขันธ์ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ์ คือ กองสัญญา สังขารขันธ์ 
คือ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ คือ กองวิญญาณ เรียกรวมว่า เบญจขันธ์ (พ.ศ. หน้า ๒๖ - ๒๗) 

คำรวธรรม ๖    ธรรม คือ ความเคารพ  การถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วย ความเอ้ือเฟ้ือ  
หรือโดยความหนักแน่นจริงจังมี ๖ ประการ คือ ๑. สัตถุคารวตา  ความเคารพในพระศาสดา 
หรือพุทธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้า   ๒. ธัมมคารวตา  ความเคารพในพระธรรม  ๓. 
สังฆคารวตา  ความเคารพในพระสงฆ์  ๔. สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา   ๕. อัปป
มาทคารวตา    
ความเคารพในความไม่ประมาท  ๖. ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร (พ.ธ. หน้า 

๒๒๑) 

คิหิสุข (กามโภคีสุข ๔) สุขของคฤหัสถ์ สุขของชาวบ้าน สุขท่ีชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ าเสมอ          
สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี ๔ ประการ ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ ๒. โภคสุข   
สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ ๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจาก
ความประพฤติไม่มีโทษ (ไม่บกพร่องเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ) (พ.ธ. หน้า ๑๗๓) 

ฆรำวำสธรรม ๔    ธรรมส าหรับฆราวาส  ธรรมส าหรับการครองเรือน  หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์  
๔ ประการ ได้แก่  ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง  ซื่อสัตย์  จริงใจ พูดจริง  ท าจริง ๒. ทมะ 
คือ  
การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ  ฝึกหัด  ดัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง 
ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา  ๓. ขันติ  คือ ความอดทน  ตั้งหน้าท าหน้าที่การ
งานด้วยความขยันหมั่นเพียร  เข้มแข็ง    ทนทาน ไม่หวั่นไหว  มั่นในจุดหมาย  ไม่ท้อถอย  ๔. 
จาคะ  
คือ เสียสละ  สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้  ใจกว้าง พร้อมที่จะรับ
ฟังความทุกข์   ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวหรือ เอาแต่ใจตัว  (พ.ธ. หน้า ๔๓) 

จิต    ธรรมชาติที่รู้อารมณ์  สภาพที่นึกคิด  ความคิด  ใจ ตามหลักฝ่ายอภิธรรม จ าแนกจิตเป็น ๘๙ 
แบ่งโดยชาติเป็นอกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต  ๒๑  วิปากจิต  ๓๖  และกิริยาจิต ๘  (พ.ศ. หน้า  ๔๓) 
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เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติต่าง 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        
ความยอมให้ที่ประชุมท ากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิได้ร่วมอยู่ด้วย เป็นธรรมเนียมของภิกษุที่อยู่ในวัด
ซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิที่จะเข้าประชุมท ากิจของสงฆ์ เว้นแต่ภิกษุนั้นอาพาธ  จะเข้าร่วมประชุม
ด้วยไม่ได้ ก็มอบฉันทะคือ แสดงความยินยอมให้สงฆ์ท ากิจนั้น ๆ ได้ (พ.ศ. หน้า ๕๒) 

ฌำน การเพ่ง การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ มี ๒ ประเภท คือ ๑. รูปฌาน ๒. อรูปฌาน (พ.ศ. หน้า 

๖๐) 
ฌำนสมบัต ิการบรรลุฌาน การเข้าฌาน (พุทธธรรม หน้า ๙๖๔) 
ดรุณธรรม  ธรรมที่เป็นหนทางแห่งความส าเร็จ คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นดุจประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความสุข 

ความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ๖ ประการ คือ  ๑. อาโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดี มิให้มีโรคท้ังจิต          
และกาย  ๒. ศีล คือ มีระเบียบวินัย  ไม่ก่อเวรภัยแก่สังคม  ๓. พุทธานุมัติ คือ ได้คนดีเป็น
แบบอย่าง ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอย่างของมหาบุรุษพุทธชน  ๔. สุตะ คือ ตั้งเรียนรู้ให้จริง เล่า
เรียนค้นคว้าให้รู้เชี่ยวชาญใฝ่สดับเหตุการณ์ให้รู้เท่าทัน  ๕. ธรรมานุวัติ คือ ท าแต่สิ่งที่ถูกต้องดี
งาม ด ารงมั่นในสุจริต ทั้งชีวิตและงานด าเนินตามธรรม  ๖. อลีนตา คือ มีความขยันหมั่นเพียร 
มีก าลังใจแข็งกล้า       ไม่ท้อแท้เฉ่ือยชา เพียรก้าวหน้าเรื่อยไป (ธรรมนูญชีวิต บทที่ ๑๕ คนสืบตระกูล 

ข้อ ก. หน้า๕๕) 
 หมำยเหตุ หลักธรรมข้อนี้เรียกชื่ออีกย่างหนึ่งว่า “วัฒนมุข” ตรงค าบาลีว่า “อัตถทวาร” ประตู

แห่งประโยชน์ 
ตัณหำ (๑) ความทะยานอยาก ความดินรน ความปรารถนา ความแส่หา มี ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความ

ทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อันน่ารักน่าใคร่ ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ 
อยากเป็นนั่นเป็นนี่  ๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อยาก
พรากพ้นดับสูญ        ไปเสีย 

ตันหำ (๒) ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่อาสาพระยามารผู้เป็นบิดา เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วย
อาการ 
ต่าง ๆ ในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรู้ใหม่ ๆ (อีก ๒ นางคือ อรดี              
กับราคา) (พ.ศ. หน้า ๗๒) 

ไตรลักษณ์    ลักษณะสาม คือ ความไม่เที่ยง  ความเป็นทุกข์  ความไม่ใช่ตัวตน  ๑.  อนิจจตา (ความ
เป็นของไม่เที่ยง)  ๒. ทุกขตา (ความเป็นทุกข์) ๓. อนัตตา (ความเป็นของไม่ใช่ตน)  (พ.ศ. หน้า 

๑๐๔)   
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ไตรสิกขำ    สิกขาสาม  ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ  ๑. อธิศีลสิกขา หมายถึง  สิกขา คือ ศีลอัน
ยิ่ง  
 ๒.  อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง  ๓.  อธิปัญญาสิกขา  หมายถึง  สิกขา คือ  
ปัญญา 
อันยิ่ง เรียกกันง่าย ๆ  ว่า   ศีล สมาธิ ปัญญา (พ.ศ. หน้า  ๘๗) 

ทศพิธรำชธรรม ๑๐ ธรรม ส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครอง
แผ่นดินโดยธรรม และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดี มี ๑๐ 
ประการ คือ    
 ๑. ทาน การให้ทรัพย์สินสิ่งของ  ๒. ศีล ประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ  ๔. 
อาชชวะ  ความซื่อตรง  ๕. มัททวะ ความอ่อนโยน  ๖. ตบะ  ความทรงเดช  เผากิเลสตัณหา  
ไม่หมกมุ่นในความสุขส าราญ ๗. อักโกธะความไม่กริ้วโกรธ  ๘.  อวิหิงสา  ความไม่ข่มเหง
เบียดเบียน  ๙. ขันติ ความอดทนเข้มแข็ง  ไม่ท้อถอย  ๑๐. อวิโรธนะ  ความไม่คลาดธรรม  
(พ.ศ. หน้า ๒๕๐) 

ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน คือ ประโยชน์สุขสามัญที่
มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา  เช่น  ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น มี ๔ ประการ 
คือ  
๑.อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา  
๓. กัลยาณมิตตตา    ความมีเพ่ือนเป็นคนดี   ๔. สมชีวิตา   การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์
ที่หาได ้    (พ.ศ.  หนา้ ๙๕) 

ทุกข ์๑. สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดข้ึนและดับสลาย 
เนื่องจากต้องไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง ๒. สภาพที่ทนได้ยาก ความรู้สึกไม่สบาย 
ได้แก่ ทุกขเวทนา (พ.ศ. หน้า ๙๙) 

ทุกรกิริยำ กิริยาที่ท าได้ยาก การท าความเพียรอันยากท่ีใคร ๆ จะท าได้ เช่น การบ าเพ็ญเพียรเพ่ือบรรลุ
ธรรมวิเศษ ด้วยวิธีทรมานตนต่าง ๆ เช่น กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเข้า) ปัสสาสะ (ลมหายใจ
ออก) และอดอาหาร เป็นต้น (พ.ศ. หน้า ๑๐๐) 

ทุจริต ๓ ความประพฤติไม่ดี ประพฤติชั่ว ๓ ทาง ได้แก่ ๑. กายทุจริต ประพฤติชั่วทางกาย ๒. วจีทุจริต 
ประพฤติชั่วทางวาจา ๓. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ (พ.ศ. หน้า ๑๐๐) 

เทวทูต ๔ ทูตของยมเทพ สื่อแจ้งข่าวของมฤตยู สัญญาณที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีให้มี
ความประมาท ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ๓ อย่างแรกเรียกเทวทูต ส่วนสมณะ
เรียกรวมเป็นเทวทูตไปด้วยโดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แต่ในบาลีท่านเรียกว่านิมิต ๔ 
ไม่ได้เรียกเทวทูต (พ.ศ. หน้า ๑๐๒) 
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ธำตู ๔ สิ่งที่ทรงภาวะของมั้นอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ได้แก่ ๑. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะที่แผ่
ไปหรือกินเนื้อท่ี เรียกชื่อสามัญว่า ธาตุเข้มแข็งหรือธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบ
อาบดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุเหลว หรือธาตุน้ า ๓. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าให้ร้อน เรียก
สามัญว่า ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าให้เคลื่อนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม (พ.ศ. 

หน้า ๑๑๓) 
นำม ธรรมที่รู้จักกันด้วยชื่อ ก าหนดรู้ด้วยใจเป็นเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปแต่น้อมมาเป็น

อารมณ์ของจิตได้ (พ.ศ. หน้า ๑๒๐) 
นิยำม ๕ ก าหนดอันแน่นอน ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ๑. อุตุนิยาม       

(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ า อากาศ         
และฤดูกาล อันเป็นสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์) ๒. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์       
มีพันธุกรรมเป็นต้น)  ๓. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต)  ๔. กรรมนิยาม            
(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระท า)  ๕. ธรรมนิยาม  
(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุ เป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย 
(พ.ธ. หน้า ๑๙๔) 

นิวรณ์ ๕ สิ่งที่ก้ันจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ท าจิตให้
เศร้าหมองและท าปัญญาให้อ่อนก าลัง ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความต้องการกาม
คุณ)        ๒. พยาบาท (ความคิดร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ) ๓. ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่อง
ซึม) ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (คามฟุ้งซ่านและร้อนใจ ความกระวนกระวายกลุ้มกังวล) ๕. วิจกิิจฉา 
(ความลังเลสงสัย) (พ.ธ. หน้า ๑๙๕) 

นิโรธ ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ หมายถึง            
พระนิพพาน (พ.ศ. หน้า ๑๒๗) 

บำรมี คุณความดีที่บ าเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา 
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา (พ.ศ. หน้า ๑๓๖) 

บุญกิริยำวัตถุ ๓ ที่ตั้งแห่งการท าบุญ เรื่องที่จัดเป็นการท าความดี หลักการท าความดี ทางความดีมี ๓ 
ประการ คือ ๑. ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. ศีลมัย คือ ท าบุญด้วยการรักษาศีล 
หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย ๓. ภาวนมัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ 
(พ.ธ.  หนา้ ๑๐๙) 

บุญกิริยำวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแห่งการท าบุญ ทางความดี  ๑. ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. สีล
มัย คือ ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดี ๓. ภาวนมัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา 
คือฝึกอบรมจิตใจ ๔. อปจายนมัย คือ ทบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ๕. เวยยาวัจจ
มัย คือ ท าบุญด้วยการช่วยขวนขวาย รับใช้ ๖. ปัตติทานมัย คือ ท าบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่ง
ความดีให้แก่ผู้อ่ืน         ๗. ปตัตานุโมทนามัย คือ ท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อ่ืน ๘. 
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ธัมมัสสวนมัย คือ ท าบุญด้วยการฟังธรรม ศึกษาหาความรู้ ๙. ธัมมเทสนามัย คือท าบุญด้วย
การสั่งสอนธรรมให้ความรู้              ๑๐. ทิฏฐุชุกรรม คือ ท าบุญด้วยการท าความเห็นให้ตรง 
(พ.ธ.  หนา้ ๑๑๐) 

บุพนิมิตของมัชฌิมำปฏิปทำ บุพนิมิต แปลว่า สิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธองค์
ตรัสเปรียบเทียบว่า ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น ย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏให้เห็นก่อนฉันใด 
ก่อนที่อริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการ
ปรากฏขึ้นก่อน เหมือนแสงเงินแสงทองฉันนั้น องค์ประกอบของธรรมดังกล่าว หรือบุพนิมิต
แห่งมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ ๑. กัลป์ยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อม
ด้วยศีล มีวินัย มีความเป็นระเบียบในชีวิตของตนและในการอยู่ร่วมในสังคม ๓. ฉันทสัมปทา 
ถึงพร้อมด้วยฉันทะ พอใจใฝ่รักในปัญญา สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝ่รู้ในความจริงและใฝ่ท าความ
ดี ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการที่จะฝึกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความส าคัญของการที่
จะต้องฝึกตน ๕. ทิฏฐิสัปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และมีความเห็น
ความเข้าใจพ้ืนฐานที่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ๖. อัปปมาทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ             เห็นคุณค่าของกาลเวลา เห็นความ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เร่งรัดการค้นหาให้เขาถึงความจริงหรือในการท าชีวิตที่ดีงาม
ให้ส าเร็จ ๗. โยนโิสมนสิการ รู้จัดคิดพิจารณา มองสิ่งทั้งหลายให้ได้ความรู้และได้ประโยชน์ที่จะ
เอามาใช้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป (แสงเงินแสงทองของชีวิตที่  ดีงาม: พระธรรมปิฎก) (ป.อ. ปยุตโฺต) 

เบญจธรรม ธรรม ๕ ประการ ความดี ๕ อย่าง ที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามล าดับข้อ 
ดังนี้ ๑. เมตตากรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กามสังวร (ส ารวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. 
สติสัมปชัญญะ  
(พ.ศ. หน้า ๑๔๐ – ๑๔๑)  

เบญจศีล ศีล ๕ เว้นฆ่าสัตว์ เว้นลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดในกาม เว้นพูดปด เว้นของเมา (พ.ศ. หน้า ๑๔๑) 
ปฐมเทศนำ เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรู้สองเดือน ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี 
(พ.ศ. หน้า ๑๔๗) 

ปฏิจจสมุปบำท สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีข้ึน การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัย
ปัจจัยต่อเนื่องกันมา (พ.ศ. หน้า ๑๔๓) 

ปริยัต ิพุทธพจน์อันจะพึงเล่าเรียน สิ่งที่ควรเล่าเรียน การเล่าเรียนพระธรรมวินัย (พ.ศ. หน้า ๑๔๕) 
ปธำน ๔ ความเพียร ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น (ยับยั้งบาปอกุศล

ธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น) ๒. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนา
ปธาน คือ         เพียรเจริญ หรือท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๔. อนุรักขนาปธาน คือ เพียร
รักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและท าให้เพ่ิมไพบูลย์ (พ.ศ. หน้า ๑๔๙) 
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ปปัญจธรรม ๓ กิเลสเครื่องเนิ่นช้า กิเลสที่เป็นตัวการท าให้คิดปรุงแต่งยึดเยื้อพิสดาร ท าให้เขาห่างออกไป
จากความเป็นจริงง่าย ๆ เปิดเผย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง หรือ
ท าให้          ไม่อาจแก้ปัญหาอย่างถูกทางตรงไปตรงมา มี ๓ อย่าง คือ ๑. ตัณหา (ความทะยาน
อยาก ความปรารถนาที่จะบ ารุงบ าเรอ ปรนเปรอตน ความยากได้อยากเอา) ๒. ทิฏฐิ (ความ
คิดเห็น ความเชื่อถือ ลักธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ยึดถือไว้โดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูว่า
อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอ่ืนเท็จทั้งนั้น เป็นต้น ท าให้ปิดตัวแคบ ไม่ยอมรับฟังใคร ตัดโอกาสที่จะ
เจริญปัญญา หรือคิดเตลิดไปข้างเดียว ตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคั้นผู้อ่ืนที่ไม่ถือ
อย่างตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือความคิดเห็นเป็นความจริง) ๓. มานะ (ความถือตัว 
ความส าคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ถือสูง ถือต่ า ยิ่งใหญ่         เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อ่ืน ความ
อยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่)  (พ.ธ. หน้า ๑๑๑) 

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

(พ.ธ.  หนา้ ๑๒๕) 
ปัญญำ  ๓   ความรอบรู้  เข้าใจ  รู้ซึ้ง มี ๓ อย่าง คือ ๑. สุตมยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่า

เรื่อง)   
๒. จินตามนปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การคิด การพิจารณาหาเหตุผล) ๓. ภาวนามยปัญญา  (ปัญญาเกิด  
แต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ)  (พ.ธ. หนา้ ๑๑๓) 

ปัญญำวุฒิธรรม  ธรรมเป็นเครื่องเจริญปัญญา คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแห่งปัญญา                           
๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาท่านผู้ทรง ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังสัทธรรม เอาใจใส่ เล่า
เรียนหาความรู้จริง ๓. โยนิโสมนสิการ ท าในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  ๔. ธัมมา
นุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลัก คือ ให้สอดคล้องพอดี ขอบเขตความหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออ่ืน ๆ น าสิ่งที่ได้เล่าเรียนและตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามความมุ่งหมายของสิ่งนั้น ๆ  (พ.ธ. หน้า ๑๖๒ – ๑๖๓) 

ปำปณิกธรรม ๓  หลักพ่อค้า องค์คุณของพ่อค้ามี ๓ อย่าง คือ ๑ จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า) ดูของเป็น 
สามารถค านวณราคา กะทุน เก็งก าไร แม่นย า ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อขาย รู้ความ
เคลื่อนไหวความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า) ๓. 
นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุนอาศัย (เป็นที่เชื่อถือไว้วางในในหมู่แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมา
ลงทุนหรือด าเนินกิจการโดยง่าย ๆ)  (พ.ธ. หน้า ๑๑๔) 

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

ผู้วิเศษ หมายถึง ผู้ส าเร็จ ผู้มีวิทยากร (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 
พระธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ (พ.ศ. หน้า ๑๘๓) 
พระอนุพุทธะ ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรู้ด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน       

(พ.ศ. หน้า ๓๗๔) 
พระปัจเจกพุทธะ พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อ่ืน (พ.ศ. หน้า ๑๖๒) 
พระพุทธคุณ ๙ คุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ได้แก่ อรห  เป็นผู้ไกลจากกิเลส ๒. สมมฺาสัมฺพุทฺโธ               

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ จรณะ          
๔. สุคโต เป็นผู้เสด็จไปแล้วดว้ยดี ๕. โลกวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺ
มสารถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เป็น
ครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๘. พุทฺโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ๙. ภควา เป็นผู้มีโชค มี
ความเจริญ จ าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ (พ.ศ. หน้า ๑๙๑) 

พระพุทธเจ้ำ ผู้ตรัสรู้โดยชอบแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ท่านผู้รู้ดี รู้ชอบด้วยตนเองก่อนแล้ว สอนประชุมชน
ให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (พ.ศ. หน้า ๑๘๓) 

พระภิกษุ ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว ชายที่บวชเป็นพระ พระผู้ชาย แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้ขอหรือผู้มองเห็น
ภัยในสังขารหรือผู้ท าลายกิเลส ดูบริษัท ๔ สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก 
ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ (พ.ศ. หน้า ๒๐๔) 

พระรัตนตรัย  รัตนะ ๓  แก้วอันประเสริฐ   หรือสิ่งล้ าค่า ๓ ประการ  หลักที่เคารพบูชาสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชน ๓ อย่าง คือ ๑ พระพุทธเจ้า (พระผู้ตรัสรู้เอง และสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตาม) ๒.พระ
ธรรม  (ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ)  ๓. พระสงฆ์  
(หมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า) (พ.ธ.หน้า ๑๑๖) 

พระสงฆ ์หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หมู่สาวกของ
พระพุทธเจ้า (พ.ศ. หน้า ๑๘๕) 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ หมายถึง ท่านผู้ตรัสรู้เอง และสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม (พ.ศ. หน้า ๑๘๙) 
พระอนุพุทธะ หมายถึง ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรูด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทรงสอน ได้แก่ พระอรหันต์สาวกท้ังหลาย (พ.ศ. หน้า ๓๗๔) 
พระอริยบุคคล หมายถึง บุคคลผู้เป็นอริยะ ท่านผู้บรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น มี ๔ คือ 

๑. พระโสดาบัน 
๒. พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี) 
๓. พระอนาคามี 
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๔. พระอรหันต์ 
แบ่งพิสดารเป็น ๘ คือ 
พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคู่ ๑ 
พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลคู่ ๑ 
พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลคู่ ๑ 
พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลคู่ ๑ (พ.ศ. หน้า ๓๘๖) 

พรำหมณ์ หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ; พราหมณ์เป็น
วรรณะนักบวชและเป็นเจ้าพิธี ถือตนว่าเป็นวรรณะสูงสุด เกิดจากปากพระพรหม (พ.ศ. หน้า ๑๘๕) 

พละ ๔ ก าลัง พละ ๔ คือ ธรรมอันเป็นพลังท าให้ด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องหวาดหวั่นภัยต่าง ๆ 
ได้แก่ ๑. ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา ๒. วิริยพละ ก าลังคือความเพียร ๓. อนวัชชพละ ก าลัง
คือการกระท าที่ไม่มีโทษ ๔. สังคหพละ ก าลังการสังเคราะห์ คือ เกื้อกูลอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  (พ.ศ. 

หน้า ๑๘๕ – ๑๘๖)  

พละ ๕ พละ ก าลัง พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็นก าลัง ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรค จัดอยู่ในจ าพวก            
โพธิปักขิยธรรม มี ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา (พ.ศ. หน้า ๑๘๕ – ๑๘๖) 

พุทธกิจ ๕ พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ ตอนเช้าเสด็จ
ออกบิณฑบาต เพ่ือโปรดสัตว์ โดยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมให้เข้าใจ ๒. สายณฺ
เห  ธมฺมเทสน  ตอนเย็น แสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาเฝ้าบริเวณท่ีประทับ ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอ
วาท              ตอนค่ า แสดงโอวาทแก่พระสงฆ์ ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  ตอนเที่ยงคืนทรง
ตอบปัญหาแก่พวกเทวดา ๕. ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  ตอนเช้ามืด จวนสว่าง 
ทรงตรวจพิจารณาสัตว์โลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ (พ.ศ. หน้า ๑๘๙ - ๑๙๐) 

พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจ้า คือ ๑. ปํญญาคุณ (พระคุณ คือ ปัญญา) ๒. วิสุทธิคุณ (พระคุณ คือ 
ความบริสุทธิ์) ๓. กรุณาคุณ (พระคุณ คือ พระมหากรุณา) (พ.ศ. หน้า ๑๙๑) 

ภพ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ ภาวะชีวิตของสัตว์ มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผู้ยังเสวยกามคุณ ๒. รูปภพ              
ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน ๓. อรูปภพ ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน (พ.ศ. หน้า ๑๙๘) 

ภำวนำ ๔ การเจริญ การท าให้มีข้ึน การฝึกอบรม การพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑. กาย
ภาวนา         ๒. สีลภาวนา ๓. จิตตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา (พ.ธ. หน้า ๘๑ – ๘๒) 

ภูมิ  ๓๑  ๑.พ้ืนเพ  พื้น ชั้น ที่ดิน แผ่นดิน  ๒. ชั้นแห่งจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี ๓๑ ภูมิ ได้แก่   
อบายภูมิ ๔ (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ)  - นิรยะ  (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (ก าเนิดดิรัจฉาน) – 
ปิตติวิสัย  (แดนเปรต)  - อสุรกาย (พวกอสูร)  กามสุคติภูมิ ๗  (กามาวจรภูมิที่เป็นสุคติ  ภูมิที่
เป็นสุคติซึ่งยังเกี่ยวข้องกับกาม)  - มนุษย์ (ชาวมนุษย์) – จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ท้าว
มหาราช ๔ ปกครอง)  - ดาวดึงส์ (แดนแห่งเทพ ๓๓  มีท้าวสักกะเป็นใหญ่)  -ยามา  (แดนแห่ง
เทพผู้ปราศจากความทุกข์)  
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 - ดุสิต  (แดนแห่งผู้เอิบอ่ิมด้วยสิริสมบัติของตน)  - นิมมานรดี (แดนแห่งเทพผู้ยินดีในการ
เนรมิต)  - ปรนิมมิตวสวัตตี (แดนแห่งเทพผู้ยังอ านาจให้เป็นไปในสมบัติที่ผู้อื่นนิรมิตให้)  (พ.ธ. หนา้ 

๓๑๖-๓๑๗)  
โภคอำทิยะ ๕ ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครอง

โภคทรัพย์ ๑. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข ๒. บ ารุง
มิตรสหายและร่วมกิจกรรมการงานให้เป็นสุข ๓. ใช้ป้องกันภยันตราย ๔. ท าพลี คือ ญาติพลี 
สงเคราะห์ญาติ อติถิพลี ต้อนรับแขก ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ราชพลี บ ารุงราชการ 
เสียภาษี เทวตาพลี สักการะบ ารุงสิ่งที่เชื่อถือ ๕. อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ (พ.ธ.  

หน้า ๒๐๒ -๒๐๓) 
มงคล   สิ่งที่ท าให้มีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง  ธรรมที่น ามาซึ่งความสุข  ความเจริญ 

มงคล ๓๘ ประการ หรือ เรียกเต็มว่า  อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด)  ๓๘ ประการ (ดู
รายละเอียดมงคลสูตร) (พ.ศ. หน้า ๒๑๑) 

มิจฉำวณิชชำ ๕ การค้าขายที่ผิดศีลธรรมไม่ชอบธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. สัตถวณิชชา ค้าอาวุธ                
๒. สัตตวณิชชา ค้ามนุษย์ ๓. มังสวณิชชา เลี้ยงสัตว์ไว้ขายเนื้อ ๔. มัชชวณิชชา ค้าขายน้ าเมา              
๕. วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ (พ.ศ. หน้า ๒๓๓) 

มรรคมีองค์  ๘   ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่า “อริยอัฏฐังคิกมรรค”  ได้แก่ ๑. สัมมาทิฎฐิ 
เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ  ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  ๔. สัมมากัมมันตะ ท าการ
ชอบ  ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗.สัมมาสติ ระลึกชอบ   
๘.  สัมมาสมาธิ  ตั้งจิตมั่นชอบ (พ.ศ. หน้า ๒๑๕) 

มิจฉัตตะ ๑๐  ภาวะที่ผิด ความเป็นสิ่งที่ผิด ได้แก่ ๑. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลอง
ธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไม่น าไปสู่ความพ้นทุกข์) ๒. มิจฉาสังกัปปะ (ด าริ
ผิด ได้แก่ ความด าริที่เป็นอกุศลทั้งหลาย ตรงข้ามจากสัมมาสังกัปปะ) ๓. มิจฉาวาจา  (วาจาผิด 
ได้แก่ วจีทุจริต ๔) ๔. มิจฉากัมมันตะ (กระท าผิด ได้แก่ กายทุจริต ๓) ๕. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยง
ชีพผิด ได้แก่ เลี้ยงชีพในทางทุจริต)  ๖. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ได้แก่  ความเพียรตรงข้าม
กับสัมมาวายามะ)                   ๗. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ได้แก่ ความระลึกถึงเรื่องราวที่ล่วง
แล้ว เช่น ระลึกถึงการได้ทรัพย์ การได้ยศ เป็นต้น ในทางอกุศล อันจัดเป็นสติเทียม) เป็นเหตุชัก
น าใจให้เกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา มัจฉริยะ เป็นต้น ๘. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ได้แก่ ตั้งจิต
เพ่งเล็ง จดจ่อปักใจแน่วแน่ในกามราคะพยาบาท เป็นต้น หรือเจริญสมาธิแล้ว หลงเพลิน ติด
หมกมุ่น ตลอดจนน าไปใช้ผิดทาง ไม่เป็นไปเพ่ือญาณทัสสนะ และความหลุดพ้น)  ๙. มิจฉา
ญาณ (รู้ผิด ได้แก่ ความหลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายท าความชั่วและในการพิจารณา
ทบทวน ว่าความชั่วนั้น ๆ ตนกระท าได้อย่างดีแล้ว เป็นต้น) ๑๐. มิจฉาวิมุตติ (พ้นผิด ได้แก่ ยัง
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ไม่ถึงวิมุตติ ส าคัญว่าถึงวิมุตติ หรือส าคัญผิดในสิ่งที่มิใช่วิมุตติ)  
(พ.ธ. หน้า ๓๒๒) 

มิตรปฏิรูป  คนเทียมมิตร  มิตรเทียม  มิใช่มิตรแท้ มี ๔ พวก ได้แก่    
๑. คนปอกลอก  มีลักษณะ  ๔  คือ  ๑.๑  คิดเอาได้ฝ่ายเดียว  ๑.๒ ยอมเสียแต่น้อย 

โดยหวังจะเอาให้มาก  ๑.๓ ตัวเองมีภัย  จึงมาท ากิจของเพ่ือน  ๑.๔ คบเพ่ือนเพราะ 
 เห็นแก่ประโยชน์ของตัว 

๒. คนดีแต่พูด  มีลักษณะ  ๔  คือ ๒.๑ ดีแต่ยกเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาปราศรัย  ๒.๒  ดีแต ่
 อ้างสิ่งที่ยังมีดี แต่อ้างสิ่งที่ยังไม่มีมาปราศรัย  ๒.๓ สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์   
 ๒.๔ เมื่อเพ่ือนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้อง  

๓. คนหัวประจบมีลักษณะ ๔  คือ ๓.๑ จะท าชั่วก็คล้อยตาม   ๓.๒ จะท าดีก็คล้อยตาม  
๓.๓ ต่อหน้าสรรเสริญ  ๓.๔ ลับหลังนินทา 

