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สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และศีลธรรม 

 สาระสำคญัของสาระการเรียนรู 

 ความสำคญัของสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษา ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และศลีธรรม 
 สาระการเรียนรูนี้ชวยใหผูเรียนใชชีวิตทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม เปนพลเมืองดี
ของสังคม ในชวงช้ันที่ ๑ น้ี เปนการเรียนเรียนรูเรือ่งราวเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีสมรรถนะเฉพาะ ดังน้ี   
 สาระการเรียนรูนี้ มีสมรรถนะเฉพาะ ๕ สมรรถนะ ไดแก ๑) ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึง 
ความตระหนักและเห็นคุณคาในประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน                            
๒) ใชชีวิตประจำวันรวมกับผูอื ่นโดยรักษาสิทธิของตน เคารพสิทธิของผู อื ่น และรับผิดชอบตามบทบาท                  
หนาที่ของตนเอง ๓) ใชชีวิตประจำวันอยางรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดวยความเขาใจลักษณะทางกายภาพ               
ของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวและชุมชน ๔) กำกับตนเองในการใชจายของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน และ               
๕) ใฝทำความดี และอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดีบนหลักปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ 
 สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๕ สมรรถนะดังกลาว มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงช้ัน ๘ ขอ ซึ่งเปนเปาหมายของชวงช้ันน้ี   
 ผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑ ทั้ง ๘ ขอ ดังกลาว นำไปกำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูชั ้นประถมศึกษา                 
ปที่ ๑ - ๓ โดยตองคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดวย เพื ่อใหเมื ่อผู เรียน                        
บรรลุผลลัพธการเรียนรูช้ันปแลว จะนำไปสูการบรรลุผลลัพธการเรียนรูชวงช้ันตามที่หลักสูตรกำหนดไว 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู  
 สาระการเรียนรูน้ีเปนสาระการเรียนรูที่วาดวยการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราว                     
ที่เกิดขึ้นในอดีต ทำใหเขาใจสังคมในอดีตไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด เพ่ือนำมาเสริมสรางความเขาใจ
ในสังคมปจจุบัน รวมทั้งความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อันสงผลตอพฤติกรรมในปจจุบัน 
การปฏิบัติตนตามสิทธิ บทบาท หนาที่ในการอยูรวมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบตอตนเองในการใชจาย และ
การใชทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบตอตนเอง และสิ ่งแวดลอม อันจะนำไปสู การเปนสมาชิกที ่ของ
ประเทศชาติที่ไดรับการพัฒนาระบบความคิด พิจารณา ไตรตรองกอนตัดสินใจทำสิ่งใด ๆ ในการใชชีวิต                 
รวมกับผูอื่น รวมทั้งวาดวยการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือดวยสำนึกที่ดี ที่ไดรับการปลูกฝง                  
ทำใหเปนผูมีจิตใจดี คิดและทำแตสิ่งที่ดี อันเปนประโยชนและไมสรางความเดือดรอนทั้งตอตนเอง ผูอื่น และ
สวนรวม   
 จุดเนนการพฒันา  
 การพัฒนาผูเรียนในแตละชั้นป ควรจัดสถานการณจากเรื่องราวใกลตัวไปสูไกลตัว โดยในชั้นประถมศึกษา                  
ปที่ ๑ เนนการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีที่เขาใจประวัติ ความเปนมา บริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ในระดับครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ จัดสถานการณในบริบทของหองเรียนและโรงเรียน ช้ันประถมศึกษา
ปที่ ๓ เนนที่บริบทของชุมชนที่ผูเรียนอาศัยอยู 
 สำหรับชวงช้ันที่ ๑ ไดจัดผลลัพธการเรียนรูชวงช้ัน เปน ๔ หัวขอ ดังน้ี 
 เหตุการณในอดีตของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เปนการบูรณาการใหนักเรียนใชคนหาเรื่องราว 
ความเปนมาของครอบครัว และโรงเรียนอยางเปนระบบ ผานการทำกิจกรรมรวมกันกับเพื่อนและผูเกี่ยวของ  
จนสามารถทำความเขาใจเหตุการณตาง ๆ นำเสนอโดยมีหลักฐานและแหลงขอมูลที่ชัดเจนมาสนับสนุน                    
นำไปสูการปฏิบัติตนที่เห็นแสดงถึงความภาคภูมิใจในครอบครัวและโรงเรียน 
