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คำนำ 

  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 13  หน่วย รวม 40 ชั่วโมง ดังนี ้

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เรือ่ง ความสำคญัของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ จำนวน 3 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  เรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง  จำนวน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่  3  เรื่อง พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 7 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เรือ่ง หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ จำนวน 1 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 5  เรือ่ง การบริหารจิตและเจรญิปัญญา จำนวน 5 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6  เรือ่ง ศาสนพธีิ จำนวน 2 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  เรือ่ง ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 4 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 8  เรือ่ง ประเพณีและวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 9  เรือ่ง วนัสำคัญของไทย จำนวน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 10  เรื่อง บุคคลสำคัญของท้องถิ่น จำนวน 1 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 11  เรื่อง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน จำนวน 4 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 12  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน จำนวน 2 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 13  เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จำนวน 2 ชั่วโมง 

                คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

                ท้ายนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่ม น้ี ไปใช้           
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

          คณะผู้จัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

สารบัญ 

                 หนา้ 

1. โครงสร้างรายวิชา           1 

2. หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ    23 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง    ๔๒ 

4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    ๖๓ 

5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  หนา้ทีช่าวพุทธและมรรยาทชาวพทุธ     ๑๐๕ 

6. หน่วยการเรียนรู้ที่  5  การบรหิารจิตและเจรญิปญัญา      1๒๐ 

7. หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6  ศาสนพิธี        1๓๖ 

8. หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย      1๔๔ 

9. หน่วยการเรียนรู้ที ่ 8  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย      1๖๖ 

10. หน่วยการเรียนรู้ที ่ 9  วันสำคัญของไทย       1๘๘ 

11. หน่วยการเรียนรู้ที่  10  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น      ๒๑๑ 

12. หน่วยการเรียนรู้ที ่ 11  ประชาธิปไตยในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน    ๒๒๓ 

13. หน่วยการเรียนรู้ที ่ 12  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน    2๕๓ 

14. หน่วยการเรียนรู้ที ่ 13  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม     2๖๙ 

15. คณะผู้จัดทำ           2๘๗ 
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โครงสรา้งหลกัสตูรรายวิชากลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่  3 สาระศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม   

 

สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอ่ย 

1.1 ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
และพุทธประวติั 

ส 1.1 
ป.3/1 
ป.3/2 

 

การอธิบาย
ความสำคัญของ
พุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่นับถอืใน
ฐานะที่เป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย
และลักษณะของ
วัฒนธรรมที่มี
รากฐานมาจาก
ศาสนาที่นับถอื เล่า
พุทธประวัติหรือ
ศาสนาความรู้ของ
ศาสนาที่ผูเ้รียน 
นับถือ สรุปข้อคิดที่
ได้จากการศึกษา 
พุทธประวัติหรือ
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ผู้เรียน 
นับถือ 

3 4 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถอ่านและสรุปบทอาขยานที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย สนทนาจาก
ภาพดอกบัว 4 เหล่า สรุปความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทีท่รงตรัสรู้ แสดงความคิดเห็น    
พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึง
การปรินิพพานได ้

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาได้ 

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปเหตุการณ์พุทธประวัติตั้งแต่
การประสูติจนถึงเสด็จออกผนวชเป็น
แผนภาพแสดงปฐมเทศนาได้ 

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - 
5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถวาดภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้ 
6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สามารถจำแนกบัตรคำที่เกีย่วกับ
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่มีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาได้ 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.1 ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
และพุทธประวัติ 

ส 1.1 
ป.3/1 
ป.3/2 

 

การอธิบาย
ความสำคญัของ
พุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่นบัถอืใน
ฐานะที่เป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย
และลักษณะของ
วัฒนธรรมที่มี
รากฐานมาจาก
ศาสนาที่นับถอื เล่า
พุทธประวัติหรือ
ศาสนาความรู้ของ
ศาสนาที่ผู้เรียน 
นับถือ สรุปข้อคิดที่
ได้จากการศึกษา
พุทธประวัติหรือ
ประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ผู้เรียน 
นับถือ 

3 4 8. การรู้เทา่ทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

- 
 

9. การทำงานแบบรวมพลัง      
เป็นทีม และมภีาวะผู้นำ 

สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
นำเสนอหน้าช้ันเรียนพร้อมอธิบาย
ประกอบการนำเสนอได ้

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

สามารถยกประเด็นข่าวที่เกี่ยวกบัวงการ
คณะสงฆ์ไทยมาร่วมกันพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่ในการประพฤตตินอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยได ้
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.2 พุทธสาวก 
ชาดก และ
พุทธศาสนิกชน
ตัวอยา่ง 

ส 1.1 
ป.3/3 

 

การสรุปแบบ
แผนการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากเรื่อง
ที่กำหนดได้ เลือก
แบบแผนการ
ดำเนินชีวิตไป
ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 

3 4 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถตอบคำถามนิทานเกี่ยวกับความ
เสียสละ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชาดก
เรื่อง อารามทูสกชาดกและมหาวาณิช
ชาดก ได้ 

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
คุณธรรมแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน
ตัวอย่างได้ 

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปประวัติและคุณธรรมแบบอย่าง
ของสามเณรสังกิจจะเป็นแผนภาพได้ 

4. ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร - 
5. ทักษะชีวิตและความเจรญิ  
แห่งตน 

สามารถนำแบบอย่างที่ดีมาเป็นต้นแบบใน
การคิดและการดำเนินชีวิตได้ 

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สามารถเลือกประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
ได ้

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม - 
8. การรู้เทา่ทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจทิัล 

สามารถใช้ช่องทาง youtube ใน
การศึกษาเนื้อหาได ้

9. การทำงานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

สามารถเข้ากลุม่แสดงบทบาทสมมติได้ 

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

สามารถหยิบยกข่าวของชาวพุทธที่ดีมา
เป็นประเด็นในการอภิปรายคุณธรรม
จริยธรรมที่มีตอ่การพัฒนาสังคมได ้
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.3 พระไตรปิฎก
และหลักธรรม
ทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 
ป.3/4 
ป.3/5 

 

การบอกความหมายและ
อธิบายความสำคัญของ
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
นำหลักธรรมโอวาท ๓ 
หรือหลักธรรมตาม
แนวทางของศาสนาที่นับ
ถือไปเป็นแนวทางใน 
การดำเนินชีวิต 

7 7 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นใน
หลักโอวาท 3 ข้อที่ 1 การไมท่ำความชั่ว: 
เบญจศีล สนทนาจากภาพการนั่งสมาธ ิ
การสวดมนต์ การปลูกต้นไม้ได ้

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
หลักธรรมโอวาท 3 ได ้

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปความรู้พระไตรปิฎกทั้ง 3 
หมวดเป็นแผนภาพ สรุปอานิสงส์ของการ
รักษาศีล 5 (เบญจศีล)เป็นแผนภาพ สรุป
ความรู้หลักธรรมเป็นแผนภาพได ้

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ
เกี่ยวกับหลักเบญจศีล เบญจธรรมได้ 

5. ทักษะชีวิตและความเจรญิ
แห่งตน 

สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยการฝึกนั่ง
สมาธินับลมหายใจ การสวดมนต์แผ่
เมตตา และกำหนดรู้อิริยาบถต่าง ๆ 
ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต ททมาโน 
ปิโย โหติ และ โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุได ้

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมได้ 

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สามารถทำโครงงานคุณธรรมเกี่ยวกับศลี 5ได ้
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.3 พระไตรปิฎก
และหลักธรรม
ทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 
ป.3/4 
ป.3/5 

 

การบอก
ความหมายและ
อธิบายความสำคัญ
ของพระไตรปิฎก
หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาทีต่นนับถือ 
นำหลักธรรมโอวาท 
๓ หรือหลักธรรม
ตามแนวทางของ
ศาสนาที่นับถอืไป
เป็นแนวทางใน 
การดำเนินชีวิต 

7 7 8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถแสวงหาวิธีป้องกันแก้ไขการ 
bully กันในโลกออนไลน์ และค้นคว้าการ
ทำรายงานจากอินเทอร์เน็ตได้ 

9. การทำงานแบบรวมพลัง เปน็
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ศึกษา
ความหมาย ความสำคัญ ของพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ ออกนำเสนอหน้า
ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อศึกษา
หลักธรรมโอวาท 3 ข้อ 2 การทำความดี        
ทำเป็นรายงานนำเสนอหน้าช้ันเรียนได้ 

10. การเป็นพลเมืองทีเ่ข้มเเข็ง /
ตืน่รู้ที่มีสำนึกสากล 

สามารถยกตวัอย่างกรณีศึกษาจากข่าวที่
ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา และนำ
ประเด็นมาอภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นได ้
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะยอ่ย 

1.4 หน้าทีช่าวพุทธ
และมารยาท
ของชาวพุทธ 

ส 1.2 
ป.3/1 
ป.3/3 

 

การบอกแนวทาง
ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติตนต่อสาวก
อย่างเหมาะสม 
ประกาศและแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ
หรือศาสนิกชนที่ตน
นับถือ 

3 4 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
การไปร่วมพิธีที่วัด จากน้ันร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อ 
ศาสนสถาน ได ้

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
มรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุ หน้าทีแ่ละมรรยาท
ชาวพุทธได้ 

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปขัน้ตอนการแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะเรียงลำดับเป็นแผนภาพแบบ
ขั้นบันไดได้ 

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ
เกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธได้ 

5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถฝึกปฏิบัติการแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ ได ้

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีจริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคมได้ 