๔. คนชวนฉิบหายมีลักษณะ ๔   ๔.๑ คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ าเมา  ๔.๒ คอยเป็นเพื่อนเที่ยว
กลางคืน  
 ๔.๓  คอยเป็นเพ่ือนเที่ยวดูการเล่น  ๔.๔ คอยเป็นเพ่ือนไปเล่นการพนัน  (พ.ธ. หน้า  ๑๕๔ – ๑๕๕) 

มิตรน้ ำใจ       ๑. เพ่ือนมีทุกข์พลอยทุกข์ด้วย   ๒. เพ่ือนมีสุขพลอยดีใจ  ๓. เขาติเตียนเพ่ือน ช่วย
ยับยั้ง แก้ไขให้ ๔. เขาสรรเสริญเพื่อน  ช่วยพูดเสริมสนับสนุน (พ.ศ. หน้า ๒๓๔) 

รูป ๑. สิ่งที่ต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่าง ๆ อันขัดแย้ง สิ่งที่เป็นรูปร่างพร้อมทั้งลักษณะอาการของมัน 
ส่วนร่างกาย จ าแนกเป็น ๒๘ คือ มหาภูตรูป หรือธาตุ ๔ และอุปาทายรูป ๒. อารมณ์ที่รู้ได้ด้วย
จักษุ สิ่งที่ปรากฏแก่ตา ข้อ ๑ ในอารมณ์ ๖ หรืออายตนะภายนอก  ๓. ลักษณนามใช้เรียก
พระภิกษุสามเณร เช่น ภิกษุรูปหนึ่ง (พ.ศ. หน้า ๒๕๓) 

วัฏฏะ ๓ หรือไตรวัฎฎ์ การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนว่ายตายเกิด ความเวียนเกิด หรือ
วนเวียนด้วยอ านาจกิเลส กรรม และวิบาก เช่น กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ท ากรรม เมื่อท ากรรมแล้ว
ย่อมได้ผลของกรรม เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสก็เกิดอีกแล้ว ท ากรรมแล้วเสวยผลกรรม
หมุนเวียนต่อไป (พ.ธ. หน้า ๒๖๖) 

วำสนำ อาการกายวาจา ที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่าง และได้สั่งสมอบรมมา
เป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นพื้นประจ าตัว แม้จะละกิเลสนั้นได้แล้ว แต่ก็อาจจะละอาการกาย
วาจาที่เคยชินไม่ได้ เช่น ค าพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินต้วมเตี้ยม เป็นต้น ท่านขยาย
ความว่า วาสนา ที่เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤต คือ เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วก็มี ที่
เป็นกุศลกับอัพยากฤตนั้นไม่ต้องละ แต่ที่เป็นอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่
จะเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายกับส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดอาการแสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ต่าง 
ๆ ส่วนแรก พระอรหันต์ทุกองค์ละได้ แต่ส่วนหลังพระพุทธเจา้เท่านั้นละได้ พระอรหันต์อ่ืนละไม่ได้ 
จึงมีค ากล่าวว่าพระพุทธเจา้เท่านั้นละกิเลสทั้งหมดได้ พร้อมทั้งวาสนา; ในภาษาไทย ค าว่า
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วาสนามีความหมายเพ้ียนไป กลายเป็นอ านาจบุญเก่า หรือกุศลที่ท าให้ได้รับลาภยศ (ไม่มีใน พ.ศ. 

ฉบับที่พิมพ์เป็นเล่ม แต่ค้นได้จากแผ่นซีดีรอม พ.ศ. ของสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ) 

วิตก ความตรึก ตริ กายยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ การคิด ความด าริ “ไทยใช้ว่าเป็นห่วงกังวล” แบ่งออกเป็นกุศล
วิตก ๓ และอกุศลวิตก ๓ (พ.ศ. หน้า ๒๗๓) 

วิบัติ ๔ ความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งไม่อ านวยแก่การที่กรรมดีจะปรากฏผล แต่กลับเปิด
ช่องให้กรรมชั่วแสดงผล พูดสั้น ๆ ว่าส่วนประกอบบกพร่อง เปิดช่องให้กรรมชั่ววิบัติมี ๔ คือ  
๑.  คติวิบัติ วิบัติแห่งคติ หรือคติเสีย คือเกิดอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะ ไม่เก้ือกูล ทางด าเนินชีวิต ถิ่นที่ไปไม่อ านวย ๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแห่งร่างกาย หรือ รูปกาย
เสีย เช่น ร่างกายพิกลพิการ อ่อนแอ ไม่สวยงาม กิริยาท่าทางน่าเกลียด ไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพ
ที่ไม่ดี  เจ็บป่วย มีโรคมาก ๓. กาลวิบัติ วิบัติแห่งกาลหรือหรือกาลเสีย คือเกิดอยู่ในยุคสมัยที่
บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อย ผู้ปกครองไม่ดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มากด้วยการ
เบียดเบียน ยกย่องคนชั่ว บีบคั้นคนดี ตลอดจนท าอะไรไม่ถูกาลเวลา ไม่ถูกจังหวะ ๔. 
ปโยควิบัติ วิบัติแห่งการประกอบ หรือกิจการเสีย เช่น ฝักใฝ่ในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด ท าการ
ไม่ตรงตามความถนัด ความสามารถ ใช้ความเพียร 
ไม่ถูกต้อง ท าการครึ่ง ๆ กลาง ๆ เป็นต้น (พ.ธ. หน้า ๑๖๐- ๑๖๑) 

วิปัสสนำญำณ ๙ ญาณในวิปัสสนา ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนา เป็นความรู้ที่ท าให้เกิดความเห็นแจ้ง 
เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ได้แก่ ๑. อุทยัพพยานุปัสสนาณาณ คือ ญาณอัน
ตามเห็นความเกิดและดับของเบญจขันธ์  ๒. ภังคานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความ
สลาย เมื่อเกิดดับก็ค านึงเด่นชัด ในส่วนดับของสังขารทั้งหลาย ต้องแตกสลายทั้งหมด    ๓. ภย
ตูปัฏฐานญาณ คือ ณาณอันมองเห็นสังขาร ปรากฏเป็นของน่ากลัว ๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ 
คือ ญาณอันค านึงเห็นโทษของสังขารทั้งหลาย ว่าเป็นโทษบกพร่องเป็นทุกข์   ๕. นิพพิทา
นุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นความหน่ายของสังขาร ไม่เพลินเพลิน ติดใจ   ๖. มุญจิ
ตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันค านึงด้วย         ใคร่พ้นไปเสีย คือ หน่ายสังขารทั้งหลาย 
ปรารถนาที่จะพ้นไปเสีย  ๗. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงพิจารณาหาทาง เมื่อ
ต้องการจะพ้นไปเสีย เพ่ือมองหาอุบายจะปลดเปลื้องออกไป           ๘. สังขารุเปกขาณาณ 
คือ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือ พิจารณาสังขารไม่ยินดียินร้ายในสังขาร
ทั้งหลาย  ๙. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเป็นไปโดยอนุโลกแก่การหยั่งรู้
อริยสัจ แล้วแลว้มรรคญาณใหส้ าเร็จความเป็นอรยิบุคคลต่อไป (พ.ศ. หนา้ ๒๗๖ – ๒๗๗) 

วิมุตติ ๕ ความหลุดพ้น ภาวะไร้กิเลส และไม่มีทุกข์ มี ๕ ประการ คือ ๑. วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยข่มไว้ 
คือ ดับกิเลส  ๒. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับธรรมที่ตรงกันข้าม  ๓. สมุจเฉท
วิมุตติ         ดับด้วยตัดขาด ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ๔. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ 
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โดยอาศัย        โลกุตตรมรรคดับกิเลส  ๕. นิสรณวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตร
ธรรมดับกิเลสเด็ดขาดเสร็จสิ้น (พ.ธ. หนา้ ๑๙๔) 

โลกบำลธรรม ธรรมคุ้มครองโลก ได้แก่ ปกครองควบคุมใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม 
และให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย มี ๒ อย่างได้แก่  ๑. หิริ            
ความอายบาป ละอายใจต่อการท าความชั่ว  ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกรงกลัวต่อความชั่ว 
และผลของกรรมชั่ว (พ.ศ. หน้า ๒๖๐) 

ฤำษ ีหมายถึง ผู้แสวงธรรม ได้แก่ นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยู่ในป่า ชีไพร ผู้แต่งคัมภีร์พระเวท  
(พ.ศ. หน้า ๒๕๖) 

สติปัฏฐำน  ๔  ที่ตั้งของสติ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามสิ่ง
นั้น ๆ  มันเป็นของมันเอง มี ๔ ประการ คือ  
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า  เป็นแต่
เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา)  ท่านจ าแนกวิธีปฏิบัติได้หลายอย่าง คือ อานาปานสติ  
ก าหนดลมหายใจ   ๑ อิริยาบถ ก าหนดรู้ทันอิริยาบถ  ๑) สัมปชัญญะ สร้างสัมปชัญญะในการ
กระท าความเคลื่อนไหวทุกอย่าง  ๑) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาด
ทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นร่างกายนี้ ๑) ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นร่างกายของตน โดยสักว่า
เป็นธาตุแต่ละอย่างๆ   
๒. เวทนานุปัสสาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่
เพียงเวทนา  ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา)  คือ มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉย ๆ ก็
ดี ทั้งที่เป็นสามิสและเป็นนิรามิสตามที่เป็นไปอยู่ขณะนั้น ๆ    
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต  ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่
เพียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ  ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มี
โทสะ   
มีโมหะ  ไม่มีโมหะ  เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว  ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิ  ฯลฯ อย่างไร ๆ ตามที่
เป็นไปอยู่ในขณะนั้น ๆ   
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  (การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่
เพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเรา) คือ มีสติรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์  ๕  
อายตนะ  ๑๒  โพชฌงค์  ๗  อริยสัจ  ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่ เกิดขึ้น  
เจริญบริบูรณ์และดับได้อย่างไร  เป็นต้น  ตามท่ีเป็นจริงของมันอย่างนั้น ๆ  (พ.ธ. หน้า  ๑๖๕) 

สมณะ  หมายถึง ผู้สงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านให้ความหมายจ าเพาะ 
หมายถึง        ผู้ระดับบาป ได้แก่ พระอริยบุคคล และผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาป ได้แก่ ผู้ปฏิบัติ
ธรรมเพื่อเป็น         พระอริยบุคคล (พ.ศ. หน้า ๒๙๙) 
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สมบัติ ๔ คือ ความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมส่งอ านวยโอกาสให้กรรมดี
ปรากฏผล และไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผล มี ๔ อย่าง คือ  ๑. คติสมบัติ สมบัติแห่งคติ ถึง
พร้อมด้วยคติ หรือคติให้ คือ เกิดอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเกื้อกูล 
ตลอดจนในระยะสั้นคือ ด าเนินชีวิตหรือไปในถิ่นที่อ านวย   ๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแห่งร่างกาย 
ถึงพร้อมด้วยร่างกาย คือมีรูปร่างสวย ร่างกายสง่างาม หน้าตาท่าทางดี น่ารัก น่านิยมเลื่อมใส 
สุขภาพดี แข็งแรง ๓. กาลสมบัติ สมบัติแห่งกาล ถึงพร้อมด้วยกาลหรือกาลให้ คือ เกิดอยู่ใน
สมัยที่บ้านเมืองมีความสงบสุข ผู้ปกครองดี ผู้คนมีคุณธรรมยกย่องคนดี ไม่ส่งเสริมคนชั่ว 
ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ท าอะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ  ๔. ปโยคสมบัติ สมบัติแห่งการ
ประกอบ ถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจ หรือกิจการให้ เช่น ท าเรื่องตรงกับที่เขาต้องการ ท ากิจ
ตรงกับความถนัดความสามารถของตน ท าการถึงขนาดถูกหลักครบถ้วน ตามเกณฑ์หรือเต็ม
อัตรา ไม่ใช่ท าครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไม่ถูกเรื่องกัน รู้จักจัดท า รู้จักด าเนินการ 
(พ.ธ. หน้า ๑๖๑ – ๑๖๒) 

สมำบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพ่ึงเข้าถึง; สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ณานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหาร
สมาบัติ (พ.ศ. หน้า ๓๐๓)  

สติ     ความระลึกได้  นึกได้  ความไม่เผลอ   การคุมใจได้กับกิจ หรือคุมจิตใจไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง  จ า
การทีท าและค าพูดแม้นานได้  (พ.ศ. หน้า ๓๒๗) 

สังฆคุณ ๙ คุณของพระสงฆ์ ๑. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี  ๒. เป็นผู้ปฏิบัติตรง            
๓. เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง  ๔. เป็นผู้ปฏิบัติสมควร  ๕.  เป็นผู้ควรแก่การค านับ คือ ควรกับของที่
เขาน ามาถวาย  ๖. เป็นผู้ควรแก่การตอนรับ  ๗. เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา ควรแก่ของท าบุญ  ๘. 
เป็นผู้ควรแก่การกระท าอัญชลี ควรแก่การกราบไหว้  ๙. เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เป็น
แหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก(พ.ธ.  หน้า ๒๖๕-๒๖๖) 

สังเวชนียสถำน สถานที่ตั้งแห่งความสังเวช ที่ที่ให้เกิดความสังเวช มี ๔ คือ  ๑. ที่พระพุทธเจ้าประสูติ 
คือ อุทยานลุมพินี ปัจจุบันเรียกลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรือ Rummindei)  ๒. ที่
พระพุทธเจ้า 
ตรัสรู้ คือ ควงโพธิ์ ที่ต าบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya)  ๓. ที่พระพุทธเจ้า
แสดงปฐมเทศนา คือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกสารนาถ  ๔. ที่
พระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia 
หรือ Kusinagara) (พ.ศ. หน้า ๓๑๗) 

สันโดษ ความยินดี ความพอใจ ยินดีด้วยปัจจัย ๔ คือ ผ้านุ่งห่ม อาหารที่นอนที่นั่ง และยาตามมีตามได้ 
ยินดีของของตน การมีความสุข ความพอใจด้วยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาได้ด้วยเพียรพยายามอัน
ชอบธรรมของตน ไม่โลภ ไม่ริษยาใคร (พ.ศ. หน้า ๓๒๔) 
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สันโดษ ๓   ๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ คือ ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน ก็พอใจด้วยสิ่งนั้น 
ไม่ได้เดือดร้อนเพราะของที่ไม่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอ่ืนไม่ริษยาเขา  ๒. ยถาพลสันโดษ 
คือ ยินดีตามก าลัง คือ พอใจเพียงแค่พอแก่ก าลังร่างกาย สุขภาพ และขอบเขตการใช้สอยของ
ตน ของที่เกินก าลังก็ไม่หวงแหนเสียดายไม่เก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน  ๓. 
ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่สมควร คือ พอใจตามที่สมควรแก่ภาวะ
ฐานะแนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุพอใจแต่องอันเหมาะกับ
สมณภาวะ หรือได้ของใช้ที่ไม่เหมาะสมกับตนแต่จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืนก็น าไปมอบให้แก่เขา 
เป็นต้น (พ.ศ. หน้า ๓๒๔) 

สัทธรรม ๓  ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแก่นศาสนา มี ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. ปริยัติสัทธรรม (สัทธรรมคือค าสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์) 
๒. ปฏิบัติสัทธรรม (สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) 
๓. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึง หรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ มรรค ผล 