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 ชีวิตในบาน โรงเรียน และชุมชน เปนการบูรณาการใหนักเรียนฝกการใชชีวิตจากสังคมใกลตัว                     
ไปสูสังคมที่ไกลตัว ที่คำนึงถึงบทบาท สิทธิ หนาที่และเสรีภาพ ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม ควบคุมอารมณ                   
และความรูสึกและปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตาง และทำประโยชนตอสวนรวม โดยไมสราง
ความเดือดรอนตอตนเอง ผูอื่น สวนรวม และสำรวจขอมูลโดยใชแผนที่ แผนผัง รูปถาย เพื่อจัดระเบียบและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 การวางแผนเงินและการใชทรัพยากร เปนการบูรณาการใหนักเรียนไดวางแผนรวมกับคนในครอบครัว 
เพื่อน และครู เรียนรูและพัฒนาตนเปนคนที่ใชจายเงินและทรัพยากรอยางมีการวางแผน ประหยัด เพื่อลด
คาใชจายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน และเห็นความสำคัญของการออม  
 วัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย เปนการบูรณาการใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นความคุณคาของวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น โดยแยกแยะประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสวนรวม 
เคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย 
 การนำไปใชในชีวิตจริง 
 จากการฝกฝนใหผูเรียนไดใชกระบวนการสืบคนเรื่องราวในอดีตของครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน ทำให
ผูเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสารดวยภาษา เพ่ือคนหาขอเท็จจริงจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ อาศัยการคิดขั้นสูง 
เพื่อวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู เรียนสามารถนำไปใชในการทำความเขาใจ                 
และคนหาขอมูลเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนเองอยากหาคำตอบ 
 จากการฝกฝนใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม เปนสิ่งสำคัญ 
ที่ชวยใหผูเรียนสามารถยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล 
ตระหนักถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอมที่ตองรวมกันดูแลรักษา นำไปสูการทำตนใหเปน
ประโยชน รวมรับรูและแกปญหาโดยไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน และไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม 
 จากการฝกฝนเรื่องการใชเงินและทรัพยากรอยางมีสติ รูผลที่เกิดขึ้นจากการใชเงินและทรัพยากรของตนเอง 
ชวยลดปญหาทางการเงินและการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระดับตนเองและสวนรวม 
 การบรูณาการกับสาระการเรียนรูตาง ๆ   
 ภาษาไทย/ ภาษาตางประเทศ สามารถจัดสถานการณโดยใชคำศัพทและเรื ่องราวเกี่ยวกับประวัติ               
ความเปนมาและวิถีชีวิตในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอาน การตั้งคำถาม 
เพ่ือสืบคนขอมูล การบันทึกและสรุปขอมูล ตลอดจนการใชภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราว 
 คณิตศาสตร สามารถใชทักษะการอานและแปลขอมูลจากสถิติอยางงายเพื่อทำความเขาใจเรื่องราว
รอบตัว สามารถบูรณาการรวมกันในเรื ่องการคำนวณเงินเพื ่อวางแผนการใชจายและทรัพยากรใหคุ มคา                         
และบูรณาการในเรื่องการอานปฏิทินและการคำนวณเวลาเพ่ือเช่ือมโยงการมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีในรอบปและการทำความเขาใจประวัติความเปนมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 ศิลปะ สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคงานศิลปะที ่สื ่อความหมายของเรื ่องราว ความคิด                   
และความรูสึกที่มีตอสถานการณและเหตุการณตาง ๆ รอบตัว เพ่ือใหการสื่อสารมีความชัดเจน และนาสนใจมากขึ้น  
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการอยู รวมกันกับผู อื ่น มีมนุษยสัมพันธที ่ดี  
การจัดการอารมณและความรู ส ึก รวมสรางบรรยากาศแหงความเขาใจและการพึ ่งพาซึ ่งกันและกัน                          
ในการรวมการแกปญหาความขัดแยงในฐานะที่เปนสมาชิกของครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  
 วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี ่ยวกับทรัพยากร 
และสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติตนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ รวมกันระหวางกลุมสาระการเรียนรูได  
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 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลกั 