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาสถานการณ์ที่
กำหนดให้ได้ 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.4 หน้าที่ชาวพุทธ
และมารยาท
ของชาวพุทธ 

ส 1.2 
ป.3/1 
ป.3/3 

 

การบอกแนวทาง
ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติตนต่อสาวก
อย่างเหมาะสม 
ประกาศและแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ
หรือศาสนิกชนที่ตน
นับถือ 

3 4 8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถใช้ youtube ในการศึกษา
มารยาทของชาวพุทธได้ 

9. การทำงานแบบรวมพลัง เปน็
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบัติมรรยาท
ของชาวพุทธ ปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุหน้าช้ันเรียนได้ 

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.5 การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ส 1.1 
ป.3/6 

 

การบอกเหตุผลที่
ทำให้ศาสนิกชน
เห็นคุณค่าของ 
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของ 
พุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่นับถอื 
 

3 4 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถเล่าประสบการณก์ารปฏิบัติตน
สวดมนต์เป็นประจำ อ่านความหมายและ
สรุปความหมายของสติและสมาธิได้ 

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความคิดรวบยอดการบริหาร
จิตและเจริญปญัญาได ้

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

- 

4. ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร - 

5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ กำหนด      
ลมหายใจเข้า-ออก ฝึกปฏิบัติสติโดยการ
กำหนดรู้ การยืน เดิน นั่ง และนอน ใช้
เพลงในการบรรเทาความตึงเครียดได้ 

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สามารถนำสติมาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
อันจะนำไปสู่เป้าหมายการทำงานที่ดีใน
อนาคตได้ 

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม - 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

 

สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.5 การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ส 1.1 
ป.3/6 

 

การบอกเหตุผล     
ที่ทำให้ศาสนิกชน
เห็นคุณค่าของ 
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของ 
พุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่นับถอื 
 

3 4 8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลของ
อาการโรคซึมเศร้าและแนวทางในการ
ช่วยเหลือได้ 

9. การทำงานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

สามารถแบ่งกลุ่มฝึกท่องบทสวดมนต์บูชา
พระรัตนตรยัและแผ่เมตตาได ้

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

สามารถนำข่าวที่เป็นประเด็นทางสังคมมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าง
มีสติปัญญา เพ่ือร่วมกันหาทางออกของ
ปัญหาอย่างสันตไิด้ 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.6 ศาสนพิธี ส 1.2 
ป.3/2 

 

การปฏิบัติตนได้
ถูกต้องเหมาะสมใน
วันสำคัญทาง
ศาสนา อธิบาย
ประโยชน์และ
คุณค่าของการ
ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธี พิธีกรรม
และวันสำคัญทาง
ศาสนาที่กำหนดให ้

2 2 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถสรุปผลดีของการอาราธนาศีลและ
การสมาทานศลี 5 อ่านวิธีการจัดโต๊ะหมู่
บูชาได้ 

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความคิดรวบยอดการจัดโต๊ะ
หมู่บูชาได้ 

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสร้างแผนผังความคิดผลของการ
รักษาศีลได ้

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้คำศพัท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ
เกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชาได้ 

5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถสวดบทสมาทานศีลในขณะเข้าแถว
ตอนเช้า และจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีกรรมได้ 

6. ทักษะอาชพีและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

7. การคิดขัน้สงูและนวัตกรรม - 
8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถใช้ youtube ในการฟังบท     
สวดมนต์ได ้

9. การทำงานแบบรวมพลัง      
เป็นทีม และมภีาวะผู้นำ 

สามารถแบ่งกลุ่มฝึกท่องคำอาราธนาศีล 5 
และคำสมาทานศีล 5 ออกมาสาธิตการจัด
โต๊ะหมู่บูชาหน้าชั้นเรียนได้ 

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.7 ศาสนาต่างๆใน
ประเทศไทย 

ส 1.1 
ป.3/7 

 

   การบอกชื่อ 
ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน และ 
ศาสนบคุคล 

4 6 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถแสดงความคิดเห็นจากภาพ เล่า
วิธีการปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาที่ตนนับถือได้  

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความคิดรวบยอดศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนา
พราหมณ-์ฮินดู ศาสนาสิกข์ได ้

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาพุทธเป็น
แผนภาพได ้

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ
เกีย่วกับศาสนาพทุธได้ 

5.  ทักษะชีวิตและความเจริญ       
แห่งตน 

สามารถนำหลกัธรรมคำสอนในศาสนาที่
ตนนับถือไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิตได้ 

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม - 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

1.7 ศาสนาต่างๆ   
ในประเทศไทย 

ส 1.1 
ป.3/7 

 

การบอกชื่อ 
ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน และ 
ศาสนบุคคล 

4 6 8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถใช้ช่องทาง youtube ใน
การศึกษาเนื้อหาได ้

9. การทำงานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอสิลาม ศาสนา
พราหมณ์ฮินด ูศาสนาสิกข ์แล้วออกมา
นำเสนอหน้าช้ันเรียนได ้

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนกึสากล 

- 
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โครงสรา้งหลกัสตูรรายวิชากลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่  3  สาระหน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดำเนนิชีวิตในสงัคม 

 

สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

2.1 ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

ส 2.1 
ป.3/1 

 

การสรุปประโยชน์
และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
ครอบครัวและ
ท้องถิ่น เช่น  
พระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนา
ขวัญ พระราชพิธี
ถวายผ้าพระกฐิน
ทางชลมารค 

3 4 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในการเข้ารว่มประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยที่สำคญัของชุมชนและร่วมกันแสดง
ความคิดเหน็ เล่าถึงครอบครัวของตนเอง 
สนทนาจากภาพโครงสร้างครอบครัวได้ 

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถบอกจำนวนประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยในแต่ละท้องถิน่ได ้

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปหน้าที่ของพ่อแม่ในครอบครัว 
และหน้าที่ของเราที่ปฏิบัติต่อครอบครัว
เป็นแผนภาพได ้

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถเล่นเกมหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยได ้

5. ทักษะชีวิตและความเจริญแหง่ตน สามารถเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ในท้องถิ่นของตนเองได้ 

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สามารถสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมไทยในชุมชนได้ 

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สามารถเล่นเกมประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยในท้องถิ่นโดยการนำบัตรคำหรือแถบ
ประโยคเป็นสื่อการสอนได้ 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.1 ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

ส 2.1 
ป.3/1 

 

การสรุปประโยชน์
และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
ครอบครัวและ
ท้องถิ่น เช่น  
พระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนา
ขวัญ พระราชพธีิ
ถวายผ้าพระกฐิน
ทางชลมารค 

3 4 8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถใช้ช่องทาง youtube ใน
การศึกษาเนื้อหาประเพณีวัฒนธรรมไทย
ในท้องถิ่นได้ 

9. การทำงานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

สามารถแบ่งกลุ่มสำรวจประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น จากนัน้ออก
นำเสนอได ้

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.2 วันสำคัญของ
ไทย 

ส 2.1 
ป.3/3 

 

การอธิบาย
ความสำคัญของ
วันหยุดราชการที่
สำคัญเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม 

3 4 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถอ่านบัตรคำวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและร่วมกัน
สนทนาวันสำคญัได ้

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถบอกจำนวนวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมได้ 

3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปวนัสำคัญที่เกี่ยวกับชาติเป็น
แผนภาพได ้

4.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ
เกี่ยวกับวันสำคัญของไทยได้ 

5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของไทยได้ 
6.ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

7.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม - 
8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถใช้ช่องทาง youtube ศึกษา
เนื้อหาได้ 

9. การทำงานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผูน้ำ 

- 

10.การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.3 บุคคลสำคญั
ของท้องถิ่น 

ส 2.1 
ป.3/4 

 

การยกตัวอย่าง
บุคคลซึ่งมีผลงานที่
เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิน่
ของตน เช่น 
สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภาเขต 
ผู้นำชุมชน 

1 1 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถเล่าประวัติผลงานของบุคคล
ตัวอย่างในท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ปรากฎ
ระดับประเทศ 2 บุคคล และแสดงความ
คิดเห็นได ้

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถคำนวณอายุของบุคคลสำคัญใน
ท้องถิ่นเป็นคริสต์ศักราชได้ 

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ
การศึกษาบุคคลสำคัญของท้องถิ่นเป็น
แผนภาพได ้

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของ
บุคคลสำคัญในท้องถิ่นได้ 

5. ทักษะชีวิตและความเจรญิ   
แห่งตน 

สามารถนำบุคคลสำคัญในท้องถิ่นมาเป็น
ต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ประสบ
ความสำเร็จได้ 

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สามารถพัฒนาอาชีพตามแบบอย่างของ
บุคคลสำคัญในท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ
ได้ 

7. การคิดขั้นสงูและนวัตกรรม สามารถทำโครงงานสำรวจบุคคลสำคัญใน
ท้องถิ่นของฉันได ้
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.3 บุคคลสำคญั
ของท้องถิ่น 

ส 2.1 
ป.3/4 

 

การยกตัวอย่าง
บุคคลซึ่งมีผลงานที่
เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น
ของตน เช่น 
สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภาเขต 
ผู้นำชุมชน 

1 1 8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถค้นหาข้อมูลทำโครงงานบุคคล
สำคัญในท้องถิ่นของฉันจากอินเทอร์เน็ต
ได ้

9. การทำงานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผูน้ำ 

สามารถเขา้กลุม่และแบ่งหน้าที่ทำ
โครงงานได้ 

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

สามารถนำข่าวชีวิตและผลงานของบุคคล
ที่เราช่ืนชอบ (The Idol) มาเป็นประเด็น
ในการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงข้อดี ข้อเสียใน
บุคคลนั้นได ้
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.4 ประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

