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วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนา
ชาติไทย สรุปพุทธประวัติตั้ งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสาคัญหรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและ
ประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด อธิบาย
องค์ประกอบ และความสาคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตาม

ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ กาหนด ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาการตนเองและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่ายมี
ประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้อง ปฏิบัติในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสาคัญทางศาสนาที่กาหนด และอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามกาหนด
ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครอง
ตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตในสังคมไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อธิบายโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และความสาคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุบทบาท

หน้าที่ และวิธีการ เข้าดารงตาแหน่งของการปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อธิ บ ายปั จ จั ย การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
ในครอบครัว โรงเรียน และชุ มชน อธิบ ายหลักการส าคัญ และประโยชน์ของสหกรณ์ อธิบ ายบทบาทหน้า ที่เบื้ องต้ นของธนาคาร
จาแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
รู้ตาแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจุด ลองจิจุด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สาคัญในภูมิภาค
ของตนเองในแผนที่ อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรภูมิภาค อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่

ก่ อ ให้ เ กิ ด วิ ถี ชี วิ ต และการสร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรมในภู มิภ าค น าเสนอตั ว อย่ า งที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ผลจากการรั ก ษาและการท าลาย
สภาพแวดล้อม และเสนอความคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
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การศึกษาพัฒนาการของชาติไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการ
กระทาของบุคคลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต เข้าใจสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ และ
สามารถน าไปใช้ เ ป็ น บทเรี ย นเพื่ อ จะป้ อ งกั น และแก้ ไ ขเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และอนาคตอย่ า งเหมาะสม
อันจะก่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคาถามทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของอาณาจั ก รอยุ ธ ยา บอกประวั ติ แ ละผลงานของบุ ค คลส าคั ญ สมั ย อยุ ธ ยาและธนบุ รี ที่ น่ า ภู มิ ใ จ
อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สาคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
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เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ และการต้อนรับผู้มาเยือน รู้คุณค่า ใช้อย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้สินค้าไทย ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ปฏิบัติตนตามพระ
บรมราโชวาท ในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องการทาตามลาดับขั้นและทางานอย่างมีความสุข และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิ บัติหน้าที่
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การรักษาของใช้ร่วมกันและการดูแลพื้นที่
ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการยึดถือ หลักความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและหลักเหตุผล การยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่ นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
และพึ่งพากัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
ภูมิภาคของตนเอง ในเรื่องการจัดการทรัพยากร และการขัดแย้งทางความคิด และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินั ย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมี
ลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบั นพระมหากษัตริย์
ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