๑. ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนกัและเหน็คณุคาในประวัติศาสตร สังคม 
วัฒนธรรม ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

๑.๑  สอบถาม คนหาคำตอบของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับ เวลาและ
เหตุการณสำคัญ ทีส่งผลตอการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน จากอดีตถึงปจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหลงขอมูลที่
เกี่ยวของ อยางเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันที่ แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มี
ตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต  

๑.๒ ปฏิบัติและรวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
อยางเห็นคุณคาและคำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึน้ตอตนเอง  
ผูอ่ืน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

๒. การคิดขั้นสงู 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
 

๒. ใชชีวิตประจำวันรวมกับผูอ่ืนโดยรักษาสิทธิของตน เคารพสิทธขิองผูอ่ืน และรับผิดชอบตามบทบาท  
หนาทีข่องตนเอง 

๒.๑ ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ที่มีตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน         
ใชและยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที่สรางขึ้นรวมกัน 

๒.๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล รวมตัดสินใจในการแกปญหา 
หรือความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ และทำกิจกรรมรวมกัน                 
อยางมีมารยาท ในครอบครวั โรงเรียน และชุมชน เต็มใจเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิก                   
ของครอบครัวช้ันเรียน และโรงเรียน 

๒.๓ รักษาสทิธิพ้ืนฐานของตน ไมละเมิดสทิธิของผูอ่ืน ปฏิเสธเพ่ือไมใหตน 
ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรภีาพ ทั้งรางกายจิตใจ ทรัพยสินและ                       
แจงผูใหญที่เกีย่วของ 

๒.๔  แสดงพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด                  
ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ 
และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลงเพ่ือน (Bullying) 

2.5  ปฏิบัต ิตนไดอยางถูกตองที ่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและ
สัญลักษณของชาติ และรวมกิจกรรม ที ่ทำประโยชนเพื ่อสวนรวม               
ตามกำลังของตน 

๑. การจัดการตนเอง 
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
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๓. ใชชีวิตประจำวันอยางรบัผิดชอบตอสิง่แวดลอมดวยความเขาใจลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ                
    ที่อยูรอบตัวและชุมชน 
๓.๑ ใชแผนผัง แผนที่และรูปถายในการระบุวา ตนเองอยู ณ พ้ืนทีใ่ด            

ในโรงเรียน ชุมชน คนหาสถานที่บนแผนที ่และอธิบายลักษณะ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในบาน หองเรียน โรงเรียน และลกัษณะ          
ทางกายภาพในชุมชน 

๓.๒ มสีวนรวมในการจัดระเบียบและดูแลรกัษาสิ่งแวดลอมที่บาน 
หองเรียน โรงเรียน ดวยความเขาใจในความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับชีวิตความเปนอยูของตนเองและสวนรวม 

๒. การคิดขั้นสงู 
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางย่ังยืน 

๔. กำกับตนเองในการใชจายของตนเอง ครอบครัว และโรงเรยีน 
๔.๑ วางแผนการใชจายและออมเงินของตนเองอยางเหมาะสมและมีวินัย 

และชวยลดคาใชจายในครอบครัว 
๔.๒ ใชทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง  

เพ่ือลดคาใชจาย ใชของสวนรวมอยางระมัดระวัง ดวยความตระหนัก
ถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว              
และโรงเรียน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสงู 
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๕. ใฝทำความดี และอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดีบนหลักปฏิบติัของศาสนาที่นับถือ 
๕.๑ ทำกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจำวันอยางมีสติ และสมาธิ 
๕.๒ อยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี บนพ้ืนฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ 

โดยไมสรางความเดือดรอนตอตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสงู 
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

 ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชัน้ที่ ๑ 

๑. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ประวัติ
ความเปนมา และวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน 
และอธิบายผลของการเปลี ่ยนแปลงที ่มีตอวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และ
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของดวยภาพและภาษาของตนเองที่เขาใจงาย ชัดเจน จากการสอบถาม คนหาคำตอบ
อยางเปนขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มี
ตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

๒.   สำรวจขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตางๆและสถานที่ โดยประยุกตใชแผนที่ แผนผัง     

รูปถาย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่บาน 
หองเรียน โรงเรียน และชุมชน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชน
ที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 