ส 2.2 
ป.3/1 
ป.3/2 

 

การระบุบทบาท
หน้าที่ของสมาชิก 
สภาเขต สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร  
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ใน
การมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
และสมาชิกสภาเขต 
วิเคราะห์ความ
แตกตา่งของ
กระบวนการ 
การตัดสินใจใน 
ชั้นเรียน/โรงเรียน
และชุมชนโดยวิธีการ
ออกเสียงโดยตรงและ 
การเลือกตัวแทน 
ออกเสียง 

4 6 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถนำสถานการณ์เกี่ยวกับการเลือก
หัวหน้าชั้นเรียนมาให้นักเรียนร่วมกัน
สนทนา และติดบัตรคำที่มีความหมาย
เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้นักเรียนร่วมกัน
ศึกษาได ้

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้หลกัการประชาธิปไตยได้ 
3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปความสำคัญการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ชุมชนเป็นแผนภาพได้ 

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ 

5. ทักษะชีวิตและความเจรญิ   
แห่งตน 

สามารถนำพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สามารถประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายได้ 

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สามารถนำแถบประโยคมาเล่นเกมจำแนก
การออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียงได้ 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคญั จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.4 ประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

ส 2.2 
ป.3/1 
ป.3/2 

 

การระบุบทบาท
หน้าที่ของสมาชิก 
สภาเขต สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร  
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ใน
การมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
และสมาชิกสภาเขต 
วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ
กระบวนการ 
การตัดสินใจใน 
ชั้นเรียน/โรงเรียน
และชุมชนโดยวิธีการ 
ออกเสียงโดยตรงและ
การเลือกตัวแทน 
ออกเสียง 

4 6 8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

- 
 

9. การทำงานแบบรวมพลงั เป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

- 

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ทีม่ีสำนึกสากล 

สามารถแสดงบทบาทสมมุตกิารเลือก
หัวหน้าชั้นเรียนตามระบอบประชาธิปไตย
ได ้
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.5 การ
เปลี่ยนแปลง 
ในชั้นเรียน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

ส 2.2 
ป.3/3 

 

การยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน โรงเรียน และ
ชุมชนที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของ
บุคคลและกลุม่ 

2 2 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถนำบัตรคำองค์ประกอบสมาชิกของ
ชุมชนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนมาสนทนาได ้

2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวนั สามารถเปรียบเทียบคะแนนหมายเลขผู้ลง
สมัครประธานนักเรียนได ้

3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
เป็นแผนภาพได้ 

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - 

5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถแสดงคุณสมบตัิที่ดีของผู้สมัครและ
เข้าร่วมเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยได้ 

6. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

7. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สามารถตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากการฟัง
เหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ 

8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

การทำป้ายประชาสัมพันธ์ผู้สมัคร 
 

9. การทำงานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

สามารถแบ่งกลุ่มสำรวจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในชุมชน และนำเสนอข้อมูล 
หน้าช้ันเรียนได ้

10. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเขง็ /
ตื่นรู้ทีม่ีสำนึกสากล 

สามารถแสดงบทบาทสมมติการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนได้ 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.6 ความ
หลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม 

ส 2.1 
ป.3/2 

 

การบอกพฤติกรรม 
การดำเนินชีวิตของ
ตนเองและผู้อื่นที่
อยูใ่นกระแส
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

2 2 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถแลกเปลี่ยนทัศนคตเิกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและ
ผู้อื่นได ้

2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถรวมจำนวนและคิดค่าร้อยละการ
สำรวจพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตาม
วัฒนธรรมได ้

3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

สามารถสำรวจพฤติกรรมการดำเนินชีวิต
ตามวัฒนธรรมได ้

4.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับพื้นฐานได ้

5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สามารถปรับตนเองให้เข้ากับวัฒนธรรมที่
หลากหลายได้ 

6.ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สามารถร่วมประกอบวิสาหกิจชุมชนใน
อนาคตได้ 

7.การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สามารถเล่นเกมจำแนกบัตรคำระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมต่างชาติได้ 
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สาระที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย 

2.6 ความ
หลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม 

ส 2.1 
ป.3/2 

 

   การบอก
พฤติกรรม 
การดำเนินชีวิตของ
ตนเองและผู้อื่นที่
อยู่ในกระแส
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

2 2 8. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นภาษาถิ่นได้ 
 

9. การทำงานแบบรวมพลัง เป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

- 

10.การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ 

 
 



23 
 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1  ความสำคญัของพระพทุธศาสนาและพุทธประวัต ิ เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่ 1  ความสำคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะทีเ่ป็นรากฐานสำคญัของวัฒนธรรมไทย
 เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏบิัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ 
ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/1  อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

 
2. สาระสำคัญ 

การจำแนกวัฒนธรรมไทยและสร้างความคิดรวบยอดวัฒนธรรมไทย ทำให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจพร้อม
ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 รากฐานวัฒนธรรมไทย 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนจำแนกวัฒนธรรมไทยทีสื่บทอดจากพระพุทธศาสนาได ้(K) 
 2. นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยทีมี่รากฐานมาจากพระพุทธศาสนาได้ (K) 
 3. นักเรียนเห็นคณุค่าและช่ืนชมในวัฒนธรรมไทยได้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. การคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
1. ครูติดบทอาขยานบนกระดานและอ่านให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนอ่านตามโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ขั้นสอน 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทอาขยานลงในแผนภาพบนกระดาน โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - จากบทอาขยาน มีสิ่งใดบ้างที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
วัฒนธรรมไทย 

  ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท ้ ของไทยแน่นั้นหรือคอืภาษา 
ซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมา  รวมเรยีกว่าวรรณคดีไทย 
อนึ่งศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ  เช่นปราสาทปรางค์ทองอันผ่องใส 
อีกดนตรีรำร่ายลวดลายไทย  อวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอน 
และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท ้  เชื่อพ่อแมฟ่ังธรรมคำสั่งสอน 
กำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์  ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย 
 

หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
จากหนังสืออาขยานภาษาไทย ช่วงช้ันที่ 1 - ช่วงช้ันที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ภาษาไทย 
 

ศิลปะและดนตรีไทย 
 

บทอาขยาน 
วัฒนธรรมไทย 

วรรณคดีไทย 
 

อุปนิสัยของคนไทย 
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2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ วัฒนธรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมด้านอุปนิสัย วัฒนธรรมด้านกิริยามารยาท วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต
ความเป็นอยู ่
 3. ให้นักเรียนดูภาพวัฒนธรรมที่ดีงามที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา เช่น ภาพการเวียนเทียน 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - การกระทำในภาพแสดงถึงวัฒนธรรมในด้านใด (วัฒนธรรมด้านประเพณี) 
  - วัฒนธรรมดังกล่าว เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร  (เป็นการระลึกถึงคุณของ
พระพุทธเจ้าที่มีต่อพุทธศาสนิกชน) 

4. ครูทำบัตรคำเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่างๆ มาอย่างละ 2 ด้าน จากนั้นให้นักเรียนจำแนกบัตรคำว่า
เป็นวัฒนธรรมดา้นใด 

 - วัฒนธรรมด้านประเพณ ี 
 

- วัฒนธรรมด้านอุปนิสัย 
 
- วัฒนธรรมด้านกิริยามารยาท 
 
- วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
 
 
 
 

 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา  โดยครูใช้
คำถาม ดังนี ้
  - วัฒนธรรมใดบ้างที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา (ตัวอย่างคำตอบ วัฒนธรรมด้าน
กิริยามารยาท เช่น การกราบไหว้ การก้มตัวขณะเดินผ่านผู้ใหญ่) 
  

ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด (concept) ดังนี ้
           - นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม 
มีคุณค่าต่อสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - วัฒนธรรมไทยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย นักเรียนมีแนวทางที่จะสืบสานและ
ดำรงรักษาวัฒนธรรมไทยให้มั่นคงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปได้อยา่งไร 
 3. ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคญัของวัฒนธรรมไทย 

พิธีบวช การทำบุญขึ้นบ้านใหม ่

การปล่อยปลา การทำทาน 

การกราบผู้ใหญ ่ การพูดจาไพเราะ 

การประกอบอาชีพสุจริต 

ความประหยัด อดออม 
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การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
ให้นักเรียนอ่านบทอาขยานแล้วช่วยกันสรุปบทอาขยานเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
1. แผนภาพวัฒนธรรมไทย 

 2. ชิ้นงานที ่1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 
 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. บทอาขยานวัฒนธรรมไทย 
 2. บัตรคำวฒันธรรมไทย 
 3. ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 
 
9. การวัดและประเมินผล 
  

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนจำแนก
วัฒนธรรมไทยที่สืบ
ทอดจาก
พระพุทธศาสนาได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม     
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพและจับคู่
วัฒนธรรมในแต่ละด้าน 
- การทำชิ้นงานที่ 1  
เรื่องพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานสำคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤตกิรรมการทำงาน 
- แบบประเมินชิ้นงานที่ 1  
เรื่องพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานสำคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

2. นักเรียนสรา้ง
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ที่มีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาได้ 
3. นักเรียนเห็นคุณค่า
และชื่นชมใน
วัฒนธรรมไทยได ้

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 การประเมินชิ้นงานที่ 1 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง 
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

วาดภาพและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปวัฒนธรรม
ไทย 
 

วาดภาพและเขียน
อธิบายหรือสรุป
วัฒนธรรมไทยได้ 
สมัพันธ์กับ 
หัวข้อที่กำหนด 
และแตกต่างจากที่
ครูยกตัวอย่าง  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

วาดภาพและเขยีน
อธิบายหรอืสรุป
วัฒนธรรมไทยได ้
สัมพันธ์กับ 
หัวข้อที่กำหนด 
และแตกต่างจากที่
ครูยกตัวอย่าง  
แต่เชื่อมโยงให้เห็น
เฉพาะตนเอง 

วาดภาพและเขียน
อธิบายหรือสรุป
วัฒนธรรมไทยได ้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง  
แต่มีการดัดแปลง
ให้แตกต่าง 
 

วาดภาพและเขียน
อธิบายหรือสรุป
วัฒนธรรมไทยได ้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง 
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ชิ้นงานที่ 1     เรื่อง  พุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคญัของวัฒนธรรมไทย 

วันที.่...............เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ชั้น........................เลขที่................... 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 

ให้นกัเรยีนวาดภาพวัฒนธรรมไทยทีเ่กี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามา 1 ภาพ และตอบคำถาม 
 

 วัฒนธรรมในภาพ  มีประโยชน์อย่างไร 
_____________________________________________________________________ 
 นักเรียนจะอนุรักษ์วัฒนธรรม ดังกล่าวอย่างไร 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับคุณลักษณะ 
     อันพึงประสงค์ข้อใด 

 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1  ความสำคญัของพระพทุธศาสนาและพุทธประวัติ เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 2 สรปุพุทธประวัต ิการบำเพ็ญเพียร การผจญมาร การตรสัรู ้ เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวนัที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/2  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตน

นับถือ ตามที่กำหนด 
 

2. สาระสำคัญ 
 การอธิบายพทุธประวัติและวาดภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวพุทธประวัติ
จนกระทั่งถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดในจินตนาการของตนเองได้ถูกต้อง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สรุปพุทธประวัติ-การตรัสรู้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด  
 1. นักเรียนอธิบายประวัติของพระพุทธเจ้าต้ังแต่การประสูติจนถึงการตรัสรู้ได้ (K) 
 2. นักเรียนวาดภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้ (P) 
 3. นักเรียนเห็นคณุค่าและประโยชน์การศึกษาพุทธประวัติได้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
1. ครูให้นักเรียนดูภาพการเวียนเทียนของพุทธศาสนิกชนในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา จากนั้นให้

นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - คนในภาพกำลังทำอะไร (เวียนเทียนรอบโบสถ์) 
  - นักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนคนในภาพหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย) 

- กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันใดบ้าง (วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา  
วันอัฏฐมีบูชา) 
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า การเวียนเทียนรอบโบสถ์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึง
เป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์

ขั้นสอน 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จออกผนวช จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
สนทนา โดยครูใชค้ำถาม ดังนี ้
  - วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร (เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า) 
  - เพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินพระทัยออกผนวช (เพื่อค้นหาหนทางในการดับทุกข์) 
 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่การประสูติจนถึงการเสด็จออกผนวช
เป็นแผนภาพลงบนกระดาน 

ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ระหว่างการบำเพ็ญเพียรและผจญมาร จากนั้น
ให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

 

ประสูติเมื่อวันเพ็ญ  
15 ค่ำ เดือน 6 

พระราชมารดาสวรรคต 
 

พระชนมาย ุ16 พรรษา 
อภิเษกสมรสกบัพระนางยโสธรา 

พระชนมาย ุ29 พรรษา 
 

เสด็จออกผนวช 
 

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
 

พระชนมาย ุ35 พรรษา 
 

6 ป ี
 

7 วัน 
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  - หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยการใดบ้าง (ทรงบำเพ็ญ       
ทุกรกิริยา เมื่อเห็นว่าไม่ใช่หนทางดับทุกข์ได้ จึงเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยยึดหลักทางสายกลาง) 
  - การบำเพ็ญทุกรกิริยาส่งผลต่อพระสิทธัตถะอย่างไร (พระวรกายซูบผอม ไม่มีเรี่ยวแรง) 
  - การบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการใดที่ทำให้พระสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า          
(การบำเพ็ญเพียรทางจิตใจ โดยยึดหลักทางสายกลาง) 
 3. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเรื่อง การตรัสรู้  จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
สนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูธ้รรมใด (อริยสัจ 4) 
 4. ครูสรุปเกี่ยวกับหลักอริยสัจ 4 เป็นแผนภาพ พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนฟัง ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

ทุกข์ คือ การเจ็บป่วยเป็นไข้หวัด 
  สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เจ็บป่วย เช่น ตากแดด ตากฝน พักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกาย
ไม่แข็งแรง 
  นิโรธ คอื การหายจากการเจ็บป่วยจากไข้หวัด 
  มรรค คือ การปฏิบัติตนเพื่อให้หายจากการเจ็บป่วย เช่น ไปหาหมอ รับประทานยา 
พักผ่อนให้เพียงพอ 

ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนร่วมและครูกันสรุปความรู้ ดังนี ้
           - พุทธประวัติเป็นเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้า พระศาสดาผู้กำเนิดพระพุทธศาสนา 
ศึกษาเพ่ือความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามคำสั่งสอน 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้  
  - นักเรียนนำแนวข้อคิดจากพุทธประวัติมาปฏิบัติตนให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้
อย่างไร 

3. ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 2 เรื่องภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติ 
 

- ไปหาหมอ 
- รับประทานยา 
- พักผ่อนให้เพียงพอ 

ร่างกายไม่แข็งแรง 

ตากแดด ตากฝน 
    สาเหต ุ

พักผ่อน 
ไม่เพียงพอ 

ไข้หวัด 
หายจาก 

การเป็นไข้หวัด 
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การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
- การร่วมกันสรุปความรู้พุทธประวัติเป็นแผนภาพ 
 

คำถามท้าทาย 
 นักเรียนนำข้อคิดจากพุทธประวัติมาปฏิบัติตนให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้อย่างไร 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพพุทธประวัติ 
- ชิ้นงานที ่2 เรื่องภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติ 

 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  - ภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
9. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1.นักเรียนอธิบายประวัติ
ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่การ
ประสูติจนถึงการตรัสรู้ได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการดูภาพและ
ตอบคำถาม 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนวาดภาพ
เหตุการณ์ในพุทธประวัติได้ 

- การทำชิ้นงานที ่2 เรื่อง
ภาพเหตุการณ์ในพุทธ
ประวัติ 

- แบบประเมินชิ้นงานที่ 
2 เรื่องภาพเหตุการณ์ใน
พุทธประวัติ 

ผ่านเกณฑร์้อยละ 
80 ขึ้นไป 
 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์การศึกษาพุทธ
ประวัติได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้
 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

 การประเมินชิ้นงานที่ 2 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)   
เรื่อง ภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติ 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

วาดภาพและเขียน
เหตุการณ์ใน 
พุทธประวัติ 
 

วาดภาพและ
เขียนเหตุการณ์ใน
พุทธประวัติ 
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กำหนด และ
แตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

วาดภาพและเขียน
เหตุการณ์ใน 
พุทธประวัติได้ 
สัมพันธ์กับ 
หัวข้อที่กำหนด 
และแตกต่างจากที่
ครูยกตัวอย่าง  
แต่เชื่อมโยงให้เห็น
เฉพาะตนเอง 

วาดภาพและเขียน
เหตุการณ์ใน 
พุทธประวัติได้ 
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง  
แต่มีการดัดแปลง
ให้แตกต่าง 
 

วาดภาพและเขียน
เหตุการณ์ใน 
พุทธประวัติ 
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กำหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง 
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ชิ้นงานที่ 2     เรื่อง  ภาพเหตุการณใ์นพุทธประวัติ 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นกัเรยีนวาดภาพเหตุการณใ์นพุทธประวัตมิา 1 ภาพ พรอ้มกับเขยีนเหตุการณ์ใต้ภาพ 
 

 
เหตุการณ์ตอน__________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที ่3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1  ความสำคญัของพระพทุธศาสนาและพุทธประวัติ เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 3  พทุธประวัต ิการแสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลกัธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/2  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตน

นับถือ ตามที่กำหนด 
 
2. สาระสำคัญ 

การยกประเด็นข่าวและจัดกระบวนการกลุ่มนำเสนอข่าวเกี่ยวกับวงการคณะสงฆ์ไทยหน้าชั้นเรียน    
ทำให้นักเรียนเข้าใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติตนในสังคมไทยได้อย่างถูกต้อง 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. พุทธประวัติ ตอน การแสดงปฐมเทศนา 
 2. พุทธประวัติ ตอน ปรินิพพาน 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนยกประเด็นข่าวท่ีเกีย่วกับวงการคณะสงฆ์ไทยมาร่วมกันพิจารณาได้ (K) 
 2. นักเรียนจัดกระบวนการกลุ่มนำเสนองานหน้าช้ันเรียนได้ (K) 
 3. นักเรียนนำแนวทางจากการศึกษาพุทธประวัติมาปฏิบัติตนได้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
 3. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มีสำนึกสากล 
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๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ให้ครูนำภาพหรือวาดภาพดอกบัว 4 เหล่า ติดไว้บนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันศึกษาพุทธ
ประวัติเรื่อง ปฐมเทศนา เสร็จแล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - หลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรสัรู้แล้วพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ทรงเสวยวิมุตติสุข เป็นเวลา 7 วัน คือ ความสุขจากการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลาย) 
  - การที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรม ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะแสดงธรรม
โปรดอย่างไร (ครูให้นักเรียนดูภาพดอกบัว 4 เหล่า จากนั้นร่วมกันสรุปเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ขั้นสอน 
1. ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