และนิพพาน (พ.ธ. หน้า ๑๒๕) 
สัปปุริสธรรม ๗     ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี                        

๑. ธัมมัญญุตา คือ ความรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง  ๒. อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักผล คือรู้
ความ 
มุ่งหมาย   ๓. อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น   ๔. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จัก
ประมาณ คือ ความพอดี  ๕. กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล คือ รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม   ๖. 
ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัทคือรู้จักชุมชนและรู้จักท่ีประชุม  ๗. ปุคคลัญญุตา หรือ 
ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล คือความแตกต่างแห่งบุคคล (พ.ธ. หน้า ๒๔๔) 

สัมปชัญญะ   ความรู้ตัวทั่วพร้อม ความรู้ตระหนัก ความรู้ชัดเข้าใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได้ มักมาคู่กับสติ (พ.ศ. หน้า ๒๔๔) 
สำรำณียธรรม ๖  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง  ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน   หลักการอยู่ร่วมกัน  

เรียกอีกอย่างว่า “สาราณียธรรม”  ๑. เมตตากายกรรม มีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง   
๒.  เมตตาวจีกรรม มีเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ๓. เมตตา มโนกรรม มีเมตตา
มโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๔. สาธารณโภคี  แบ่งปันสิ่งของที่ได้มาไม่หวง  แหน ใช้ผู้เดียว  
๕. สีลสามัญญตา  มีความประพฤติร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น
สิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหา  ๖.ทิฏฐิสามัญญตา  มีความเห็นชอบดีงาม เช่นเดียวกับหมู่คณะ  (พ.ธ. หน้า 

๒๓๓-๒๓๕) 
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สุข ๒  ความสบาย ความส าราญ มี ๒ อย่าง ได้แก่ ๑. กายิกสุข สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข สุขทางใจ 
อีกหมวดหนึ่งมี ๒  คือ  ๑. สามิสสุข  สุขอิงอามิส คือ อาศัยกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข   สขุไม่อิง
อามิส คือ อิงเนกขัมมะ (พ.ศ. หน้า ๓๔๓) 

ศรัทธำ  ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม (พ.ศ. หน้า ๒๙๐) 
ศรัทธำ ๔  ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ๔ ประการคือ  ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่

จริง คือ เชื่อว่าเมื่อท าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท าท้ังที่รู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่ว 
ความดี มีขึ้น         ในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่าง
เปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการกระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค 
เป็นต้น   ๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรม
ที่ส าเร็จต้องมีผล และผลต้อง มีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี และผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  ๓. 
กัมมัสสกตาสัทธา (ความเชื่อที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของจะต้อง
รับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน  ๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณท้ัง ๙ 
ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ คือเราทุกคน
นี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญ
ไว้  (พ.ธ. หน้า ๑๖๔) 

สงเครำะห ์ การช่วยเหลือ การเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล (พ.ศ. หน้า ๒๒๘) 
สังคหวัตถุ  ๔   เรื่องสงเคราะห์กัน คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อ่ืนไว้ได้ หลักการสงเคราะห์ 

คือ ช่วยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว้  และเป็นเครื่องเกาะกุมประสานโลก ได้แก่  สังคมแห่งหมู่
สัตว์ไว้ ดุจสลักเกาะยึดรถท่ีก าลังแล่นไปให้คงเป็นรถ และวิ่งแล่นไปได้มี ๔ อย่างคือ  ๑. ทาน 
การแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  ๒. ปิยวาจา พูดจาน่ารัก  น่านิยมนับถือ  ๓. อัตถจริยา  บ าเพ็ญ
ประโยชน์   
๔.สมานัตตนา  ความมีตนเสมอ คือ ท าตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน เป็น
ต้น  (พ.ศ. หน้า ๓๑๐) 

สัมมัตตะ  ความเป็นถูก ภาวะที่ถูก มี ๑๐ อย่าง ๘ ข้อต้น ตรงกับองค์มรรคท้ัง ๘ ข้อ เพิ่ม ๒ ข้อท้าย 
คือ         ๙. สัมมาญาณ รู้ชอบได้แก่ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ   ๑๐. สัมมาวิมุตติ พ้น
ชอบได้แก่          อรหัตตผลวิมุตติ; เรียกอีกอย่าง อเสขธรรม ๑๐ (พ.ศ. หน้า ๓๒๙) 

สุจริต ๓  ความประพฤติดี ประพฤติชอบตามคลองธรรม มี ๓ คือ  ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบทางกาย           
๒. วจีสุจริต ประพฤติชอบทางวาจา  ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบทางใจ (พ.ศ. หน้า ๓๔๕) 

หิร ิ ความละอายต่อการท าชั่ว (พ.ศ. หน้า ๓๕๕) 
อกุศลกรรมบถ ๑๐  ทางแห่งอกุศลกรรม ทางความชั่ว กรรมชั่วอันเป็นทางน าไปสู่ความเสื่อม ความ

ทุกข์ หรือทุคติ  ๑. ปาณาติบาต การท าชีวิตให้ตกล่วง  ๒. อทินนาทาน การถือเอาของที่เขา
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มิได้ให้ โดยอาการขโมย ลักทรัพย์  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดทางกาม  ๔. 
มุสาวาท การพูดเท็จ           ๕. ปิสุณวาจา วาจาส่อเสียด  ๖. ผรุสวาจา วาจาหยาบ  ๗. 
สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ  ๘. อภิชฌา เพ่งเล็งอยากได้ของเขา   ๙. พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น   ๑๐. 
มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม (พ.ธ. หนา้ ๒๗๙, ๓๐๙) 

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

อคติ ๔  ฐานะอันไม่พึงถึง ทางความประพฤติที่ผิด ความไม่เที่ยงธรรม ความล าเอียง มี ๔ อย่างคือ               
๑. ฉันทาคติ (ล าเอียงเพราะชอบ)   ๒. โทสาคติ (ล าเอียงเพราะชัง)   ๓. โมหาคติ (ล าเอียง
เพราะหลง พลาดผิดเพราะเขลา)  ๔. ภยาคติ (ล าเอียงเพราะกลัว)  (พ.ธ. หน้า ๑๗๔) 

อนัตตำ  ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ตัวตน  (พ.ศ. หน้า ๓๖๖) 
อบำยมุข  ช่องทางของความเสื่อม เหตุเครื่องฉิบหาย เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ทางแห่งความพินาศ             

(พ.ศ. หน้า ๓๗๗) 
อบำยมุข ๔   ๑. อิตถีธุตตะ (เป็นนักเลงหญิง นักเที่ยวผู้หญิง)  ๒. สุราธุตตะ (เป็นนักเลงสุรา นักดื่ม)                

๓. อักขธุตตะ (เป็นนักการพนัน)  ๔. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว)  (พ.ศ. หน้า ๓๗๗) 
อบำยมุข ๖  ๑. ติดสุราและของมึนเมา  ๑.๑ ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๑.๒ ก่อการทะเลาะวิวาท                    

๑.๓ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค  ๑.๔ เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง  ๑.๕ ท าให้ไม่รู้อาย  ๑.๖ ทอนก าลัง
ปัญญา   ๒. ชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ อย่างคือ  ๒.๑ ชื่อว่าไม่รักษาตน  ๒.๒ ชื่อว่าไม่รักษา
ลูกเมีย            ๒.๓ ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ  ๒.๔ เป็นที่ระแวงสงสัย  ๒.๕ เป็นเป้าให้เขา
ใส่ความหรือข่าวลือ  ๒.๖ เป็นที่มาของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมาก  ๓. ชอบเที่ยวดูการละเล่น มี
โทษ โดยการงานเสื่อมเสียเพราะมีใจกังวลคอยคิดจ้อง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง ๖ กรณี  
คือ  ๓.๑ ร าที่ไหนไปที่นั่น  ๓.๒ – ๓.๓ ขับร้อง ดนตรี เสภา เพลงเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น  ๔. ติด
การพนัน มีโทษ ๖ คือ               ๔.๑ เมื่อชนะย่อมก่อเวร  ๔.๒ เมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่เสีย
ไป  ๔.๓ ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๔.๔ เข้าท่ีประชุมเขาไม่เชื่อถือถ้อยค า  ๔.๕ เป็นที่หมิ่น
ประมาทของเพื่อนฝูง  ๔.๖ ไม่เป็นที่               พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา 
เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ได้  ๕. คบคนชั่ว            มโีทษโดยน าให้กลายเป็นคนชั่วอย่างที่
ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ได้เพ่ือนที่จะน าให้กลายเป็น              ๕.๑ นักการพนัน  ๕.๒ 
นักเลงหญิง  ๕.๓ นักเลงเหล้า   ๕.๔ นักลวงของปลอม  ๕.๕ นักหลอกลวง   ๕.๖ นักเลงหัวไม้   
๖. เกียจคร้านการงาน มีโทษโดยท าให้ยกเหตุต่าง ๆ เป็นข้ออ้างผิดเพ้ียน ไม่ท าการงานโภคะ
ใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไป คือ ให้อ้างไปทั้ง ๖ กรณีว่า ๖.๑ – ๖.๖          หนาวนัก 
ร้อนนัก เย็นไปแล้ว ยังเช้านัก หิวนัก อิ่มนัก แล้วไม่ท าการงาน (พ.ธ. หน้า ๑๗๖ – ๑๗๘) 

อปริหำนิยธรรม ๗  ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ 
ได้แก่  ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
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พร้อมเพรียงกันท ากิจกรรมที่พึงท า  ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม)  
๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ ควรเคารพนับถือท่านเหล่านั้น  ๕. บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย 
ให้อยู่ดีโดยมิถูก         ข่มเหง หรือฉุดคร่า ขืนใจ  ๖. เคารพสักการบูชา เจดีย์หรืออนุสาวรีย์
ประจ าชาติ  ๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย 
(รวมถึงพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดี  
ปฏิบัติชอบด้วย)  (พ.ธ. หน้า ๒๔๖ – ๒๔๗) 

อธิปไตย  ๓  ความเป็นใหญ่ มี  ๓ อย่าง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่  ถือตนเป็นใหญ่ 
กระท าการด้วยปรารภตนเป็นประมาณ  ๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่   
กระท าการด้วยปรารภนิยมของโลกเป็นประมาณ ๓. ธัมมาธิปไตย  ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือ
ธรรมเป็นใหญ่, กระท าการด้วยปรารภความถูกต้อง เป็นจริง  สมควรตามธรรมเป็นประมาณ 
(พ.ธ. หน้า ๑๒๗-๑๒๘) 

อริยสัจ  ๔  ความจริงอันประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงที่ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะมี ๔ 
คือ  
 ๑. ทุกข์ (ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและ
ความเที่ยงแท้  ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง  ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับสิ่งอันไม่
เป็นที่รัก  การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์  ๕ 
เป็นทุกข์  
 ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์  สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ  กามตัณหา 
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา) ก าจัดอวิชชา  ส ารอกตัณหา สิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดขัด  หลุดพ้น 
สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือ นิพพาน)   
๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป  ภาวะที่เข้าถึงเมื่อก าจัดอวิชชา 
ส ารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ เป็นอิสระ คือ นิพพาน)   
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  
ได้แก่  อริยอัฏฐังคิกมรรค  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มัชฌิมปฏิปทา  แปลว่า ทางสายกลาง 
มรรคมีองค์  ๘ นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ ปัญญา)   (พ.ธ. หน้า ๑๘๑) 

อริยอัฏฐคิกมรรค  ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ (ศีล สมาธิ ปัญญา)  (พ.ธ. หน้า ๑๖๕) 
อัญญำณุเบกขำ  เป็นอุเบกขาฝ่ายวิบัติ  หมายถึง  ความไม่รู้เรื่อง  เฉยไม่รู้เรื่อง  เฉยโง่  เฉยเมย (พ.ธ. 

หน้า ๑๒๖) 

อัตตำ  ตัวตน อาตมัน ปุถุชนย่อมยึดมั่นมองเห็นขันธ์ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดเป็นอัตตา หรือ
ยึดถือว่ามีอัตตา เนื่องด้วยขันธ์  (พ.ศ. หน้า ๓๙๘) 

อัตถะ  เรื่องราว ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ มี ๒ ระดับ คือ  ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ ประโยชน์ใน
ชีวิตนี้หรือประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ รวมถึง
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การแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาโดยทางท่ีชอบธรรม  ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือ
ประโยชน์ที่ล้ าลึกกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน้า เป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป เป็นหลักประกัน
ชีวิตเมื่อละจากโลกนี้ไป  ๓. ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของ
ชีวิตเป็นจุดหมายสูงสุดหรือท่ีหมายขั้นสุดท้าย คือ พระนิพพาน อีกประการหนึ่ง หมายถึง ๑. 
อัตตัตถะ ประโยชน์ตน   ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน  ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  (พ.ธ. 

หน้า ๑๓๑ – ๑๓๒) 
อำยตนะ    ที่ต่อ  เครื่องติดต่อ  แดนต่อความรู้   เครื่องรู้ และสิ่งที่ถูกรู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็น สิ่ง

ที่รู้  
หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นส่งที่รู้ เป็นต้น จัดเป็น  ๒ ประเภท ได้แก่   
๑. อาตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖   
๒. อายตนะภายนอก หมายถึง  เครื่องต่อภายนอก สิ่งที่ถูกรู้ มี ๖ คือ ๒.๑  รูป คือ รูป ๒.๒  
สัททะ คือ เสียง  ๒.๓  คันธะ คือ กลิ่น   ๒.๔ รส คือ รส  ๒.๕  โผฏฐัพพะ  คือ สิ่งต้องกาย     
๒.๖ ธัมมะ หมายถึง ธรรมารมย ์ คือ อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ หรือสิง่ที่ใจรู้ อารมณ์ ๖ ก็เรียก (พ.ศ. หน้า 

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

ความมั่นใจในพระรัตนตรัย  ในหลักแห่งความจริง ความดีอันมีเหตุผล  ๒.ศีลความประพฤติดี มี
วินัย เลี้ยงชีพสุจริต  ๓.  สุตะ การเล่าเรียน  สดับฟัง  ศึกษาหาความรู้ ๔. จาคะ  การเผื่อแผ่
เสียสละ  เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจช่วยเหลือ ใจกว้าง  พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบ  เอาแต่
ตัว  ๕.  ปัญญา ความรอบรู้ รู้คิด  รู้พิจารณา  เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
(พ.ธ. หน้า  ๒๑๓) 

อิทธิบำท  ๔  คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ 
คือ  
๑. ฉันทะ  ความพอใจ  คือ ความต้องการที่จะท าใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอแล้วปรารถนาจะ
ท า   ให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป   
๒. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ
ไม่ท้อถอย   
๓. จิตตะ ความคิด คือ  ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจ
ให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย  
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๔. วิมังสา  ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น  มีการวางแผน วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
ตัวอย่างเช่น  ผู้ท างานทั่ว ๆ ไปอาจจ าสั้น ๆ ว่า รักงาน  สู้งาน ใส่ใจงาน และท างานด้วยปัญญา 
เป็นต้น   
(พ.ธ. หน้า  ๑๘๖-๑๘๗) 

อุบำสกธรรม ๗  ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก  ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ             
๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล  ๔. มีความเลื่อมใสอย่างมากในพระภิกษุทุกระดับ          
๕. ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน  ๖. ไม่แสวงหาบุญนอกหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนา  ๗. กระท าการสนับสนุน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา  
(พ.ธ. หน้า ๒๑๙ – ๒๒๐) 