๓. ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีมารยาท บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน
ตามบทบาทหนาที่ ยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที่สรางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล                  
รวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชนสวนตน
เพ่ือสวนรวม ดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียน และโรงเรียน 
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๔. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผู อื ่น ปฏิเสธเพื ่อไมใหตนถูกรังแก หรือละเมิด               
สิทธิเสรีภาพ ทั้งรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน และแจงผูใหญที่เกี่ยวของ แสดงพฤติกรรมเชิงบวก ทั้งทางกาย                    
และวาจาเมื่อรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ               
ของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลงเพื่อน (Bullying) 
ควบคุมอารมณและความรูสึกของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน 

๕. รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพื่อนำไปสูการแยกแยะความตองการ 
และความจำเปน วางแผนการใชจาย และออมเงินอยางเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ดวยกันในการลดคาใชจาย  

๖. ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน  
อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว 
และโรงเรียน  

๗. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอยางเห็นคุณคาและไมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง 

ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมในชุมชน    

๘. ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวมกิจกรรม              
ที่ทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ   
 

 แนวทางการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
 

   

ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชั้น 

๑. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ประวัติ
ความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน โดย
แสดงหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของดวยภาพและภาษาของตนเองที่เขาใจงาย ชัดเจน จากการสอบถาม 
คนหาคำตอบอยางเปนขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำ
ในอดีตที่มีตอปจจุบัน และผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหน่ึง
ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เหตุการณในอดีตของครอบครัว โรงเรยีน และชุมชน 
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ความรูและสมรรถนะทีเ่ชื่อมโยงกัน ตัวอยางสถานการณ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใชสำหรบันักเรยีน 

๑. นำเสนอเรือ่งราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เก่ียวของกับครอบครวั โรงเรียนและชุมชน ประวัติ 
ความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน 
และอธิบายผลของการเปลี ่ยนแปลงที ่มีตอวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐานและ
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของดวยภาพและภาษาของตนเองที่เขาใจงาย ชัดเจน จากการสอบถาม คนหาคำตอบ
อยางเปนขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีต              
ที ่มีตอปจจุบัน และผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่ง                
ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
๑ .  ใ ช  แหล  ง ข  อม ู ลและหล ั กฐ าน 

ที ่เก ี ่ยวของและนาเชื ่อถือในการ
สอบถาม ค นหาคำตอบอย างเปน
ขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง 
บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของ
กับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต  

๒. อธิบายเรื่องราวตามลำดับเวลาจาก
อดีตถึงปจจ ุบ ัน ที ่แสดงถึงความ
ต อ เ น่ือง การเปล ี ่ ยนแปลงและ
ผลกระทบของเหตุการณที ่มีตอวิถี
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน  

๓. นำเสนอเรื่องราวบุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ประวัติความ
เปนมาและวิถ ีช ีว ิต ดวยภาพและ
ภาษาของตนเองที ่ เข าใจงายและ
ชัดเจน ที่แสดงถึงความรูสึกถึงการ
เปนสวนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน  

๔. ทำกิจกรรมในชีว ิตประจำวันดวย
ความภาคภูมิใจในความเปนมา และ
เอกลักษณของครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน  

๕ .ท ำก ิ จ ก ร รม ในช ี ว ิ ต ป ร ะจ ำ วัน 
ท ี ่ แ สดงถ ึ งความตระหน ั กของ 
ผลการกระทำในอดีตที่มีตอปจจุบัน 
และผลของการกระทำในปจจุบัน 
ที่มีผลตออนาคต 

- ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เปนประโยชนแกโรงเรียนและ
ชุมชนของตน 

- ตั ้งคำถามเพื ่อสอบถามและคนหาคำตอบ การอาน และฟง
เรื่องราวบุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต จากบุคคล 
หรือแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน ภาพถาย สูติบัตร ทะเบียนบาน 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

- ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนโดยใชเสนเวลา 

- บันทึกขอมูลเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
อยางเปนระบบเพ่ือลดความผิดพลาดในการนำเสนอ 