  - นักเรียนอยากจะเป็นดอกบัวประเภทไหน และทำอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ดอกบัวประเภท
ที่ 1 ต้องขยันศึกษาพัฒนาปัญญาอยู่เสมอ) 
  - พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาแสดงธรรมโปรดผู้ใดเป็นครั้งแรก (ปัญจวัคคีย์) 
  - พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องใดโปรดปัญจวัคคีย์ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ว่าด้วยเรื่อง
อริยสัจ 4 และมรรค 8) 
  - ใครเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา (พระอญัญาโกณฑัญญะ) 

เปรียบกับบุคคลที่มีปญัญาที่ฉลาด 
ฟังเพียงแค่หัวข้อธรรมก็เข้าใจ 

เปรียบเหมือนบุคคลที่มีปัญญาปานกลาง 
ต้องอธิบายหัวข้อธรรมเพิ่มเติมจึงจะเข้าใจ 

บัวที่โผล่พ้นเหนือน้ำ 
 

บัวที่อยู่เสมอน้ำ 
 

บัวที่รอวันเวลาจะโผล่เหนือน้ำ 
 

บัวที่อยู่ในโคลนตม 
เป็นอาหารของปลาและเต่า 

 

บัวที ่

บัวที ่

บัวที ่

บัวที ่

เปรียบเหมือนบุคคลที่มีสติปัญญาน้อยต้อง        
คอยให้การอบรมอยู่เสมอจึงจะเข้าใจ 

เปรียบเหมือนบุคคลผู้ไร้ปญัญา 
แนะนำได้ยาก ยากที่จะสั่งสอน 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
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  - วันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นวันสำคัญ        
ทางพระพุทธศาสนาวันใด (วันอาสาฬหบูชา) 
  - ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อได้ฟังธรรมใด (อนัตตลักขณสูตร) 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเรื่อง ปรินิพพาน และร่วมกันสนทนา โดยครูใช้
คำถาม ดังนี ้
  - จากเนื้อหา มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง (ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ พระพุทธเจ้า     
ดับขันธปรินิพพาน) 
  - พระสงฆ์องค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าอุปสมบทให้คือใคร (พระสุภัททะ) 
  - พระพุทธเจ้าทรงประทานปัจฉิมโอวาทเรื่องใดแก่พระภิกษุสงฆ ์(เรื่องความไม่ประมาท) 
 3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนศึกษาข่าว พร้อมพูดคุยปรึกษากันว่าคณะสงฆ์ไทยมีพฤติกรรมเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ ใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าช้ันเรียน    

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - การศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้ทราบ
ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และได้ข้อคิดจากพุทธประวัติมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต) 
  - นักเรียนได้ข้อคิดจากการศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ 
การจะทำสิ่งใดควรพยายามทำให้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้) 

ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
           - การศึกษาพุทธประวัติ เพื่อให้รู้และเข้าใจความเป็นมาของพระพุทธศาสนา  ตลอดถึง        
การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - การศึกษาพุทธประวัติ ทำให้นักเรียนเกิดข้อคิดในการพัฒนาสติปัญญาของตนเองอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

ให้นักเรียนร่วมกันดูภาพแล้วจัดทำเป็นแผนภาพเปรียบเทียบถึงบุคคล 4 ประเภท/แบ่งกลุ่ม วาดภาพ
พุทธประวัติ 
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คำถามท้าทาย 
การศึกษาพุทธประวัติ ทำให้นักเรียนเกิดข้อคิดในการพัฒนาสติปัญญาของตนเองอย่างไร 

 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

1. แผนภาพพุทธประวัติ 
 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพดอกบัว 4 เหล่า 
 2. ข่าว 
 
9. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. นักเรียนยกประเด็นข่าวท่ี
เกี่ยวกับวงการคณะสงฆ์ไทย
มาร่วมกันพิจารณาได ้

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่มจากการ
เข้ากลุ่มศึกษาข่าวและ
ออกมานำเสนองาน 
 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 
 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
 
 2. นักเรียนจัดกระบวนการ

กลุ่มนำเสนองานหน้า 
ชั้นเรียนได้ 
3. นักเรียนนำแนวทางจาก
การศึกษาพุทธประวัติมา
ปฏิบัตตินได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่2  พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 4  พทุธสาวก : สามเณรสงักจิจะ เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/3 ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 

และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 
 
2. สาระสำคัญ 

การสรุปเป็นแผนภาพและเข้ากลุ่มแสดงบทบาทสมมติของสามเณรสังกิจจะ ทำให้นักเรียนเข้าถึง
ความรู้สึก คุณธรรม จึงนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรสังกิจจะมาดำเนนิชีวิตที่ดีได้ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ประวัติและคุณธรรมของสามเณรสังกิจจะ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด  
 1. นักเรียนสรุปประวัติและคุณธรรมแบบอย่างของสามเณรสังกิจจะเป็นแผนภาพได ้(K) 
 2. นักเรียนเข้ากลุม่แสดงบทบาทสมมติได้ (P) 
 3. นักเรียนนำแบบอย่างท่ีดีมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตได้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจติวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 4. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูเล่านิทานเรื่อง ต้นไม้ผู้เสียสละ ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
- จากนิทานเรื่อง ต้นไม้ผู้เสียสละ นักเรียนได้ข้อคิดอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ผู้รู้จักให้ รู้จัก          

การเสียสละ ย่อมเป็นที่รักของคนอื่น) 
  - นักเรียนเคยเสียสละหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เคยให้เพื่อนยืมดินสอ แบ่งขนมให้
เพื่อนทาน) 

ขั้นสอน 
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม นักเรียนศึกษาพุทธสาวกเรื่อง สามเณรสังกิจจะและฝึกซ้อม 10 นาที จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
สนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - สามเณรสังกิจจะเป็นตัวอย่างในการทำความดีอย่างไรบ้าง (เป็นผู้เสียสละ และมีความกล้าหาญ) 
  - ท่านเสียสละและกล้าหาญอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ท่านยอมเสียสละให้โจรจับตัวไปบูชา
ยัญเพื่อรักษาชีวิตของพระสงฆ์หมู่ใหญ่ และมีจิตใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ ไม่หวั่นต่อภัยอันตราย) 

ต้นไม้ผู้เสียสละ 
  กาลครั้งหนึ่งในทุ่งกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางทุ่ ง โดยมี
ครอบครัวของสัตว์ต่าง ๆ อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่นี้ 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว
นกขุนทอง ซึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้ มีแม่นกกำลังกกไข่ลูกนกอยู่ ครอบครัวกระรอก      
ซึ่งอาศัยผลไม้บนต้นไม้เป็นอาหารเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวกระต่าย ซึ่ง   
ขุดหลุมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อความร่มรื่นและได้ผลไม้ที่ร่วงหล่นมาจากต้นไม้เป็นอาหาร 
ครอบครัวทั้งสามอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักพิง ทั้งสาม
ครอบครัวมีความคิดที่จะตอบแทนบุญคุณของต้นไม้ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เมื่อต้นไม้รู้ 
จึงบอกกับครอบครัวทั้งสามว่า “เราเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ แค่ได้มีเพื่อนอย่างพวกท่าน
อยู่ด้วยเราก็ดีใจแล้ว” ครอบครัวทั้งสามและต้นไม้ใหญ่จึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ตลอดมา 
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  - นักเรียนจะนำคุณธรรมแบบอย่างของสามเณรสังกิจจะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม) 
 2. ครูจับสลากสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ 

3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ประวัต ิและคุณธรรม โดยครูบันทึกเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
           - พุทธสาวก เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
นำคุณธรรมความเสียสละ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนมแีนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเสียสละตนเพื่อส่วนรวมอย่างไรบ้าง 
 3. ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 3 เรื่อง พุทธสาวก 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง และร่วมกันสรุปความรู้เป็นแผนภาพ 
 
คำถามท้าทาย 
 นักเรียนมแีนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเสียสละตนเพ่ือส่วนรวมอย่างไรบ้าง 
 
 
 

สามเณรสังกิจจะ 
 

ประวัต ิ
 

คุณธรรม 
 

มารดาเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ ์
 

สัปเหร่อเก็บมาเลี้ยง 
 

บรรพชา เป็นสามเณรอายุ 7 ป ี
 เป็นศิษย์ของพระสารีบุตร 

 สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

จิตใจกล้าหาญ 
 

มีสติปัญญาปราดเปรื่อง 
 มีความเสียสละ 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
1. แผนภาพพุทธสาวก 

 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. นิทานต้นไม้ผู้เสียสละ 
 2. ชิ้นงานที่ 3 เรื่อง พุทธสาวก 
 
9. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนสรุปประวัติและ
คุณธรรมแบบอย่างของ
สามเณรสังกิจจะเป็น
แผนภาพได ้

- การทำชิ้นงานที ่3  
เรื่องพุทธสาวก 

- แบบประเมินชิ้นงาน
ที่ 3  เรื่องพุทธสาวก 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนเข้ากลุ่มแสดง
บทบาทสมมตไิด ้

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่มจากการ
แสดงบทบาทสมมติ 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนนำแบบอย่างที่ดี
มาเป็นต้นแบบในการดำเนิน
ชีวิตได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้าน     จิตสาธารณะ 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑร์้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 การประเมินชิ้นงานที่ 3 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง  
พุทธสาวก 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