อุบำสกธรรม ๕  สมบัติของอุบาสก ๕ คือ  ๑. มีศรัทธรา  ๒. มีศีลบริสุทธิ์  ๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว  เชื่อ
กรรม ไม่เชื่อมงคลคือมุ่งหวังผลจากการกระท า และการงานมิใช่จากโชคลาภ และสิ่งที่ตื่นกันว่า
ขลังศักดิ์สิทธิ์  ๔. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๕. ขวนขวายในการอุปถัมภ์
บ ารุงพระพุทธศาสนา  (พ.ศ. หน้า ๓๐๐) 

อุบำสกธรรม  ๗  ผู้ใกล้ชิดพระศาสนาอย่างแท้จริง ควรตั้งตนอยู่ในธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญของ
อุบาสก มี ๗ ประการ ได้แก่  ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ  ๒. ไม่ละเลยการฟัง
ธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล คือ ฝึกอบรมตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป  ๔. 
พรั่งพร้อมด้วยความเลื่อมใส ในพระภิกษุท้ังหลายทั้งที่เป็นเถระ นวกะ และปูนกลาง  ๕. ฟัง
ธรรมโดยความตั้งใจ มิใช่ มาจับผิด  ๖. ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอก หลักค าสอนนี้ คือ ไม่
แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๗. กระท าความสนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้ คือ 
เอาใจใส่ท านุบ ารุงและช่วยกิจกรรม (ธรรมนูญชีวิต, หน้า ๗๐ – ๗๐) 

อุเบกขำ  มี ๒ ความหมายคือ  ๑. ความวางใจเป็นกลาง ไม่เองเอียงด้วยชอบหรือชัง ความวางใจเฉยได้        
ไม่ยินดียินร้าย เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดข้ึนโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่าพึงปฏิบัติ
ต่อไปตามธรรม หรือตามควรแก่เหตุนั้น  ๒. ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เรียกเต็มว่า
อุเบกขาเวทนา (อทุกขมสุข)  (พ.ศ. หน้า ๔๒๖ – ๔๒๗) 

อุปำทำน ๔  ความยึดมั่น ความถือมั่นด้วยอ านาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแต่ตัณหา ผูกพันเอา
ตัวตนเป็นที่ตั้ง  ๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าใคร่ 
น่าพอใจ              ๒. ทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ ความเห็น ลัทธิ หรือ
หลักค าสอนต่าง ๆ                 ๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ หลักความ
ประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีต่าง ๆ กัน ไปอย่าง
งมงายหรือโดยนิยมว่าขลัง ว่าศักดิ์สิทธิ์ มิได้เป็นไปด้วยความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล  ๔. อัตตาวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน คือ ความถือ
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หรือส าคัญ หมายอยู่ในภายในว่ามีตัวตน ที่จะได้ จะมี       จะเป็น จะสูญสลาย ถูกบีบคั้น 
ท าลายหรือเป็นเจ้าของ เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวง อัน
รวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มา
สัมพันธ์กันล้วน ๆ  (พ.ธ. หน้า ๑๘๗) 

อุปนิสัย ๔  ธรรมที่พ่ึงพิง หรือธรรมช่วยอุดหนุน  ๑. สงฺขาเยก  ปฏิเสวติ พิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัย ๔ 
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เป็นต้น ที่จ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์                   
๒. สงฺขาเยก  อธิวาเสติ พิจารณาแล้วอดกลั้นได้แก่ อนิฏฐารมณ์ ต่าง ๆ มีหนาวร้อน และ
ทุกขเวทนา เป็นต้น  ๓. สงฺขาเยก  ปริวชฺเชติ พิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายแก่ร่างกาย และ
จิตใจแล้ว         หลีกเว้น  ๔. สงฺขาเยก  ปฏิวิโนเทติ พิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายเกิดข้ึน
แล้ว เช่น อกุศลวิตก        มกีามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก และความชั่วร้ายทั้งหลาย
แล้วพิจารณาแก้ไข บ าบัดหรือขจัดให้สิ้นไป  (พ.ธ. หน้า ๑๗๙) 

โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวต่อความชั่ว (พ.ศ. หน้า ๔๓๙) 
โอวำท  ค ากล่าวสอน ค าแนะน า  ค าตักเตือน โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ คือ ๑. เว้นจากทุจริต คือ 

ประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา ใจ (ไม่ท าชั่วทั้งปวง) ๒.ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วยกาย 
วาจา ใจ (ท าแต่ความดี)  ๓. ท าใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง โลภ  โกรธ  หลง 
เป็นต้น (ท าจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์)  (พ.ศ. หน้า ๔๔๐) 

สังคมศำสตร์    การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษำ     การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรม(virtue) และจริยธรรรม(moral or morality or ethics)  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณ

งามความดี  
จริยธรรมมีความหมายเช่นเดียวกับศีลธรรม  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติกรรมปฏิบัติ
ความประพฤติหรือหน้าที่ที่ชอบ ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต   ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึง
หมายถึง สภาพคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือ
คุณธรรมตามกรอบจริยธรรม ส่วนศีลธรรมและจริยธรรม มีความหมายใกล้เคียงกัน คุณธรรมจะ
มีความหมายที่เน้นสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความดีงาม ส่วนจริยธรรม มี
ความหมายเน้นที่  ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม นักวิชาการมัก
ใช้ค าทั้งสองค านี้ในความหมายนัยเดียวกันและมักใช้ค าสองค าดังกล่าวควบคู่กันไป เป็นค าว่า 
คุณธรรมจริยธรรม         ซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมีความหมาย
เน้นทั้งสภาพ ลักษณะหรือคุณสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม  
(โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย  ศูนย์คุณธรรม  หน้า ๑๑ -๑๒) 
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กำรเมือง    ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการจัดระเบียบสังคมเพ่ือประโยชน์และความ
สงบสุขของสังคม มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยรวมทั้งหมดในส่วนหนึ่งของชีวิตในพ้ืนที่หนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจ อ านาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการด าเนินการได้ 

ข้อมูล   สิ่งที่ได้รับรู้และยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ เมื่อจัดระบบแล้วเรียกว่า สารสนเทศ 
ค่ำนิยม     การก าหนดคุณค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจ าตัว 
คุณค่ำ     ลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความดี ความงาม ความดีเป็นคุณค่าของจริยธรรม ความงามเป็น

คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า คุณค่าเป็นสิ่ง
เปลี่ยนแปลงได้ คุณค่าเปลี่ยนไปได้ตามเวลา และคุณค่ามักเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของ
ความเจริญ 

บทบำท    การกระท าท่ีสังคมคาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู่ 
หน้ำที ่   เป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สถำนภำพ     ต าแหน่งที่แต่ละคนครองอยู่ในสถานที่หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง 
บรรทัดฐำน ข้อตกลงของสังคมที่ก าหนดให้สมาชิกประพฤติ ปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช้

บรรทัดฐานของสังคม (social norms) เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้ ซึ่งแยก
ออกเป็น  

ก. วิถีประชา (folkways) ได้แก่ แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่สังคมยอมรับ และ 
ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการด าเนินชีวิต และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมจะไม่มีกฎเกณฑ์เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 

ข. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เป็นมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มีการก าหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมที่เข้มข้ึน ในกรณีมีผู้ฝ่าฝืนอาจมีการลงโทษ แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการเขียน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม เช่น การลวนลามสตรีในชนบท ต้องลงโทษด้วยการเสียผี 

ค. กฎหมาย (law) เป็นมาตรฐานความประพฤติที่รัฐก าหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติ และก าหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 

สิทธิ     ข้อเรียกร้องของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สิทธิทำงศีลธรรม     เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
ประเพณี เป็นความประพฤติของคนหมู่หนึ่ง อยู่ในที่แห่งหนึ่ง ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและ 

สืบกันมานาน      
ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใด     
จุดประสงค์หนึ่ง และก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาแน่นอนสม่ าเสมอ กิจกรรที่เป็น
ประเพณีอาจมองได้อีกประการหนึ่งว่าเป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะหรือทางศาสนา 

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights sinv UDHR) คือ
การประกาศเจตนารมณ์ ในการร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องต้น
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เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ ๒๑๗ A (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดย
ประเทศไทยออกเสียงสนันสนุน 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญำไทย เป็นการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเรื่อง
เกี่ยวกับความเป็นมา ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
มนุษยชาติโลก ความส าคัญ และผลกระทบที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยและ
มนุษยชาติ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

สัมมำชีพ      การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 
ประสิทธิภำพ  ความสามารถในการท างานจนส าเร็จ หรือผลการกระท าท่ีได้ผลออกมาดีกว่าเดิม รวมทั้ง 

การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยไม่ให้เกิดความสูญเปล่าหรือความสูญเสีย ทรัพยาการ
ต่างๆ พิจารณาได้จากเวลา แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ 

ประสิทธิผล    ระดับความส าเร็จของวัตถุประสงค์ หรือ ผลส าเร็จของงาน 
สินค้ำ   หมายความว่าสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติ

หรือเป็นผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
ภูมิปัญญำ  ส่วนหนึ่งของประเพณี หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได้ เช่น พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค  

พิธีบวชลูกแก้ว พิธีขอฝน พิธีไหว้ครู พิธีแต่งงาน 
มนุษยชำติ     การเกิดเป็นมนุษย์มาจาก มนุษย์ = ผู้มีจิตใจสูง กับชาติ = เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษย์ทั่ว 

ๆ ไป 
มรรยำท    พฤติกรรมที่สังคมก าหนดว่าควรประพฤติเป็นวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสมและไม่

เหมาะสม 
ระบบ      การน าส่วนต่าง ๆ มาปรับเรียงต่อให้ท างานประสานต่อเนื่องกันจนดูเป็นสิ่งเดียวกัน 
กระบวนกำร     กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินการต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 
วิเครำะห์    การแยกแยะให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ 
เศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับการกิน การอยู่ของมนุษย์ในสังคม ว่าด้วยทรัพยากรที่มีจ ากัดการผลิต  

การกระจายผลผลิต และการบริโภค 
สหกรณ์  แปลว่าการท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน 

ทั้งในด้านงานที่ท าด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานที่ท าด้วยสมอง และงานการที่ท าด้วยใจ ทุกอย่าง
นี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม (พระราชด ารัสพระราชทานแก่ผู้น าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทัว่

ประเทศ ณ ศาลาดุสิตดาลัย  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖)  
ทรัพย์สนิทำงปัญญำ    หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์  ซึ่ง

เน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิด ของการสร้างสรรค์หรือวิธีใน
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การแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่นสินค้า ต่าง ๆ หรือ เป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้ เช่น  บริการ แนวความคิด กรรมวิธีและทฤษฎีต่าง ๆ เป็นต้น  ทรัพย์สินทางปัญญามี 
๒ ประเภท ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 
๑. ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม  มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม  เครื่องหมายการค้า 
ความลับทางการค้า  ชื่อทางการค้า   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   

         สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง     
ภูมิศาสตร์ และทีสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็น สินค้าที่มีคุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 
๒. ลิขสิทธิ์  คือ  งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม  
งานภาพยนตร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรณคดี หรือแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ยัง
รวมทั้งสิทธิข้างเคียง (Neighbouring Right)  

เหตุ    ภาวะเงื่อนไขท่ีจ าเป็นที่ท าให้สิ่งหนึ่งเกิดข้ึนตามมา เรียกว่า ผล 
เหตุกำรณ์    ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
อ ำนำจ      ความสามารถในการบีบบังคับให้สิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระท าตามที่ปรารถนา 
อิทธิพล     อ านาจบังคับที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เอกลักษณ์     ลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีที่ใดเหมือน 
ต ำนำน     เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาและถูกบันทึกข้ึนภายหลัง 
พงศำวดำร คือ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามล าดับเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่กับ

พระมหากษัตริย์ และราชส านัก 
อดีต     คือ เวลาที่ล่วงมาแล้ว ความส าคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบง าความคิดและความรู้ของเรา

อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง อดีตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคน/ความส าคัญท่ีมีต่อเหตุการณ์และกลุ่มคนจะ
ถูกน ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

นักประวัติศำสตร์     เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ผู้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากหลักฐานประเภทต่าง 
ๆ ตามจุดมุ่งหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจน าไปสู่การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในที่สุด 
ควำมมุ่งหมำยในกำรเขียนประวัติศำสตร์ 

- นักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 

-  นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ มุ่งที่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ 
(bias) 

หลักฐำนประเภท ต่ำง ๆ     จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะน าไปสู่ความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการ
แบ่งประเภทของหลักฐานหลายแบบ เช่น หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัย
ประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์แบบ
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หนึ่ง หรือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง       ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) 
อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมินว่าน่าเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยหรือเกิดโดย
ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่กระนั้นนักประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอก
ก่อนด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจท าให้
เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 

อคติ   คือ ความล าเอียง ไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ซึ่งผู้ที่เป็นนัก
ประวัติศาสตร์จะต้องตระหนักและควบคุมให้ได้ 

ควำมเป็นกลำง    คือ การมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติจะเกิดขึ้นได้หากเข้าใจธรรมชาติของ
หลักฐานแต่ละประเภท เข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของ
ผู้เรียน ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ (นั่นคือ เข้าใจว่าบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด) 

ควำมจริงแท้   (real truth)    คือ ความจริงที่คงอยู่แน่นอนนิรันดร์ เป็นจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร์ 
มุ่งแสวงหาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ (ที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท้ ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของ
หลักฐานและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียด ถี่ถ้วน กินเวลายาวนาน แต่นี้คือ 
ภาระหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ 

ผู้สอนวิชำประวัติศำสตร์     คือ ผู้น าความรู้ทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เจตคติ
และทักษะในการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงและความจริงแท้จะต้อง
ศึกษาผลงานของนักประวัติศาสตร์และเลือกเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
โดยต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์    เป็นการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบ่งช่วงเวลาตามระบบ
ต่าง ๆ ทั้งแบบไทย สากล ศักราชที่ส าคัญ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานส าหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
สามารถเข้าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึง
ความส าคัญในความต่อเนื่องของเวลา อิทธิพลและความส าคัญของเวลาที่มีต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 

วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจาก
วิธีวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บน
พ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล และการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

 หนึ่ง   การก าหนดเป้าหมายหรือประเด็นค าถามที่ต้องการศึกษา แสวงหาค าตอบด้วยเหตุ และ
ผล (ศึกษาอะไร ช่วงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 
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สอง   การค้นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แก่ วัตถุโบราณ ร่องรอยถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการด าเนินชีวิต 
สำม   การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความน่าเชื่อถือ การประเมินคุณค่า
ของหลักฐาน) การตีความหลักฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 
ส่ี   การสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบค าถาม ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่าง
เคร่งครัดโดยไม่ใช้ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเข้าใจ
ความคิดของคนในยุคนั้นหรือน าตัวเข้าไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษา 
ห้ำ    การน าเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มี
ความต่อเนื่อง น่าสนใจ ตลอดจนมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้งานทางประวัติศาสตร์ที่มี
คุณค่าและมีความหมาย 

พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน    เป็นการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษย์ในบริบทของ
เวลาและสถานที่ โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยก าหนดขอบเขต
การศึกษาในกลุ่มสังคม มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ในท้องถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุ่งศึกษา
ว่าสังคมนั้น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามล าดับเวลาได้อย่างไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความ
เปลี่ยนแปลงมีปัจจัยใดบ้าง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยแวดล้อมทางสังคม ที่มีผลต่อ
พัฒนาการหรือการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และผลกระทบของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลาและความต่อเนื่อง 

ภูมิศำสตร์     เป็นค าที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเป็น
ศาสตร์ทางพ้ืนที่  เป็นความรู้ที่ว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง 

ลักษณะทำงกำยภำพ ของภูมิศำสตร์   หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเป็นรูปร่าง รูปทรง โดยสามารถ
มองเห็นและวิเคราะห์ไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับลักษณะของธรณีสัณฐานวิทยาภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตร์ดิน ชีวภูมิศาสตร์พืช 
ภูมิศาสตร์สัตว์  ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน      หมายถึงวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห์ พิจารณาส าหรับศาสตร์ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ใช้ส าหรับการศึกษาพิจารณา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อกัน
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ (Environment) ทางกายภาพ ด้วยวิธีการศึกษา   พิจารณาถึง 
ความแตกต่าง ความเหมือนระหว่างพ้ืนที่หนึ่งๆ กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง  หรือระหว่างภูมิภาคหนึ่งกับ
ภูมิภาคหนึ่ง โดยพยายามอธิบายถึงความแตกต่าง ความเหมือน  รูปแบบของภูมิภาค และ
พยายามขีดเส้นสมมุติ แบ่งภูมิภาคเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์   ดูสัมพันธภาพของภูมิภาคเหล่านั้น
ว่าเป็นอย่างไร 

ภูมิศำสตร์      คือ ภาพปฏิสมัพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และวัฒนธรรม รูปแบบต่าง ๆ 
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ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางธรรมชาติ จะเป็นภูมิศำสตร์กำยภำพ (Physical Geography) 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ เช่น ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การ
เดินทาง การอพยพจะเป็นภูมิศำสตร์มนุษย์ (Human Geography) 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การตั้งถิ่นฐาน การคมนามคม การค้า 
การเมือง จะเป็นภูมิศำสตร์วัฒนธรรม (Cultural Geography)  

ภูมิอำกำศ   คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภูมิอากาศ แบบ
ร้อนชื้น ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง ฯลฯ 

ภูมิประเทศ    คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบแผ่นดิน เช่น หิน ดิน ความต่างระดับ     ท าให้เกิด
ภาพลักษณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่แบบภูเขา พ้ืนที่ระบบลาด    เชิงเขา พื้นที่ราบ พื้นที่ลุ่ม 
ฯลฯ 

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

ภูมิธรณี     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน โครงสร้างทางธรณี ท าให้เกิดรูปแบบทางธรณีชนิดต่าง ๆ 
เช่น ภูเขาแบบทบตัว ภูเขาแบบยกตัว ที่ราบน้ าท่วมถึง ชายฝั่งแบบยุบตัว ฯลฯ 

ภูมิปฐพี     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ท าให้เกิดดินรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น แดนดินด า มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ 

ภูมิอุทก     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแผ่นดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ   ท าให้เกิด
รูปแบบแหล่งน้ าชนิดต่าง ๆ เช่น แม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร 
น้ าใต้ดิน  
น้ าบาดาล ฯลฯ 

ภูมิดำรำ     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของดวงดาว กลุ่มดาว เวลา การเคลื่อนการโคจรของ ดาวฤกษ์  
ดาวเคราะห์ ท าให้เกิดรูปแบบปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดกลางวันกลางคืน ข้างขึ้น-
ข้างแรม สุริยุปราคา ตะวันอ้อมเหนือ ตะวันอ้อมใต้ ฯลฯ 

ภัยพิบัติ   เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและ
กระท าของมนุษย์ จนชุมชนหรือสังคมที่เผชิญปัญหาไม่อาจรับมือ เช่นดินถล่ม สึนามิ  ไฟป่า  
ฯลฯ 

แหล่งภูมิศำสตร์  หมายความว่า พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง
ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนท านองเดียวกันด้วย 

เทคนิคทำงภูมิศำสตร์    หมายถึง แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ ภายถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สื่อที่สามารถค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ 
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มิติทำงพื้นที่      หมายถงึ การวิเคราะห์ พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
เวลา สถานที่ ปัจจัยแวดล้อม และการกระจายของพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความกว้าง ยาว สูง 
ตามขอบเขตที่ก าหนด หรือสมมุติพ้ืนที่ข้ึนมาพิจารณา 

กำรศึกษำรูปแบบทำงพื้นที่      หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือมิติทางพ้ืนที่ของ   สังคม
มนุษย์ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ มีการใช้และก าหนดหน่วยเชิงพ้ืนที่  ที่ชัดเจน มีการอาศัยเส้นที่เราสมมุติ
ขึ้น อาศัยหน่วยต่าง ๆ ขึ้นมาก าหนดขอบเขต ซึ่งมีองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษย์ที่เด่นชัด 
สอดคล้องกันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา แสวงหาข้อมูล 

ภูมิศำสตร์กำยภำพ  หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเป็นมา ความ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยมีขอบเขตท่ีกล่าวถึง ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ  
ภูมิปฐพี (ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ์ (พืชพรรณ ป่าไม้ 
ธรรมชาติ) รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

สิ่งแวดล้อม   สิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลต่อสิ่งนั้น อาทิ อากาศ น้ า ดิน ต้นไม้ สัตว์ ซึ่ง
สามารถถูกท าลายได้โดยการขาดความระมัดระวัง 

สิ่งแวดล้อมทำงภำยภำพ    หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงาน และมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตว์ป่า ธรณีสัณฐาน (ภูเขาและท่ี
ราบ) บรรยากาศ มหาสมุทร แร่ธาตุ และน้ า 

อนุรักษ์   การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาป้องกันบางสิ่งไม่ให้    
เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูกท าลาย 

ภูมิศำสตร์มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ วิถีชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมด้านสังคมทั้งในเมืองและท้องถิ่น  
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาทางสังคม 

กรอบทำงพื้นที่ (Spatial Framework)    หมายถึง การวางข้อก าหนดหรือขอบเขตของพ้ืนที่ในการศึกษาเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง หรือแบบรูปแบบกระจายของสิ่งต่าง ๆ บนผิวโลกส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อให้เราเข้าใจลักษณะ 
โลกของมนุษย์ดีข้ึน เช่น การก าหนดให้มนุษย์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ดีขึ้น เช่น การก าหนดให้
มนุษย์และวัฒนธรรมของมนุษย์กรอบพ้ืนที่ของโลกที่มีลักษณะเป็นภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง 
ชุมชน  
ท้องถิ่น ฯลฯ ส าหรับการวิเคราะห์ หรือศึกษาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง เฉพาะเรื่อง 
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รูปแบบทำงพื้นที่ (Spatial Form)    หมายถึง ข้อเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุ่มของ
ข้อมูลที่ได้มา เป็นต้นว่า ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระท า
ระหว่างกัน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนที่ ภาพถ่าย ฯลฯ 

พื้นที่หรือระวำงที่(Space)     หมายถึง ขอบเขตทางพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ เป็น
การศึกษาพ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่ก าหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน 
อาจจะมีการก าหนดเป็นเขตบริเวณ สถานที่ น ามิติของความกว้าง ความลึก ความสูง ความยาว 
รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามที่เราก าหนด ขอบเขตระหว่างที่ ด้วยเครื่องมือ เส้น
สมมตแิละเทคนิคทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย ฯลฯ อาจจะจ าแนกเป็นเขต 
ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ ที่เฉพาะเจาะจงไป มีการพิจารณา 
วิเคราะห์ถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก และลักษณะทางพ้ืนที่ของการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธ์จากถ่ินฐานของมนุษย์ และการที่
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความแตกต่างเชิงพื้นที่ (Area difference) 

มิติสัมพันธ์เชิงท ำเลที่ตั้ง     หมายถึง การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ใน
แต่ละสถานที่ ในฐานะที่ความแตกต่างและเหมือนกันนั้นอาจมีความเก่ียวเนื่องกับความแตกต่าง
และความเหมือนกันในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทาง
การเมือง และการศึกษาภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ ปัจจัย ตลอดจนแบบรูปการ
กระจายของมนุษย์บนพ้ืนโลก และการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก เหตุไรมนุษย์จึงใช้
ประโยชน์จากพ้ืนโลก แตกต่างกันในสถานที่ต่างกัน และในเวลาที่ต่างกัน มีผลกระทบอย่างไร 

ภำวะประชำกร   รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องส าคัญ 3 ด้าน คือขนาดประชากร  
การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ และองค์ประกอบของประชากร 

ขนำดของประชำกร     จ านวนประชากรทั้งหมดของเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
กำรกระจำยตัวเชิงพื้นที่  การที่ประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่างๆ   ของพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่

กล่าวถึง 
องค์ประกอบของประชำกร ลักษณะต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจ านวน

ประชากร องค์ประกอบของประชากรเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของประชากร 
องค์ประกอบประชากรที่ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส 

กำรเปลี่ยนแปลงประชำกร    องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดกรเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด 
การตาย และการย้ายถิ่น 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหสัรำยวิชำ ๑๑๑๐๑             สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
รำยวิชำพื้นฐำน       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                   เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 
___________________________________________________________________________ 

 
บอก  อธิบาย  ระบุ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือโดยสังเขป บอก

ความหมาย ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัยตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด   ชื่นชมหรือเห็นคุณค่าการสวด
มนต์และแผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ แสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม
และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  

บอก  อธิบาย  ระบุ  ประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  
ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง  ผู้ อ่ืนและบอกผลจากการกระท านั้น  บอก ระบุ
โครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 บอก  อธิบาย  ระบุ หรือยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม  ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริตเห็นประโยชน์หรือ
คุณค่าของการออมเงิน 
 สังเกต  เปรียบเทียบ  แยกแยะ  บอกหรือยกตัวอย่าง  สิ่ งต่าง ๆ  รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ  
รอบตัว  ใช้แผนผังง่าย ๆ  ในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ในห้องเรียน  บอกการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศในรอบวัน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การ
ทักทายด้วยวาจาและยิ้ม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เห็นความส าคัญของ
ภาษาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการออมและการประหยัด หลักการทรงงาน ในเรื่องการประหยัด ความเรียบง่าย ได้
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ประโยชน์สูงสุด ความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน ในเรื่องการรักษาความ
สะอาด การรักษาของใช้ร่วมกัน และการส่งงาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและห้องเรียน ในเรื่องการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ 
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ ์และกระบวนการแก้ปัญหา  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขดัแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔  
ส ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ส ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสรำยวิชำ ส ๑๒๑๐๑               สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
รำยวิชำพื้นฐำน       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒             เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 
___________________________________________________________________________ 
 
 บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ   แบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด   บอกความหมายความ
ส าคัญของพระรัตนตรัย   บอกชื่อศาสนา  ศาสดาและความส าคัญของคัมภีร์ ของศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอ่ืน ๆ   ระบุผู้มีบทบาท  อ านาจในการตัดสินใจ ในโรงเรียนและชุมชน   บอกที่มาของรายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัว   บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
 สรุปพุทธประวัติหรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท  ๓  
ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   สวดมนต์แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิ ในพระพุทธศาสนาหรือพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด   ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง   ปฎิบัติในศาสนพิธี  พิธีกรรม
และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง   ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ และ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ตามมรรยาทไทย   แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความ
เชื่อและการปฏิบัติตนของคนอ่ืนที่แตกต่างกัน  โดยปราศจากอคติเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อ่ืนอธิบายความสัมพันธ์ของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน   ระบุ
ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  สรุป
ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม  อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโยวิธี
ต่างๆ ระบุสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฎระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  ระบุต าแหน่ง
อย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฎในลูกโลก แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย  อธิบาย
ความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  อธิบายความส าคัญและคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  แยกแยะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและใช้
แล้วไม่หมดไปอย่างคุ้มค่า  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์  มีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟู ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  

ชื่นชมประวัติสาวกชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด  เคารพพระรัตนตรัย             
ชื่นชมการท าความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัวและโรงเรียนตามหลักศาสนา  เห็นคุณค่าใน                                
การสวดมนต์ แผ่เมตตา  มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด  
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ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูดด้วยถ้อยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม 
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพ่ึงตนเองและรู้ รัก สามัคคี 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว 
การดูแลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและ
โรงเรียน ในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ส ๒.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ส ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
ส ๕.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๒๘ ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสรำยวิชำ ส ๑๓๑๐๑                                             สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
รำยวิชำพื้นฐำน     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 
___________________________________________________________________________ 
 

บอก  อธิบาย  สรุปความหมาย   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญ
เพียรจนถึงปรินิพพาน  พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์  ของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓   แสดงตนเป็นพุทธมกะหรือเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือชื่น
ชม  เห็นคุณเอาแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชน
ตัวอย่าง  สวดมนต์แผ่  เมตตา  มีสติสมาธิ ปฏิบัติตนได้เหมาะสมต่อสาวก  ศาสนาวัตถุพิธีกรรมและวัน
ส าคัญของศาสนา 

บอก  อธิบาย   ยกตัวอย่าง  สรุปประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น  พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของตนเองและของผู้อ่ืนตามกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย  ความส าคัญของวันหยุดทางราชการที่ส าคัญ  การเปลี่ยนแปลงของชั้นเรียน  โรงเรียน  
ชุมชน ระบุวิเคราะห์ บทบาท  อ านาจ  หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน  ชุ มชน  การมีส่วนร่วมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยชื่นชมบุคคลอื่นที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น      

วิเคราะห์   จ าแนก  บอก  อธิบาย   การใช้สินค้าและบริการ  การใช้จ่ายของตนเอง  ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดที่มีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ ภาษีและบทบาทของประชาชนในการ
เสียภาษี  การแข่งขันทางการค้าที่มีผลต่อราคาสินค้า 
 บอก  อธิบาย  เปรียบเทียบ  ความสัมพันธ์   การใช้และเขียนแผนที่  แผนผัง  และภาพถ่ายใน
การหาต าแหน่งของสถานที่ส าคัญในโรงเรียนและชุมชน  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  มลพิษและการเกิดมลพิษ  ความแตกต่าง
ของเมืองและชนบท  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรม
ราโชวาทในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียร
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
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 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนใน
เรื่องการใช้และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถิ่นก าเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ด้วยการไม่รังแกไม่ท าร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันยกตัวอย่างความขัดแย้งใน
ชุมชนในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง
โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความ
รักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗ 
ส ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ส ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๕.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
รวมทั้งหมด   ๓๑   ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสรำยวิชำ ส ๑๔๑๐๑                                             สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
รำยวิชำพื้นฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 
______________________________________________________________________ 

รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์อธิบายระบุยกตัวอย่างเสนอวิธีการอภิปรายหรือสรุปความส าคัญ
ประวัติศาสนาศาสดาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวันอ านาจ
อธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยบทบาทหน้าที่ของพลเมืองกระบวนการเลือกตั้ง
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการสิทธิพ้ืนฐานของ
ผู้บริโภคหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหน้าที่เบื้องต้นของเงินแหล่ง
ทรัพยากรและสิ่งต่างๆในจังหวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในจังหวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

แสดงตนมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือบ ารุงรักษาศาสนสถานศา
สนพิธีพิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
เป็นผู้น าผู้ตามที่ดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดใช้แผนที่และภาพถ่ายระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพ
ของจังหวัดใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัด 

ชื่นชมการท าความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนาพร้อมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือและมี
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ส๑.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๒.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
ส ๒.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๓.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๓.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส ๕.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๕.๒ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
 
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด 
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   ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสรำยวิชำ ส ๑๕๑๐๑                                             สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
รำยวิชำพื้นฐำน    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕               เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 
___________________________________________________________________________ 
 

วิเคราะห์  อธิบาย ระบุจ าแนกสรุปความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทยพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
จนถึงพุทธกิจส าคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดองค์ประกอบและความส าคัญของ
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือโครงสร้างอ านาจหน้าที่และความส าคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการหลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารผลดีและผลเสียของการกู้ยืมรู้ต าแหน่ง  (พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด
ลองจิจูด) ระยะทิศทางของภูมิภาคของตนเองลักษณะภูมิลักษณ์ที่ส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเองสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค 

แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อมจัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่ายมีประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้อง 
ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดและอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมมีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนดยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีเสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น
จากการละเมิดสิทธิเด็กประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่างๆใน
ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนน าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการท าลาย
สภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาคมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

เห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนดการสวดมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดและวัฒนธรรมไทยที่
มีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทย
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รหัสตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ส๑.๒ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๒.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ส ๒.๒ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๓.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๓.๒ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ส ๕.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
ส ๕.๒ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสรำยวิชำ ส ๑๖๑๐๑                                             สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
รำยวิชำพื้นฐำน       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖             เวลำ  ๘๐  ชั่วโมง 
___________________________________________________________________________ 

 
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายสรุป ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็น

ศาสนาประจ าชาติหรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึง                   
สังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดความส าคัญของการเคารพพระรัตนตรัย             
การปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท๓ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน             
นับถือตามท่ีก าหนดและหลักธรรมส าคัญของศาสนาอ่ืนๆโดยสังเขปลักษณะส าคัญของศาสนพิธีพิธีกรรม
ของศาสนาอ่ืน ๆและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธีความรู้เกี่ยวกับสถานที่            ต่าง 
ๆ ในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธีพิธีกรรมและ
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนใน
สังคมไทยบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทันวิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมในประเทศการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

เคารพพระรัตนตรัยบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรมไตรสิกขาและ
โอวาท๓ในพระพุทธศาสนาและหลักธรรมศาสนพิธีพิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ
หรือศาสนาอ่ืน ๆตามที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธีเพ่ือแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือเป็น    ศาสนิกชนของศาสนาที่ตน
นับถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชนแสดงออกถึงมารยาทไทยได้
เหมาะสมถูกกาลเทศะติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันเลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
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 (แผนที่ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศจัดท าแผนการใช้ทรัพยากร
ในชุมชน 

เห็นคุณค่าชื่นชมการประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก /
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนดการท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาการสวดมนต์
แผ่เมตตาและบริหารจิตเจริญปัญญาการมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส๑.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ส๑.๒ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ส ๒.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ส ๒.๒ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส ๓.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส ๓.๒ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส ๕.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส ๕.๒ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                                ชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๑ 
รำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                               เวลำ ๘o ชั่วโมง 

 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /

ชั่วโมง 
น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
๑. ศำสนำและ

หลักธรรม 
 
 
 

  
ส ๑.๑ ป.๑/๑ 
ส๑.๑ ป.๑/๒ 
ส๑.๑ ป.๑/๓ 
ส๑.๒ ป.๑/๑ 
ส๑.๒ ป.๑/๒ 
ส๑.๑ ป.๑/๔ 
ส๑.๒ ป.๑/๓ 

 
พุทธประวัติ 

- ประสูติ  
- ตรัสรู้   
- ปรินิพาน 

ประวัติพุทธสาวก ชาดก และ
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 

- สามเณรบัณฑิต 
- วัณณุปถชาดก 
- สุวัณณสามชาดก 
- พระรัตนตรัย 
- โอวาท ๓ 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

หน้าที่ชาวพุทธ 
- การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

-  การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
-  การฝึกสมาธิเบื้องต้น 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

- วันวิสาขบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 

 

๓๐ ๒0 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๒ 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

 
เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
๒. หน้ำที่พลเมือง 

วัฒนธรรมและกำร
ด ำเนินชีวิตใน
สังคม 

 
ส๒.๑ ป.๑/๑ 
ส๒.๑ ป.๑/๒ 
ส๒.๒ ป.๑/๑ 
ส๒.๒ ป.๑/๒ 
ส๒.๒ ป.๑/๓ 

 
- สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ   
  โรงเรียน 
- ความสามารถและความดีของตนเอง
และ  
  ผู้อื่น 

 - โครงสร้างและความสัมพันธ์ของบทบาท  
  หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
 -โครงสร้างและความสัมพันธ์ของบทบาท  
  หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 
 -บทบาทหน้าที่ สิทธิ ของตนเองใน   
  ครอบครัวและโรงเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
 

๑๕ ๑๕ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

                                            สอบกลางภาค ๑   ๑๐ 
สำระท่ี ๓ เศรษฐศำสตร์ 

๓. 
. 

เศรษฐศำสตร์ 
 

 
ส๓.๑ ป.๑/๑ 
ส๓.๑ ป.๑/๒ 
ส๓.๑ ป.๑/๓ 
ส๓.๒ ป.๑/๑ 
 

 
สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน 
- การออมเงิน 
- การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด 
การท างานที่เกิดประโยชน์ 
 

๑๕ ๑๐ 
๓ 
๓ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๕  ภูมิศำสตร์ 
๕. ภูมิศำสตร์  

ส๕.๑ ป.๑/๑ 
ส๕.๑ ป.๑/๒ 
ส๕.๑ ป.๑/๓ 
ส๕.๑ ป.๑/๔ 
ส๕.๑ ป.๑/๕ 
ส๕.๒ ป.๑/๑ 
ส๕.๒ ป.๑/๒ 
ส๕.๒ ป.๑/๓ 
 
 

 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม 
ต าแหน่ง ระยะ ทิศ 
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศ 
แผนผังของห้องเรียน 
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ในรอบวัน 
เข้าใจธรรมชาติกับความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ 
-การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ี
อยู่  
 รอบตัว 
-การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ 
 สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและโรงเรียน 

๑๘ ๑๕ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

รวม ๗๘ ๖๐ 
สอบกลำงภำค ๑ ๑๐ 
ปลำยภำคเรียน ๑ ๓๐ 

รวมผลกำรวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้ำงวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
รำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    เวลำ  ชั่วโมง 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
๑. ศำสนำและ

หลักธรรม 
 
 

 
ส ๑.๑ ป.๒/๑  
ส ๑.๑,ป.๒/๒ ,  
ส ๑.๑ ป.๒/๓ ,  
ส ๑.๑ ป.๒/๔,  
ส ๑.๑ ป.๒/๕ , 
ส ๑.๑ ป.๒/๖ ,  
ส ๑.๑ ป.๒/๗ 
ส ๑.๒ ป.๒/๑ ,  
ส ๑.๒ ป.๒/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ความส าคัญของศาสนาที่ตนเอง
นับถือ 
- ประวัติของศาสดาที่ตนเองนับถือ 
-. ความหมายศีลห้า  การน าไปใช้ 
-. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนั่ง
สมาธิ 
- การฝึกสมาธิ 
- ความซื่อสัตย์ 
- การท าความดี 
- พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
เช่นการกราบพระ 
กราบบุคคลต่าง ๆ  
-การปฏิบัติจริง 
- ความดีของตนเองและเพ่ือน 

๒๑ ๑๘ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิต 
๒. วิถีประชำ

ประชำธิปไตย 
ส ๒.๑  ป.๒/๑ , 
ส ๒.๑  ป.๒/๒ ,    
ส ๒.๑  ป.๒/๓,  
ส ๒.๑  ป.๒/๔     
ส ๒.๒   ป.๒/๑ ,  
ส ๒.๒  ป.๒/๒      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
อาชีพ  หน้าที่  บรรทัดฐาน  ทาง
วัฒนธรรม 
-ความส าคัญ จารีต 
-สิทธิมนุษยชน วิถีประชาธิปไตย 
-การยอมรับ 
-การเคารพ สิทธิตนเอง  ผู้อื่น 
ครอบครัว โรงเรียน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 คุณลักษณะของการเป็น   
  พลเมืองที่ดีหน้าที่ของตนเอง 
การอยู่ร่วมกันในครอบครัว  
โรงเรียน 
และสังคมรัฐธรรมนูญ 
 

๒๑ 
 
 

๑๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

                                            สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๓ เศรษฐศำสตร์ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง ส ๓.๑  ป ๒/๑  ,  

ส ๓.๑  ป ๒/๒ ,   
ส ๓.๑  ป๒/๓ ,   
ส ๓.๑  ป ๒/๔    
ส ๓.๒  ป ๒/๑   
ส ๓.๒  ป๒/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประหยัดและการออม 
  -  การเลือกของใช้  บทบาทของ
ผู้บริโภค แหล่งรายได้ของชุมชน 
รายรับ-รายจ่ายของตนเอง  
ครอบครัว 
อาชีพของบุคคลในครอบครัว 

- ต้นทุน 

- ธนาคาร 

- ความส าคัญ 

- ประโยชน์ 

- สหกรณ์ (ตวัอย่าง) 

- บทบาทสมมุติ 

- เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑๘ ๑๕ 
๓ 
๓ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๕ ภูมิศำสตร์ 
๕.  เรำรักสิ่งแวดล้อม  

ส ๕.๑ ป ๒/๑ ,   
ส ๕.๑ ป๒/๒ ,   
ส ๕.๑ ป๒/๓ 
ส ๕.๒ ป ๒/๑  , 
ส ๕.๒ ป ๒/๒     

   
แผนที่ 

- ระยะทาง  ทิศทาง สภาพ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

- บ้าน  โรงเรียน ต าแหน่ง 
ระยะทาง ทิศทาง  พื้นที่ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

- มนุษย์  สัตว์  พืช 
ทรัพยากร การอนุรักษ์ 
(มนุษย์ ธรรมชาติ) 

ความสัมพันธ์ของสิ่งประดิษฐ์ 

- การแบ่งเวลาแบบไทย
และสากล  

- ความหมาย 
 

๑๘ ๑๕ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

รวม ๗๘ ๖๐ 
ระหว่ำงเรียน ๑ ๑๐ 

ปลำยภำคเรียน ๑ ๓๐ 
รวมผลกำรวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้ำงวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
รำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    เวลำ ๘o ชั่วโมง 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
๑. 
 
 

ศำสนำ ศีลธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
ส.๑.๑ ป ๓/๑ 
ส.๑.๑ ป ๓/๒ 
ส.๑.๑ ป ๓/๓ 
ส.๑.๑ ป ๓/๔ 
ส.๑.๑ ป ๓/๕ 
ส.๑.๑ ป ๓/๖ 
ส.๑.๑ ป ๓/๗ 
ส.๑.๒ ป๓/๓ 
ส.๑.๒ ป ๓/๑ 
ส.๑.๒ ป ๓/๒ 
 
 

ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาและพุทธ
ศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
-พุทธประวัติ 
-พุทธสาวก 
-พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
-ชาดก 
-หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
-พุทธศาสนสุภาษิต 
-พระไตรปิฎก 
-หนา้ที่ชาวพุทธ 
-มารยาทของชาวพุทธ 
-การสวดมนต์ไหว้พระ 
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา 
-การฝึกให้มีสติและสมาธิ 
-การอาราธนาศีล 
-การสมาทานศีล 
-การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
-ศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือ 
-การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
และศาสนบุคคล 

๒๘ ๒o 
     ๒ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ เวลำ /

ชั่วโมง 
น้ ำหนัก/
คะแนน 

(๑๐๐) 
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 

๒. หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม
และกำรด ำเนินชีวิตใน
สังคม 

 
ส๒.๑ ป.๓/๑ 
ส๒.๑ ป.๓/๓ 
ส๒.๑ ป.๓/๔ 
ส๒.๒ ป.๓/๑ 
ส ๒.๒ ป.๓/๒ 
ส๒.๒ ป.๓/๓ 
ส ๒.๑ ป.๓/๒ 
 
 
 
 

-ความหมายและความส าคัญของ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
-ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว 
-ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
-ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
-วันส าคัญท่ีเกี่ยวกับศาสนา 
-วันส าคญัที่เก่ียวกับชาติและ
พระมหากษัตริย์ 
-วันส าคัญท่ีเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม 
-บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
-การออกเสียงโดยตรงและการ
เลือกตัวแทนออกเสียง 
-การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและ
โรงเรียน 
-การเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
การด าเนินชีวิตของตนเอง 

๒๓ ๑๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
 

                                            สอบกลางภาค    ๑ ๑๐ 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 
สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /

ชั่วโมง 
น้ ำหนัก/
คะแนน 
 (๑๐๐) 

สำระท่ี ๓ เศรษฐศำสตร์ 
๓. 
 