- นำเสนอขอมูลของเรื่องราว ความคิดและความรูสึกที่มีตอตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนโดยใชจินตนาการ ดวยวิธีการที่
หลากหลายในรูปแบบของตนเอง เชน การวาดภาพ การเขียน
แผนผังความคิด การเขียนความเรียง  

- สะทอนความคิดและความรู สึกเกี ่ยวกับเรื ่องราวของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเปนมาและ
วิถีชีวิต  

- ปฏิบัติตนในสถานการณตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
อยางภาคภูมิใจและไมสรางความเสื่อมเสีย 
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ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชั้น 

๒. สำรวจขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตางๆและสถานที่ โดยประยุกตใชแผนที่ แผนผัง 
รูปถาย เพ่ือการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่บาน 
หองเรียน โรงเรียน และชุมชน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและ                   
คนในชุมชนที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 

๓. ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีมารยาท บนพ้ืนฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน 
ตามบทบาทหนาที่ ยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที่สรางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
รวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชนสวนตน
เพ่ือสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียน และโรงเรียน  

๔. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผู อื ่น ปฏิเสธเพื่อไมใหตนถูกรังแกหรือละเมิด         
สิทธิเสรีภาพ ทั้งรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญที่เกี่ยวของ แสดงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งทางกาย
และวาจาเมื่อรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลงเพื่อน (Bullying) 
ควบคุมอารมณและความรูสึกของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน   

ความรูและสมรรถนะทีเ่ชื่อมโยงกัน ตัวอยางสถานการณ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใชสำหรับนกัเรียน 

๒. สำรวจขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตางๆและสถานที่ โดยประยุกตใชแผนที่ 
แผนผัง รูปถาย เพื ่อการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมที่บาน หองเรียน โรงเรียน และชุมชน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของ
ตนเองและคนในชุมชนที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
๑. ใชแผนผัง แผนทีแ่ละรูปถายแสดง

ตำแหนง ระยะทาง และทิศของ            
สิ่งตาง ๆ รอบตัว ที่ปรากฏทั้งในบาน 
โรงเรียน และชุมชน และสถานที่
สำคัญทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ            
ที่มนุษยสรางขึน้  

๒. ใชประโยชนจากแผนผัง แผนที ่            
ในการวางแผนการจัดบาน                  
จัดหองเรียน และการเดินทาง  

๓. รวมกันจัดระเบียบและดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งบาน หองเรียน โรงเรียนและ
ชุมชน โดยคำนึงถึงผลการกระทำของ
ตนเองและชุมชนที่มีตอ                       
การเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เปนองคประกอบสำคัญของปจจัยสี่

- อานและเขียนแผนผังแสดงสิง่ตาง ๆ ที่ปรากฏในหองตาง ๆ 
ของบานและโรงเรียน  

- ใชแผนทีใ่นการสำรวจสถานที่ตำแหนงของสถานที่สำคญั           
ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและทีม่นุษยสรางขึ้น การวางแผน
การเดินทาง  

- อานและเขียนแผนทีแ่สดงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และ           
ที่มนุษยสรางขึน้จากบานมาโรงเรียน หรือแผนที่จากที่หน่ึง           
ไปที่หน่ึงในชุมชน 

- ออกแบบการจัดวางเครื่องใชในหอง และลงมือจัดบาน  
จัดหองเรียน ใหสะดวกใชงานและเปนระเบียบ 

- สำรวจทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน และ                       
การสัมภาษณบุคคลในชุมชนเพ่ือวิเคราะหการใชประโยชน
จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการประกอบ
อาชีพ และการดำรงชีวิต   

- ทำกิจกรรมเกีย่วกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน  
ปลูกตนไม เลี้ยงสัตวที่เปนอาชีพของชุมชน ทำอาหารจาก
ผลผลิตในชุมชน  ทำสิ่งประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติชุมชน  

๒. ชีวิตในบาน โรงเรียน และชุมชน 
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ซึ่งจำเปนในการดำรงชีวิตและ                
การประกอบอาชีพ  

๔.รวมมือกันปองกัน แกปญหา
สิ่งแวดลอมในบาน หองเรียน 
โรงเรียน และชุมชนที่มีผลตอ                
การดำรงชีวิตของทุกคน  

- สังเกตและสำรวจพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืน            
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม 