เขียนอธิบายหรือสรุป
ข้อคิดจากประวัติพุทธ
สาวกและการนำข้อคิด
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อคิดจาก
ประวัติพุทธสาวก
และการนำข้อคดิ
ไปใชใ้น
ชีวิตประจำวัน 
ได้สัมพันธ์กัน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อคิดจาก
ประวัติพุทธสาวก
และการนำขอ้คดิไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ได้มีการจำแนก-
ข้อมูล หรือธิบายให้
เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อคิดจาก
ประวัติพทุธสาวก
และการนำข้อคดิ
ไปใชใ้น
ชีวิตประจำวันได้
สอดคล้อง 
กับข้อมูล  
มีการเขียนขยาย
และยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้ 
เข้าใจง่าย 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อคิดจาก
ประวัติพุทธสาวก
และการนำข้อคดิ
ไปใชใ้น
ชีวิตประจำวันได้
แต่ไม่สอดคล้อง
กับข้อมูล เขียน
ตามข้อมูลที่อ่าน 
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
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ชิ้นงานที ่3     เรื่อง พทุธสาวก 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นักเรยีนเขยีนข้อคิดที่ได้จากเรื่อง สามเณรสังกิจจะ ลงในแบบบนัทึก 
แบบบันทึกข้อคิดที่ได้จากเรือ่ง สามเณรสงักิจจะ 

 

 

ข้อคิดทีไ่ด_้___________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน______________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่2  พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนกิชนตวัอยา่ง เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 5  ชาดก : อารามทสูกชาดก มหาวาณชิชาดก เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวนัที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/1  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 

และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด 
 
2. สาระสำคัญ 

การเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตและเข้ากลุ่มแสดงบทบาทสมมติ ทำให้นักเรียนเข้าถึงความรู้สึก 
คุณธรรม จึงนำแบบอย่างที่ดีของชาดกมาดำเนินชีวิตที่ดีที่ถูกที่ควรได้อย่างเหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ข้อคิดจากอารามทูสกชาดก และมหาวาณิชชาดก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนเลอืกประกอบอาชีพสุจริตในอนาคตได้ (K) 
 2. นักเรียนเข้ากลุม่แสดงบทบาทสมมติได้ (P) 
 3. นักเรียนนำแบบอย่างท่ีดีมาเป็นต้นแบบในการคิดและการดำเนินชีวิตได้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 3. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 4. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ชาดก โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าชาดก หมายถึงอะไร (ตัวอย่างคำตอบ นิทานคติสอนใจให้ปฏิบัติด)ี 
 2. ให้ครูอธิบายความหมายชาดก ตามตัวอย่าง ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม นักเรียนศึกษาชาดกเรื่อง อารามทูสกชาดก และมหาวาณิชชาดก โดยจับสลากว่ากลุ่มไหนได้
ชาดกเรื่องใด ให้ฝึกซ้อม 10 นาที  

2. ครูจับสลากสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมต ิ
3. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 

  - การกระทำของลิงในเรื่อง อารามทูสกชาดก ส่งผลอย่างไร (ทำให้ต้นไม้ในสวนถูกทำลายจน
เสียหาย) 
  - นักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่อง อารามทูสกชาดก อย่างไร (การทำประโยชน์โดยผู้ไม่ฉลาด จะทำ
ให้เกิดความเสียหาย) 
  - การกระทำของกลุ่มพ่อค้าในเรื่องมหาวาณิชชาดกส่งผลอย่างไร  (พ่อค้าที่มีความโลภ 
ถูกพญานาคฆ่าตาย) 
  - ระหว่างอาชีพสุจริตกับอาชีพทุจริต นักเรียนจะเลือกอาชีพประเภทไหน เพราะเหตุใด 
(สำรวจจากการยกมือและฟังเหตุผล) 

ชาดก 
ชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ แสดงถึงความ

เป็นมาในพระชาติต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเอาไว้เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เรา
เรียกว่า พระเจ้า 500 ชาติ 

ชาดก จึงเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้านำมาประกอบกับการแสดงพระธรรม
เทศนาเพื่อเตือนสติให้ข้อคิดถึงผลของการทำความดีและผลของการทำความชั่ว โดย
ทรงนำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตชาติ (ทรงระลึกชาติย้อนหลัง) นำมาแสดงประกอบ
กับหลักธรรมเพ่ือสอนประชาชน  
 



51 
 

 
 

  - อาชีพพ่อค้าเป็นอาชีพสุจริตหรือทุจริต พร้อมกับจงยกตัวอย่างอาชีพใดบ้างที่เป็นอาชีพ
สุจริต (นักเรียนตอบมาคนละอาชีพ ไม่ซ้ำกัน) 
  - ในอนาคตนักเรียนต้องการประกอบอาชีพใด เพราะเหตุใด 
  - นักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องมหาวาณิชชาดกอย่างไร (ผู้ที่มีความโลภจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง) 
  - นิทานชาดก 2 เรื่อง สอนข้อคิดอย่างไรให้แก่นักเรียนบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เรื่องอาราม-     
ทูสกชาดก สอนให้รู้ว่าการจะมอบภาระให้ใครดูแลแทน จะต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน หากไปมอบงาน
ให้กับบคุคลผูข้าดปญัญา การงานย่อมเกิดความเสยีหาย เรื่อง มหาวาณชิชาดก เตือนสติให้รู้จักความพอดี รู้จัก
ใช้แต่พอเพียง ถ้าใช้เกินประมาณ ทรัพยากรก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว ความเดือดร้อนก็จะตามมา) 
ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้

           - ชาดก เป็นเรื่องเล่าที่มีคติสอนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนนำคุณธรรมความ
พอเพียงไปปฏิบัติ เช่น ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและเป็น (สันโดษ) การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจะต้องคัด
สรรบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะทางนั้นให้เหมาะสมกับงานที่ทำเพื่อไม่ให้งานเกิดความเสียหาย  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนจะนำเรื่องเล่าจากชาดกมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นอย่างไรบ้าง 
 3. ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 4 เรื่อง ชาดก 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- การให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการเล่าความเป็นมาของชาดก 
 
คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนจะนำเร่ืองเล่าจากชาดกมาปฏบิัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลอื่นอย่างไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

- ชิ้นงานที ่4 เรื่อง ชาดก 
 
8. สื่อการเรียนรู้ 

- ชิ้นงานที่ 4 เรื่อง ชาดก 
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9. การวัดและประเมินผล  
ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 

1. นักเรียนเลอืกประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคตได้ 

- การทำชิ้นงานที่ 4 
เรื่องชาดก 
 

- แบบประเมินชิ้นงานที่ 
4 เรื่องชาดก 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนเข้ากลุ่มแสดง
บทบาทสมมตไิด ้

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่มจากการ
แสดงบทบาทสมมติ 

- แบบบนัทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนนำแบบอย่างท่ี
ดีมาเป็นต้นแบบในการคิด
และการดำเนินชีวิตได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านจิตสาธารณะ 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

 การประเมินชิ้นงานที่ 4 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)   
เรื่อง  ชาดก 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
เขียนอธิบายหรือสรุป
ข้อคิดจากชาดก
พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการนำไปใช้ใน
อาชีพอนาคต 
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อคิดจาก
ชาดก พร้อมทัง้
เสนอแนวทาง     
การนำไปใช้ได้
สัมพันธ์กัน 
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อคิดจาก
ชาดก พร้อมทั้ง
เสนอแนวทาง   
การนำไปใช้ได้มี
จำแนกข้อมูลหรือ
อธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเอง  
อย่างเป็นเหต ุ 
เป็นผล 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อคิดจาก
ชาดก พร้อมทั้ง
เสนอแนวทาง     
การนำไปใช้ได้ 
สอดคล้องกับข้อมูล 
มีการเขียนขยาย
ความ และมีการ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่าย 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อคิดจาก
ชาดก พร้อมทั้ง
เสนอแนวทาง   
การนำไปใช้ได้   
แต่ไม่สอดคล้อง 
กับข้อมูล       
เขียนตามข้อมูล   
ที่อ่าน  
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
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ชิ้นงานที่ 4     เรื่อง ชาดก 

วันที.่...............เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

 ให้นักเรียนสรปุข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกพร้อมทั้งเสนอแนวทางการ
นำไปใช้และบนัทึกลงในแผนภาพ 

 

 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง อารามทูสกชาดก 
____________________________ 
____________________________

__ 
 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง มหาวาณิชชาดก 
____________________________ 
____________________________

__ 
 

แนวทางการนำไปใชใ้นอาชีพอนาคต 
____________________________ 
____________________________

__ 
 

แนวทางการนำไปใชใ้นอาชีพอนาคต 
____________________________ 
____________________________

__ 
 

ผลที่ได้จากการปฏิบัติ______________________________________________ 
 

ผลที่ได้จากการปฏิบัต_ิ_____________________________________________ 
 

 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่2  ความสำคญัของพระพทุธศาสนาและพุทธประวัติ เวลาเรยีน 3 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 6  พทุธศาสนกิชนตัวอยา่ง : เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง
สมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พฺรหมรฺสํ)ี, สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/3  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 

และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด 
 
2. สาระสำคัญ 

การสร้างความคิดรวบยอดคุณธรรมและหยิบยกข่าวของชาวพุทธที่ดีมาอภิปรายคุณธรรม จะทำให้
นักเรียนได้เห็นภาพของคนดีได้ชัดเจนและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันอย่างมีความสุขได้เป็นอย่างดี 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมฺรํสี) 
 2. พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด   
 1. นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคุณธรรมแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างได้ (K) 
 2. นักเรียนหยิบยกข่าวของชาวพุทธที่ดีมาเป็นประเด็นในการอภิปรายคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการ
พัฒนาสังคมได ้(K) 
 3. นักเรียนนำแบบอย่างท่ีดีมาเป็นต้นแบบในการคิดและการดำเนินชีวิตได้ (A) 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 2. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 3. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 4. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - นักเรียนเคยศกึษาพุทธศาสนิกชนตัวอย่างหรือไม ่(ตัวอย่างคำตอบ เคยศึกษา) 
  - พุทธศาสนิกชนตัวอย่างมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นคนดีทำประโยชน์ให้แก่
สังคมส่วนรวม) 
 2. ครูอธิบายถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเพิ่มเติม โดยให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น และร่วมกันบันทึกเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
ตัวอย่างแผนภาพ สรุปการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสอน 
1. ให้นักเรียนดู youtube เรื่อง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมฺรํสี) และร่วมกันสนทนา โดยครูใช้

คำถาม ดังนี ้
  - สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมฺรํสี) มีแนวปฏิบัติที่ดีงามอย่างไร (เป็นผู้ไม่ยึดติดในยศศักดิ์ 
ขยันศึกษาจนมีความเชี่ยวชาญแตกฉานในหลักธรรม) 
  - นักเรียนจะนำแนวปฏิบัติท่ีดีงามของท่านไปปฏิบัติอย่างไร (ขยันตั้งใจศึกษาเล่าเรียน) 
 
 
 2. ครูเปิดเพลงพระเจ้าตากให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

คุณสมบัต ิ
พุทธศาสนิกชน 

ตัวอย่าง 

ทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

เป็นบุคคลที่มีประวัติดี 

ดูแลครอบครัวและบุคคลรอบข้างดี 

ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดี 
ของบุคคลทั่วไป 

ทำความดีสม่ำเสมอ 

ทำคุณประโยชน์ต่อ 
พระพุทธศาสนา 
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  - นักเรียนเคยฟังเพลงพระเจ้าตากหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย) 
  - เนื้อหาเพลงกล่าวถึงเรื่องใด (เรื่องความกล้าหาญของพระเจ้าตากสินมหาราชและการกอบกู้
เอกราช) 
 3. ให้นักเรียนดู youtube เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมกันสนทนาโดยครูใช้คำถาม 
ดังนี ้
  - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีแนวปฏิบัติที่ดีงามอย่างไร  (เป็นผู้มีความเข้มแข็ง         
กล้าหาญ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง) 
  - นักเรียนจะนำแนวปฏิบัติที่ดีงามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปปฏิบัติอย่างไร          
(มีความอดทน เข้มแข็ง สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่) 
 4. ครูนำข่าว “ยกย่องสาวท้อง 9 เดือนช่วยจับโจร เป็นพลเมืองดี” มาเล่าและร่วมกันอภิปราย
คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการพัฒนาสังคมร่วมกับนักเรียน และให้นักเรียนไปค้นคว้าข่าวชาวพุทธที่ดีมาสนทนา
กันในครั้งหน้า 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่าง โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - การปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธจะเกิดผลอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ สังคมสงบสุข ศาสนามี
ความเจริญรุ่งเรือง) 
 ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด (concept) ดังนี ้
           - พุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำคุณธรรมความกล้าหาญ 
นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น เห็นใครที่ทำไม่ถูกต้องก็มีใจที่จะช่วยเหลือโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ตนเอง 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนสามารถนำแบบอย่างพุทธศาสนิกชนตัวอย่างมาปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลตัวอย่างของ
ชุมชนหรือโรงเรยีนได้หรือไม ่
 3. ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 5 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและบันทึกความรู้เป็นแผนภาพ 
 
คำถามท้าทาย 
 นักเรียนสามารถนำแบบอย่างพุทธศาสนิกชนตัวอย่างมาปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลตัวอย่างของชุมชนหรือ
โรงเรียนได้หรือไม่ 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
1. แผนภาพพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 

 2. ชิ้นงานที ่5 เรื่อง พุทธศาสนกิชนตัวอย่าง 
 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. youtube 
 3. ข่าว 
 4. ชิ้นงานที่ 5 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
 
9. การวัดและประเมินผลก 
  

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.นักเรียนสร้าง
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับคุณธรรม
แบบอย่างของ
พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่างได้ 

- การทำชิ้นงานที่ 5 เรื่อง 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

- แบบประเมินชิ้นงานที่ 5 
เรื่อง พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่าง 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนหยิบยก
ข่าวของชาวพุทธที่
ดีมาเป็นประเด็นใน
การอภิปราย
คุณธรรมจริยธรรม
ที่มีต่อการพัฒนา
สังคมได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
จากการตอบคำถามและการ
สนทนาจากข่าว 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนนำ
แบบอย่างที่ดีมา
เป็นต้นแบบในการ
คิดและการดำเนิน
ชีวิตได้ 

- การสังเกตพฤติกรรมด้าน 
จิตสาธารณะ 

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 การประเมินชิ้นงานที่ 5 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)   
เรื่อง  พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
เขียนเครื่องหมาย  
ลงใน   อธิบาย 
หรือสรุปแนวทางการ
ปฏิบัตตินตาม
พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่าง 

เขียนเครื่องหมาย
 ลงใน  
อธิบายหรือสรุป
แนวทางการ-
ปฏิบัติตน 
ตามพุทธศาสนกิชน
ตัวอย่างได ้ 
สัมพันธ์กัน 
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

เขียนเครื่องหมาย 
 ลงใน  
อธิบายหรือสรุป
แนวทางการ-
ปฏิบัตติน 
ตามพุทธศาสนกิชน 
ตัวอย่างได้ 
มีการจำแนกขอ้มูล
หรืออธิบายให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

เขียนเครื่องหมาย 
 ลงใน  
อธิบายหรือสรุป
แนวทางการ-
ปฏิบัติตน 
ตามพุทธศาสนกิชน 
ตัวอย่างได้ 
สอดคล้องกับข้อมูล 
มีการเขียน
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่าย 

เขียนเครื่องหมาย 
 ลงใน  
อธิบายหรือสรุป
แนวทางการ-
ปฏิบัติตน 
ตามพุทธศาสนกิชน 
ตัวอย่างได้ 
แต่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูล เขียนตาม
ข้อมูลที่อ่าน ไม่มี
การอธิบายเพิ่มเติม 
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             หลายคนคงจำเธอได ้"ฐติิมา ยรุาวรรณ" สาวท้อง 9 เดือน ที่เป็นพลเมืองขับรถตามคนร้ายที่
ขโมยรถยนต์ น.อ.หญิงอังคณา บุญยงค์ กลางห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยนางธิติมา ได้ขับรถยนต์ตาม
คนร้ายไปตลอดทาง พร้อมกับโทรศัพท์แจ้งตำรวจ แม้ว่าแม่ของเธอจะบอกให้เธอเลิกตาม เพราะเห็นว่า
อันตรายมาก แต่ "ฐติิมา" ก็ขอทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีตามรถที่ถูกโจรกรรมต่อไป จนกระทั่งจับคนร้ายได้
ในที่สุด และหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไม่กี่วัน เธอก็ได้คลอดลูกชายคนที่ 2 ในวันที่ 12 สิงหาคม โดย    
ตั้งชื่อว่า "น้องฮีโร"่ 

วีรกรรมของ "ฐิติมา" เป็นวีรกรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ได้ตรัส  ชื่นชมผ่านทางโทรทัศน์ นำความปลาบปลื้มมาให้กับครอบครัวของเธอเป็นล้นพ้น 
นอกจากนี้ "ฐติิมา" ยังได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติคุณบัตร จากกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่ช่วยผู้อื่น
ด้วยความกล้าหาญ เสียสละแก่สังคม และเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมชว่ยเหลือและทำความดีให้กับ
สังคมต่อไป อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็นคนดีประเทศไทย สาขาประชาชน จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรม
แห่งประเทศไทยด้วย 

และนี่ก็คือบุคคลต้นแบบที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม อีกทั้งยังเป็นผู้คิดดี ทำดี มีแนวทางใช้ชีวิตที่ดี 
ที่เราอยากให้คนในสังคมดำเนินรอยตาม เพื่อช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู ่        

ทีม่า : https://hilight.kapook.com/view/54645 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยกยอ่งสาวท้อง 9 เดือนชว่ยจับโจร เป็นพลเมืองดี 

 

          
 

             ธิติมา ยุราวรรณ พลเมืองด ี                                  ธิติมา ยุราวรรณ พลเมืองด ี
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ชิ้นงานที่  5     เรื่อง พทุธศาสนิกชนตัวอย่าง 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย   ลงใน   หน้าข้อความที่ถูกต้อง และตอบคำถาม 
 

1. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํส)ี มีแนวปฏิบัติที่ดีงามอย่างไร 
      มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน 
       มีความกล้าหาญและซื่อสัตย ์
2. การนำแนวปฏิบัติที่ดีงามของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ไป  
    ใช้จะส่งผลต่อตนเองอย่างไร 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
3. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีแนวปฏิบัติที่ดีงามอย่างไร 
      เป็นผู้ที่ปล่อยวาง ไม่ยดึติดกับยศศักด์ิ 
      ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจรญิรุ่งเรือง 
4. แนวปฏิบัติที่ดีงามของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ส่งผลต่อ 

      พระพุทธศาสนาอย่างไร  
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่3  พระไตรปิฎกและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เวลาเรยีน 7 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 7  พระไตรปฎิก เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ และ
ศาสนาอ่ืน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/4  บอกความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 
2. สาระสำคัญ 