 

เศรษฐศำสตร์ ส๓.๑ ป.๓/๑ 
ส๓.๑ ป.๓/๒ 
ส๓.๑ ป.๓/๓ 
ส๓.๒ ป.๓/๑ 
ส๓.๒ ป.๓/๒ 
ส๓.๒ ป.๓/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สินค้าท่ีเป็นความต้องการ
ของมนุษย์ 
-หลักการเลือกสินค้าท่ี
จ าเป็น 
-สินค้าท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 
-การวางแผนการใช้จ่าย 
-ทรัพยากรที่มอียู่จ ากัดมีผล
ต่อการผลิตและบริโภค
สินค้าและบริการ 
-ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
-การแข่งขันทางการค้าที่มี
ผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ๑๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 

 (๑๐๐) 
สำระท่ี ๕ ภูมิศำสตร์ 

๕. ภูมิศำสตร์  
ส๕.๑ ป.๓/๑ 
ส๕.๒ ป๓/๒ 
ส๕.๓ ป.๓/๓ 
ส๕.๒ ป.๓/๑ 
ส๕.๒ป. ๓/๕ 
ส๕.๒ ป.๓/๒ 
ส๕.๒ ป.๓/๓ 
ส๕.๒ ป.๓/๔ 

 
-แผนผัง แผนที่และ
ภาพถ่ายในชุมชน 
-ความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะ
ทางสังคมของชุมชน 
-การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในชุมชน
จากอดีตถึงปัจจุบัน 
-การพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมนุษย์ 
-การก่อมลพิษและผลของ
มลพิษ 
-ลักษณะของชุมชนเมือง 
-ลักษณะของชุมชนชนบท 
 
 

๑๕ ๑๖ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

รวม ๗๘ ๖๐ 
ระหว่ำงเรียน ๑ ๑๐ 

ปลำยภำคเรียน ๑ ๓๐ 
รวมผลกำรวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้ำงวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 
รำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    เวลำ ๘o ชั่วโมง 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

  สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
( ๑๐๐) 

สำระท่ี ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
๑. ศำสนำ ศีลธรรม 

จริยธรรม 
ส ๑.๑ ป๔/๑  
ส ๑.๑ ป๔/๒ , 
ส ๑.๑ ป๔/๓  
ส ๑.๑ป๔/๔,  
ส ๑.๑ ป๔/๕, 
ส ๑.๑ ป๔/๖ 
ส ๑.๑ ป๔/๗  
ส ๑.๑ป๔/๘ 
ส ๑.๒ ป๔/๑  
ส ๑.๒ ป๔/๒   
ส ๑.๒ ป๔/๓  
 
 
 
 
 
 

- สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 
- ตรัสรู ้
- ประกาศธรรม   
  - พระอุรุเวลกัสสปะ 
  - กุฏิทูสกชาดก 
  - มหาอุกกุสชาดก 
  - สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
  - สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี

- พระรัตนตรัย 
- ไตรสิกขา 
- ศีล สมาธิ ปัญญา 
- โอวาท ๓ 

- หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์ 
- กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 

- การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อ 
พระภิกษุ 
- การยืน การเดิน  และการนั่งที่ 
เหมาะสมในโอกาสต่างความรู้
เบื้องต้นและความส าคัญของ 
ศาสนสถาน    
- การแสดงความเคารพต่อศาสน 
สถาน 

๒๔ 
     

 
 

๒๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



156 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

  สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน
(๑๐๐) 

   - การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

- การอาราธนาศีล 

- การอาราธนาธรรม 
- การอาราธนาพระปริตร 
- ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนใน 
วันธรรมสวนะ 

  

สำระท่ี ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิต 
๒. หน้ำที่พลเมือง 

วัฒนธรรมและกำร
ด ำเนินชีวิต 

ส ๒.๑  ป ๔/๑  
ส ๒.๑  ป ๔/๒ ,   
ส ๒.๑  ป๔/๓,  
ส ๒.๑  ป ๔/๔  , 
ส ๒.๑  ป๔/๕   
ส ๒.๒ ป ๒/๑ ,   
ส ๒.๒ ป ๔/๒      
ส ๒.๒  ป๔/๓, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก  เช่น สิทธิ
ที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการ
ปกป้องสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 
สิทธิที่จะมีส่วนร่วมการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 
- บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้น า 
- บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้ตามหรือสมาชิก   
- การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพและประโยชน์
ของการท างานเป็นกลุ่ม   
- การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
- บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้น า 
- บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้ตามหรือสมาชิก   
- การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ   และ
ประโยชน์ของการท างานเป็นกลุ่ม   
- อ านาจอธิปไตย  
ความส าคัญของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

๒๔ ๑๖ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

  สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
( ๑๐๐) 

   บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนการ
เลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง หลัง
การเลือกตั้ง 
- สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย 
ความส าคญัของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

  

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
สำระท่ี ๓ เศรษฐศำสตร์ 

๓. เศรษฐศำสตร์   
ส ๓.๑ ป๔/๑ 
ส ๓.๑ ป๔/๒   
ส ๓.๒ ป๔/๑  
ส ๓.๒ ป๔/๒   
ส ๓.๑  ป๔/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- สินค้าและบริการที่มีอยู่ 
หลากหลายในตลาดที่มีความ 
แตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินค้าและบริการที่มีมากมาย ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และตัวสินค้า 
เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคา
สินค้า การโฆษณา คุณภาพของ
สินค้า       
- สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
- สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ 
- หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

- ความหมายและประเภทของเงิน 
- หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบ 
เศรษฐกิจ 
- สกุลเงินส าคัญท่ีใช้ในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๑๐ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

  สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 

(   ๑๐๐) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

- หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการด ารงชีวิต เช่น การแต่งกาย 
การกินอาหาร การใช้จ่าย 
- หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการด ารงชีวิต เช่น การแต่งกาย
การกินอาหาร การใช้จ่าย 

  

สำระท่ี 5 ภูศำสตร์ 
๕. ภูมิศำสตร์  

 ส ๕.๒ ป๔/๑ 
 ส ๕.๒ ป๔/๒  
 ส ๕.๒ ป๔/๓  
 ส ๕.๑ ป๔/๑  
ส ๕.๑ ป๔/๒ ,  
 ส ๕.๒ป๔/๓  
 

 
- ภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาคของ
ตนเอง เช่น แม่น้ า ภูเขา ป่าไม้ 
- ความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพ (ภูมิลักษณ์และ
ภูมิอากาศ) และลักษณะทางสังคม 
(ภูมิสังคม)ในภูมิภาคของตนเอง 
- ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ 
ละติจูด ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทาง  
ของภูมิภาคของตนเอง 
- สภาพ แวดล้อมทางกายภาพของ
ชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด เช่น ลักษณะ
บ้าน  อาหาร 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน
จังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งถ่ินฐาน  
การย้ายถิ่น 
 
 

๑๘ ๑๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

  สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
( ๑๐๐) 

   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และทรัยากรธรรมชาติในจังหวัด 
 
 

  

รวม    ๗๘    ๖๐ 
ระหว่ำงเรียน ๑    ๑๐ 

ปลำยภำคเรียน ๑     ๓๐ 
รวมผลกำรวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐    ๑๐๐ 
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โครงสร้ำงวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ 
รำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    เวลำ ๘๐ ชัว่โมง 

 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /

ชั่วโมง 
น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
๑. ศำสนำและ

หลักธรรม 
 
ส ๑.๑ป ๕/๑ 
ส ๑.๑ป ๕/๒ 
ส ๑.๑ป ๕/๓  
ส ๑.๑ป ๕/๔ 
ส ๑.๑ป ๕/๕  
ส ๑.๑ป ๕/๖ 
ส ๑.๑ป ๕/๗  
ส ๑.๒ป ๕/๑ 
ส ๑.๒ ป ๕/๒ 
ส ๑.๒ป ๕/๓ 

 
-ประวัติและความส าคัญของ
ศาสนา 
 -ความส าคัญของศาสนา 
 -ประวัติของศาสนาและ
ศาสดา 
หลักธรรมของศาสนา 
 -ศาสนาพุทธ 
 -ศาสนาคริตต์ 
 -ศาสนาอิสลาม 
เรียนรู้สิ่งดี 
 -แบบอย่างการท าความดี 
 -พระไตรปิฎก 
 -บทสวดมนต์ แผ่เมตตา 
ศาสนิกชนที่ดี 
 -ศาสนาพทุธ 
 -ศาสนาคริสต์ 
 -ศาสนาอิสลาม 
 -มรรยาทของศาสนิกชน 
 -การพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนา 

๒๐  ๒๔ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 

 
 
 



161 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
 หน้ำที่พลเมือง 

วัฒนธรรมและ
กำรด ำเนินชีวิตใน
สังคม 

ส ๒.๑ป ๕/๑ 
ส ๒.๑ป ๕/๒ 
ส ๒.๑ป ๕/๓ 
ส ๒.๑ป ๕/๔ 
ส ๒.๒ป ๕/๑  
ส ๒.๒ป ๕/๒ 
ส ๒.๒ป ๕/๓ 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 -การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
 -สถานภาพ บทบาท หน้าที่ 
 -คุณลักษณะของพลเมืองดี 
สิทธิเด็ก 
 -การละเมิดสิทธิเด็ก 
 -แนวทางป้องกัน 
 -การปกป้องคุ้มครอง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 -วัฒนธรรมไทย 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -ความหมายและความส าคัญ 
 -โครงสร้าง 
 -บทบาทหน้าที่ 
 - สาธารณประโยชน ์

๑๗ ๑๔ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

      ๒ 

สอบกลางภาค       ๑ ๑๐ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๓ เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น 
๓. 

 
เศรษฐศำสตร์
เบื้องต้น 
 
 

 
ส ๓.๑ ป ๕/๑ 
ส ๓.๑ ป ๕/๒ 
ส ๓.๑ ป ๕/๓ 
ส ๓.๒ ป ๕/๑  
ส ๓.๒ ป ๕/๒ 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
 -ความหมายของการผลิตสินค้า
และบริการ 
 -ปัจจัยการผลิต 
 -ปัจจัยอื่นๆ 
 -ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม 
 -การผลิตสินค้าและบริการใน
ท้องถิ่นสหกรณ์ 
 -หลักการของสหกรณ์ 
 -ประเภทของสหกรณ์ 
 -วิธีการจัดตั้งสหกรณ์และ     
    การด าเนิน 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ธนาคารและการกู้ยืม 
 -ธนาคาร 
 -การฝากเงินและการถอนเงิน 
 -การกู้ยืมและดอกเบี้ย 
 -ผลดีและผลเสียของการกู้ยืม 

๑๘     ๑๐ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๕ ภูมิศำสตร์ไทย 
๕. 

 
ภูมิศำสตร์  

ส ๕.๑ ป ๕/๑ 
ส ๕.๑ ป ๕/๒  
ส ๕.๑ ป ๕/๓ 
ส ๕.๒ ป ๕/๑  
ส ๕.๒ ป ๕/๒ 
ส ๕.๒ ป ๕/๓ 

 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
 -ต าแหน่ง ระยะ ทิศ 
 -ลักษณะภูมิลักษณ์ในภาค
ต่างๆ 
 -ความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพและลักษณะทาง
สังคม 
 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 -อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และการย้ายถิ่นฐาน 
 -อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อ
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
 -การรักษาสภาพแวดล้อม 
 -การท าลายสภาพแวดล้อม 
 -แนวทางการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
-  ดิน,  คุณค่าและการบ ารุง
ศึกษา 
-  น้ า,  แหล่งน้ า,  ธรรมชาติ
ของน้ า 
-  ป่าไม,้  คุณค่าและการ
บ ารุงรักษา  
การชลประทาน 

     ๒๓ ๑๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

รวม ๗๘ ๖๐ 
ระหว่ำงเรียน ๑ ๑๐ 

ปลำยภำคเรียน ๑ ๓๐ 
รวมผลกำรวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้ำงวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
รำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    เวลำ ๘o ชั่วโมง 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
(๑๐๐) 

สำระท่ี ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
๑.  ศำสนำกับกำร

ด ำรงชีวิต 
 
ส๑.๑ ป.๖/๑ 
ส๑.๑ ป.๖/๒ 
ส๑.๑ ป.๖/๓ 
ส๑.๑ ป.๖/๔ 
ส๑.๑ ป.๖/๕ 
ส๑.๑ ป.๖/๖ 
ส๑.๑ ป.๖/๗ 
ส๑.๑ ป.๖/๘ 
ส๑.๑ ป.๖/๙ 
ส๑.๒ ป.๖/๑  
ส๑.๒ ป.๖/๒  
ส๑.๒ ป.๖/๓ 
ส๑.๒ ป.๖/๔ 
 
 
 
 
 

ศำสนำต่ำงๆ 
-  ความส าคัญของศาสนา 
-ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ 
-หลักธรรมค าสอนของ  
พระพุทธศาสนา 
หลักธรรมน ำควำมสุข 
-หลักธรรมค าสอนของศาสนา 
คริสต์ 
-หลักธรรมค าสอนของศาสนา 
อิสลาม 
หลักธรรมค าสอนของศาสนา 
พราหมณ-์ฮินดู 
เรียนรู้สิ่งที่ดี 
-แบบอย่างการท าความดี 
-การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนา 
ศำสนิกชนที่ดีและศำสนพิธีน่ำรู้ 
-ศาสนสถานและการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมเมื่ออยู่ในสาสนสถาน 
-มรรยาทของศาสนิกชน 
-พิธีกรรมส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
-พีธีกรรมส าคัญของศาสนาคริสต์ 
-พิธีกรรมส าคัญของศาสนาอิสลาม 
 

๒๑ ๒๖ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 
๑๐๐ 

   -พิธีกรรมส าคัญของศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู 
-พิธีกรรมส าคัญของศาสนาสิข 

 

  

สำระท่ี ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
๒. หน้ำที่ของพลเมืองดี ส๒.๑ ป.๖/๑   

ส๒.๑ ป.๖/๒   
ส๒.๑ ป.๖/๓   
ส๒.๑ ป.๖/๔  
ส๒.๒ ป.๖/๑ 
ส๒.๒ ป.๖/๒ 
ส๒.๒ ป.๖/๓ 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันเช่น 

-  กฎหมายจราจร   
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
-  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 
อบต. อบจ. 

-ความหมายและประเภทของ
วัฒนธรรม 
 -การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและ
สังคมไทย 
- แนวทางการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมไทย 
-ความหมายและส าคัญของ
มารยาทไทย 
- มารยาทไทยและมารยาทสังคม   
เช่น  การแสดงความเคารพ การ
ยืน  การเดิน การนั่ง การนอน 
การรับของส่งของ การรับประทาน
อาหาร การแสดงกิริยาอาการ  
การทักทาย  การสนทนา  การใช้
ค าพูด 
-ประโยชน์และคุณค่าวัฒนธรรม 

๒๑ ๑๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 

๑๐๐ 
 

   ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ ใน
สังคมไทย 
-  แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 
- ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
เช่น วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
แหล่งข่าวต่าง ๆ สถานการณ์จริง  
-   ประโยชน์จากการติดตาม
ข้อมูล ข่าวสาร   เหตุการณ์ต่างๆ  
-หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่
ไร้พรมแดน 
 

  

 สำระท่ี ๓ เศรษฐศำสตร์ 

๓. เศรษฐศำสตร์ ส๓.๑ ป๖/๑  
ส๓.๑ ป๖/๒ 
ส๓.๑ ป๖/๓ 
ส๓.๒ ป๖/๑ 
ส๓.๒ ป๖/๒ 
ส๓.๒ ป๖/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ผลิตที่มีควำมรับผิดชอบและ
ผู้บริโภคที่รู้เท่ำทัน 
-บทบาทของผู้ผลิตและบทบาท
ของผู้บริโภค 
-การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ 
-หน่วยเศรษฐกิจ 
-การหารายได้ รายจ่าย 
-การออม การลงทุน 
-ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
-สิทธิของผู้บริโภค  
-สิทธิผู้ใช้แรงงาน 
-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น 

๑๘ ๑๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้ เวลำ /
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก/
คะแนน 

๑๐๐ 

 
สำระท่ี ๕ ภูมิศำสตร์ 

 ๕. ภูมิศำสตร์น่ำรู ้  
ส๕.๑ ป๖/๑ 
ส๕.๑  ป๖/๒ 
ส๕.๒ ป๖/๑ 
ส๕.๒ ป๖/๒  
ส๕.๒ป๖/๓ 
 

 
เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ 
-การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ต่างๆ เช่นแผนที่ ภาพถ่ายทาง
ภูมิศาสตร์ 
ลักษณะทำงกำยภำพประเทศไทย 
-ภูมิลักษณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อภูมิสังคม
ของประเทศไทย 
-ลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 
-มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

๑๘ ๑๐ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

รวม ๗๘ ๖๐ 
ระหว่ำงเรียน ๑ ๑๐ 

ปลำยภำคเรียน ๑ ๓๐ 
รวมผลกำรวัดประเมินผลทั้งหมด ๘๐ ๑๐๐ 
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