- วางแผนรวมกับคนในครอบครัว และเพ่ือนในการจัด
ระเบียบ ดูแลรกัษา แกปญหาสิ่งแวดลอมที่บาน หองเรียน 
โรงเรียน และชุมชน ลงมือปฏิบัติตามแผน  

- ประเมินพฤติกรรมตนเอง เพ่ือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตน              
จนเปนนิสัยในการรักษาสิ่งแวดลอม และเชิญชวนผูอ่ืน             
ใหรวมกันปฏิบัติ เชน ทำความสะอาด เสื้อผา ขาวของ
เครื่องใช ทำอาหารงาย ๆ ใหตนเองและคนในครอบครัว          
ทำความสะอาดบาน โรงเรียน ชุมชน อยางเปนขั้นตอนและถูกวิธี 

๓. ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอื ่นอยางมีมารยาท บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ 
ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ ยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที ่สรางรวมกัน แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น                     
อยางมีเหตุผลรวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ โดยเต็มใจเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 
๑. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี ตามหลัก

ปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือ  
๒. ปฏิบัติตนเปนคนกตัญกูตเวทีตอบิดา

มารดา ครูอาจารยและโรงเรียน 
ละอายและเกรงกลัวตอการทำช่ัว  
ใฝในการทำความดี ไมรังแกผูอ่ืน ใช
วาจาอยางสุภาพและเหมาะสม ตาม
หลกัธรรม และศาสนพิธีที่ตนนับถือ 

๓. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ กฎ กติกา 
ระเบียบ มารยาท ในครอบครัว 
โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ              
ในฐานะที่เปนสมาชิกที่ดี  

๔. รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล ตัดสินใจและยอมรับขอตกลง   
ที่สรางรวมกัน โดยลงมือทำดวย             
ความเต็มใจ เสียสละประโยชนสวน
ตนเพ่ือสวนรวม ในการทำกิจกรรม          
ในครอบครัว ช้ันเรียน และโรงเรียน 
หรือแกปญหาและความขัดแยงที่
เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการดำเนิน
ชีวิต ซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน  

- ฝกใหมสีติในการยืน เดิน น่ัง นอน และมสีมาธิในการฟง 
การอาน การคิด  การถาม และการเขียน 

- ศึกษาประวัติศาสดา หลักธรรม หลักปฏิบัติ ศาสนพิธีของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และนำเสนอความรู ความคิด ความรูสึก 

- ทำกิจกรรมทางศาสนารวมกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือน 
บุคคลในโรงเรยีนและชุมชน 

- ฝกปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือจนเปนนิสัย 
โดยสังเกตตนเอง บันทึกสิ่งที่ทำไดดี และสิ่งที่ควรปรับปรุง 
วิเคราะห ผลดีและผลเสียของพฤติกรรมตนเอง และ               
แสดงหลักฐานรองรอยความมุงมั่นรักษาสิ่งที่ทำไดดีแลว 
และความพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองใหปฏิบัติตนดีย่ิงขึ้น  

- กำหนดสถานการณใหนักเรียนไดโอกาสในการทำกิจกรรม 
และใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน ฝกฝนการปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสมตามบทบาทหนาที่ และมมีารยาท เชน การแสดง
ความเคารพ การยืน การเดิน การน่ัง การนอน การทักทาย 
การรับประทาน การรับของสงของ  การแสดงกิริยาอาการ  
การทักทาย การสนทนา  การใชคำพูด การแตงกาย 

- รวมกันกำหนดและปฏิบัติตามขอตกลง กฎ กติกา เชน 
กติกาในการเรียนหนังสือ การใชสถานที่สาธารณะ การเลน
เกม การใชเวลาวาง  

- ทำกิจกรรมกลุม ฝกฝนการทำงานอยางเปนขั้นตอน               
การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การรับฟงความคิดเห็น             
การแสดงอารมณอยางเหมาะสม การแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทำงานกลุม ฯลฯ 
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๔. ทำกิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน โดยประยุกตใชแผนที่ แผนผัง รูปถาย 
เพื่อการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต รวมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่บาน หองเรียน  
โรงเรียน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชนที่มีตอสิ่งแวดลอม  
ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
๑. อยูรวมกันในครอบครัว โรงเรียน  
    และชุมชนอยางสันติ ทำไดโดย              

- ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานสิทธิของตน   
ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  

