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บอกความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ บอกความหมาย ความสาคัญ และเคารพพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด บอกชื่อศาสนา ศาสดา
และความสาคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆสรุปพุท ธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรื อ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด ชื่นชมการทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลักศาสนา เห็น
คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ ตามที่กาหนด ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรม และวันสาคัญทางศาสนา ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
ระบุผู้มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อและ
การปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบี ยบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ปฏิบัติตนตนตาม

มารยาทไทย เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ระบุทรัพยากรที่
นามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจาวัน บันทึกรายรั บรายจ่ายของตนเอง สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
รายได้และการออม อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ
อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ อธิบายความสาคัญและคุณค่า ของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ ทางสังคม อธิบายความสั มพันธ์ของฤดูกาลกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็น
ธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ระบุตาแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่ง

ต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้ อมในโรงเรียนและชุมชน
แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า
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สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง ในวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชน ของตนจากอดีตถึงปั จจุบัน ลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ใช้คาระบุเวลาที่แสดง

เหตุ ก ารณ์ ในอดี ต ปั จจุ บั น และอนาคต ระบุ บุ ค คลที่ ท าประโยชน์ ต่ อ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ประเทศชาติ อธิ บ าย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ยกตัว อย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้
การจัดบูรณาการความรู้ประวัติ ศาสตร์ไทยที่เกี่ ยวกับความหมายของคาที่แสดงช่วงเวลาในอดี ต
ปัจจุบัน และอนาคต รู้จักวันสาคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สาคัญในอดีตและปัจจุบัน ใช้คาบอก
ช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคตแสดงเหตุการณ์ได้ เข้าใจวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วโดยใช้หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียนบ้าน รู้จักใช้คาบอกช่วงเวลา รู้จักใช้เส้นเวลา (Time Line)
ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ รู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่ นสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชนได้ เข้าใจวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน เข้าใจสาเหตุการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน รู้จักบุคคลใน
ท้องถิ่นที่ทาคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่นและประเทศชาติภาคภูมิใจ
ในผลงานของบุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น สามารถยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีไทยได้ รู้คุณค่าวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยที่มีต่อสังคมไทย รู้จักภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น
โดยใช้ วิ ธี ก ารค้ น คว้ าหาความรู้ด้ ว ยตนเอง การท างานกลุ่ ม การอภิป ลาย การน าเสนอข้ อ มู ล ได้
หลากหลาย เพื่อเกิดความภาคภูมิใจในวีรกรรมด้า นต่างๆของบรรพบุรุษ และความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย น าสิ่ ง ที่ ดี ง ามมาใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต มี ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริย์ เห็ น
ความสาคัญของความสามัคคี ร่วมกันทาประโยชน์แก่ชุมชน
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ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการพูด ด้วยถ้อยคาไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่อง
ความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้ รัก สามัคคี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเองปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ใน
เรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว การดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพความพิการ
ความสามารถ ถิ่นกาเนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบและการใช้ของ
ส่วนรวม และเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสามารถจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