- ปฏิเสธเพ่ือไมใหตนถูกรังแก หรือ
ละเมิด สิทธิเสรีภาพ ทั้งรางกาย 
จิตใจ ทรัพยสนิ และแจงผูใหญ 
ที่เกี่ยวของเมื่อมีปญหา   

- แสดงพฤติกรรมเชิงบวก  
ทั้งทางกายและวาจาเมื่อรวม
กิจกรรม หรือทำงานกับผูอ่ืน  

- ยอมรับความคิด ความเช่ือ และ             
การปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกัน
โดยปราศจากอคติและการเหมารวม  

- ไมกลั่นแกลงเพ่ือน (Bullying) 
ควบคุมอารมณและความรูสกึ            
ของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน   

- กำหนดสถานการณที่เปนชีวิตจริง หรือใกลเคียงชีวิตจริงของ
นักเรียน ในการพัฒนาการอยูรวมกันอยางสันติ เชน ทำงานบาน
รวมกับครอบครัว การเลนเกม การทำงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ           
กับเพ่ือน 

- ทำกิจกรรมกลุม กำหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม  
ตามความถนัด ของแตละคน  แบงงานตามความสามารถ             
รวมกันพัฒนาตนเองและเพ่ือน ชวยเหลือกันในกลุมจนประสบ
ความสำเร็จรวมกัน 

- เลือกหัวหนาหอง เลือกตัวแทนในการทำกิจกรรมตาง ๆ  
ทั้งในหองเรียน โรงเรียน ดวยการอภิปรายความเหมาะสม  
และยอมรับความคิดเห็นสวนใหญดวยเหตุผล  

- ประชุมเพ่ือหาขอตกลงรวมกันในการทำกิจกรรมของหอง หรือ 
งานโรงเรียน เชน งานวันปใหม งานวันเด็ก งานแสดงละครหอง  
งานนำเสนอหนาช้ันเรียน 

- แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณที่ใกลเคียงสถานการณจริง 
เพ่ือฝกฝนการปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอ่ืน  

      

   

ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชั้น 

๕. รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพื ่อนำไปสู การแยกแยะ                     
ความตองการและความจำเปน วางแผนการใชจายและออมเงินอยางเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบดวยกันในการลดคาใชจาย  

๖. ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน                  
อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว            
และโรงเรียน    

ความรูและสมรรถนะทีเ่ชื่อมโยงกัน ตัวอยางสถานการณ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใชสำหรบันกัเรียน 

๕. รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพื ่อนำไปสูการแยกแยะ 
ความต องการและความจำเป น วางแผนการใช จ ายและออมเง ินอย างเหมาะสมและมีว ินัย  
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบดวยกันในการลดคาใชจาย 

๓. การวางแผนการเงินและการใชทรัพยากร 
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๑. รวมกับสมาชิกในครอบครวัในการระบุ
สาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือ
นำไปสูการแยกแยะความตองการและ
ความจำเปน วางแผนการใชจายและ
ออมเงินอยางเหมาะสมและมวิีนัย  
เพ่ือแสดงถึงความรับผดิชอบดวยกัน         
ในการลดคาใชจาย 

- สัมภาษณผูปกครองเกี่ยวกับที่มาของรายได และคาใชจาย             
ในบาน คาใชจายสวนตัวของนักเรียนที่ผูปกครองตองจาย  

- ประเมินพฤติกรรมของตนเองที่ทำใหเกิดการใชจายและ             
การใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ปรับเปลีย่นพฤติกรรม           
เพ่ือลดคาใชจายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน  

- ทำกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายรับ รายจายของครอบครัว 
รวมกับผูปกครอง เชน การทำอาหารและคำนวณคาใชจาย     
การคำนวณคาใชจายสวนตัว คาอาหาร คาเสื้อผา คาของใช    
คาของเลนที่ผูปกครองตองจาย การฝกใชเงินซื้อของ จายเงิน
รับเงินทอน การชวยผูปกครองทำงานเกี่ยวกับอาชีพของ
ครอบครัวที่สามารถทำไดตามวัย 

- ยกตัวอยางการใชจายเงินในชีวิต  ประจำวันที่ไมเกินตัวและ

เห็นประโยชนของการออม 

๖. ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวตัรประจำวัน  
อยางประหยัด คุ มคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรที ่มีตอตนเอง  
ครอบครัวและโรงเรียน 
๑. ระมัดระวังในการใชของสวนรวม

และทรัพยากรในการทำงาน การทำ

กิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน  

อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง 

ดวยความตระหนักถึงผลของการใช

ทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว

และโรงเรียน 

- สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการใชของใชสวนตัว ของเลน           

ของใชสาธารณะ การรับประทานอาหาร ของตนเอง แสดง

ความคิดเห็น ความรูสึกตอพฤติกรรมของตนเอง วางแผน             

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลงมือทำอยางสม่ำเสมอจนเปน

นิสัย  

- ยกตัวอยางการใชทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยางประหยัด 

ทรัพยากรที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน ดินสอ กระดาษ เสื้อผา 

อาหาร ทรัพยากรสวนรวม เชน โตะ เกาอ้ี นักเรียน   

สาธารณูปโภคตาง ๆ 

- วิเคราะหทรัพยากรที่นำมาใชในการผลิตของใชที่ใชใน

ครอบครัวและโรงเรียน เชน ดินสอและกระดาษที่ผลิตจากไม 

รวมทั้งเครื่องจักรและแรงงานการผลิต นำไปสูการใชของใช

อยางคุมคาเพ่ือประหยัดทรัพยากร 

- ทำกิจกรรมสารวัตรพลังงาน สำรวจพฤติกรรมผูอ่ืนเกี่ยวกับ          

การใชน้ำ ไฟฟา และของเลนของใชสาธารณะ ช่ืนชมผูที่ใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคา 
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ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชั้น 

๗. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอยางเห็นคุณคาและไมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง  
    ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมในชุมชน    
๘. ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวมกิจกรรม 
    ที่ทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ 

ความรูและสมรรถนะทีเ่ชื่อมโยงกัน ตัวอยางสถานการณ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใชสำหรบันกัเรียน 

๗. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ินอยางเหน็คณุคา 
และไมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
๑. รวมกันอนุรกัษและภาคภูมิใจใน 
    วัฒนธรรม ภูมิปญญา บุคคลและ   
    สถานทีส่ำคัญของชุมชน  
๒. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและ 
   วัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลักษณของชุมชน 
   ในฐานะสมาชิกของชุมชน ดวยความ 
   ระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย          
   ไมใหเกิดผลเสียตอตนเอง สังคมและ 
   สิ่งแวดลอม  

- สัมภาษณบุคคลในชุมชนเกี่ยวกับมรดกทางภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชน เรียบเรียง นำเสนอ แสดงความคิด 
ความรูสึก  

- ลงมือทำกิจกรรมหรือใชมรดกทางภูมิปญญา ในชีวิตประจำวันตามวัย  
- การทัศนศึกษาสถานที่และแหลงเรียนรูในชุมชน เชน วัด 

ตลาด พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถคริสต  โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ 

- เขียนขอความเชิญชวน รวมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 
หรือใช และรักษามรดกทางภูมิปญญา 

- การทำกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมรวมกับบุคคล 
ในครอบครัว เพ่ือน บุคคลในโรงเรียนและชุมชน  

- สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

๘. ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบนัหลักและสัญลกัษณของชาติไทย                    
และรวมกิจกรรมที่ทำประโยชนเพื่อสวนรวมตามกำลังของตน ภายใตการดูแลและคำแนะนำ 
๑. ปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสมตอสถาบัน 
    หลักและสญัลักษณของชาติไทย 
    ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณความเปนไทย  
    และคานิยมรวมกันของสงัคม  
 

- การทำกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมกับ
บุคคลในครอบครัว เพ่ือน บุคคลในโรงเรียน และชุมชน เชน               

การเคารพธงชาติ การรองเพลงชาติ และเพลงสรรเสรญิ               

พระบารมี เคารพศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน การเขารวมกิจกรรม           

ในวันสำคัญ 
- การอานปฏิทินวันสำคัญที่เกีย่วชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริยในรอบป 
- อาน และ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันหลักและสญัลักษณของ

ชาติไทย ถายทอดเรื่องราว ความรูสึกในรปูแบบตาง ๆ               
อยางงาย ๆ  

  

๔. วัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย 