การสรุปความรู้พระไตรปิฎกเป็นแผนภาพ ทำให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้พระไตรปิฎกออกมาเป็นภาพ
ที่เข้าใจได้ง่ายยิง่ขึ้นในการจดจำ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสรุปความรู้พระไตรปิฎกเป็นแผนภาพได้ (K) 
 2. นักเรียนเห็นความสำคัญของพระไตรปิฎกได ้(A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 1. ให้ครูนำหนังสือตัวอย่างพระไตรปิฎก 3 หมวด หมวดละ 1 เล่ม คือ 
  พระวินัยปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก          มาให้นักเรียนรว่มกันศึกษา 
  พระอภิธรรมปิฎก 
 

• 
• 
• 
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 จากนั้นให้ครูอธิบายถึงความเป็นมาของพระไตรปิฎก โดยสังเขป ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
ขั้นสอน 
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

  - พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร (คัมภีร์หรือตำราที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า) 
  - พระไตรปิฎกมีการแบ่งและจัดออกเป็นหมวดหมู่อย่างไร (โดยครูให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น และบันทึกเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมาของพระไตรปิฎก 
   หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธศาสนาถูกจาบ
จ้วงจากนักบวชนอกศาสนา พระมหากัสสปเถระ ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่จึงได้
ประชุมพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ 499 องค์ รวบรวม (สังคายนา) จัดหลักคำ
สอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีพระอรหันต์ที่เป็นหลักใน
การท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้า 3 องค์ คือ 
   1. พระอานนท์ (พระอนุชาของพระพุทธเจ้า) ในฐานะที่จำพระพุทธพจน์
ได้มาก เพราะเป็นผู้ใกล้ชิด อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า 
   2. พระอุบาลี ผู้เชี่ยวชาญพระวินัย ผู้จำพระวนิัยได้ทั้งหมด 
   3. พระโสณะกุฏิกัณณะ ผู้ท่องจำพระสูตร 

หลังจากนั้นก็มกีารจัดสังคายนาพระไตรปิฎกสืบเนื่องต่อกันมา ทำให้
พระพุทธศาสนามั่นคง จนพวกเราได้นับถือจนถึงปัจจุบัน 

 
 

 

 

พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก 

พระสุตตันตปฎิก 

พระอภิธรรมปิฎก 

ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
ศีล 227 ข้อของพระภิกษุ 
ศีล 311 ข้อของพระภิกษุณี 

พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 
ชาดกประกอบพระธรรมเทศนา 
เรื่องราวการเสด็จโปรดพุทธสาวก 

คำสอนที่เป็นหลักธรรมล้วน 

ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา 
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 2. ให้นักเรียนส่งผู้แทนออกมาแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับความสำคัญของพระไตรปิฎกหน้าชั้น
เรียน จากนั้นให้ร่วมกันสนทนาโดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - พระไตรปิฎกสำคัญกับพุทธศาสนิกชน และพระพุทธศาสนาอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ เป็นหลักคำสอนให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นหลักสำคัญใน
การสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคง) 
 ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
           - พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
ศึกษาและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนมแีนวทางนำความรู้จากพระไตรปิฎกมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างไร 
 3. ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 6 เรื่อง พระไตรปิฎก  
  
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

เล่าประวัติความเป็นมาของพระไตรปิฎกให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น      
สรุปความรู้พระไตรปิฎกเป็นแผนภาพ 
 
คำถามท้าทาย 

นักเรยีนมีแนวทางนำความรู้จากพระไตรปิฎกมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างไร 
 

7. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
1. แผนภาพพระไตรปิฎก 

 2. ชิ้นงานที ่6 เรื่อง พระไตรปิฎก  
 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. เรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของพระไตรปิฎก 
 2. ชิ้นงานที่ 6 เรื่อง พระไตรปิฎก 
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9. การวัดและประเมินผล 
ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์าร

ประเมิน 
1.นักเรียนสรุปความรู้
พระไตรปิฎกเป็น
แผนภาพได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเขียนแผนภาพ 
- การทำชิน้งานที่ 7 เรื่อง 
พระไตรปิฎก 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
- แบบประเมินชิ้นงานที่ 7 
เรื่อง พระไตรปิฎก 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
พระไตรปิฎกได ้

- การสังเกตพฤติกรรมด้าน 
ใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 
การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

 การประเมินชิ้นงานที่ 6 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)   
เรื่อง  พระไตรปิฎก 
 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปความหมาย
และความสำคญั-
ของพระไตรปิฎก 
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปความหมาย
และความสำคญั
ของพระไตรปิฎก
ได้สัมพันธ์กัน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปความหมาย 
และความสำคญัของ
พระไตรปิฎกได ้
มีการจำแนกขอ้มูล
หรืออธิบายให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับ
ตนเอง  
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปความหมายและ
ความสำคัญของ
พระไตรปิฎกได ้
สอดคล้องกับข้อมูล 
มีการเขียน 
ขยายความ และ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 
ให้เข้าใจง่าย 
 

เขียนอธิบายหรือสรุป
ความหมาย 
และความสำคญัของ
พระไตรปิฎกได้  
แต่ไม่สอดคล้อง 
กับข้อมูล เขียนตาม
ข้อมูลที่อ่าน  
ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม 
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ชิ้นงานที่ 6     เรื่อง พระไตรปิฎก 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ชั้น........................เลขที่................... 

        ให้นักเรียนสรุปความหมาย และความสำคัญของพระไตรปิฎกลงในแบบบันทึก 

 

แบบบันทึกความหมายและความสำคัญของพระไตรปฎิก 
 
1. พระไตรปิฎกมีความหมายอย่างไร 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
2. พระไตรปิฎกมีความสำคญัอยา่งไร 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่3  พระไตรปิฎกและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เวลาเรยีน 7 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 8  พระรัตนตรัย เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 

หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 
2. สาระสำคัญ 

การแบ่งกลุ่มศึกษา และออกมานำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการแสดง
ความเคารพต่อพระรัตนตรัยด้วยความศรัทธาได้อย่างถูกต้อง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 พระรัตนตรัย 
 
4. จดุประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มศกึษาและออกมานำเสนอหน้าช้ันเรียนได้ (K) 
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยได้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 1. ครูเลือกผู้แทนนักเรียน 2 คน ออกมาเล่าประสบการณ์การไปวัด โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - นักเรียนไปวัดเนื่องในโอกาสใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ  ไปทำบุญ ในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา) 
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  - กิจกรรมที่นักเรียนทำในวัด มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม 
นั่งสมาธิ บำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด) 
  - นักเรียนพบเห็นสิง่ใดในวัด (ตัวอย่างคำตอบ พระพุทธรูป พระสงฆ์) 
 2. ครูให้นักเรียนดูภาพพระรัตนตรัย และให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - เมื่อเห็นพระพุทธรูป นักเรียนนึกถึงสิ่งใด (พระพุทธเจ้า) 
  - เมื่อเห็นพระไตรปิฎก นักเรียนนึกถึงสิ่งใด (หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า) 
  - เมื่อเห็นพระสงฆ์ นักเรียนนึกถึงสิ่งใด (ผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา) 

ขั้นสอน 
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็ก  ปานกลาง         
2 คน และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
และ 10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการ
ทำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนศึกษาใบความรู้พระพุทธ ใบความรู้  พระธรรม ใบความรู้พระสงฆ์ พร้อมพูดคุย
ปรึกษากัน และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าช้ันเรียน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลการศึกษาความรู้เรื่อง 
พระรัตนตรัย เป็นแผนภาพลงบนกระดานของแต่ละกลุ่ม โดยครูคอยให้การแนะนำ และอธิบายเพิ่มเติม 

ตัวอย่างแผนภาพ  สรุปการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
กลุ่มที่ 1 พระพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
            กลุ่มที่ 2 พระธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
ความสำคัญของ 

พระพุทธ 

พระพุทธเจา้ผู้ทรงตรัสรู้ธรรม 

ผู้ทรงชี้แนวทางปฏิบัติให้พ้น 
จากความทุกข ์

ผู้ทรงเป็นพระศาสดาของ 
พระพุทธศาสนา 

ทรงสอนให้ประชาชนปฏิบัติดี 

ผู้ทรงเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน 

ความหมาย 
ความสำคัญของ 

พระธรรม 

หลักธรรมที่เกดิจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

หลักธรรมทีส่อนให้พุทธศาสนกิชนเว้นจาก
ความช่ัวและให้ทำความดี 

เป็นข้อปฏิบัติในการดำเนิน 
ชีวิตของพุทธศาสนิกชน 
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             กลุ่มที่ 3 พระสงฆ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแผนภาพของแต่ละกลุ่ม จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - เมื่อนักเรียนเห็นความสำคัญของพระรัตนตรัย ควรปฏิบตัิตนอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ แสดงความเคารพ) 
  - นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ 
แสดงความเคารพโดยการกราบไหว้ และปฏิบัติตนตามหลักคำสอน) 
  - การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ควรมีหลักธรรมใด (หลักธรรม คือ ศรัทธา) 
  - การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยด้วยความศรัทธา  ต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 

ให้ครูสรุปการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนภาพ ลงบนกระดาน ดังนี ้
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ขั้นสรุป 
1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้

ความหมาย 
ความสำคัญของ 

พระสงฆ ์

ผู้ศึกษาพระธรรมวินัย 

ชายที่อายคุรบ 20 ปีบริบูรณอ์ุปสมบท
เป็นพระภิกษุ 

ผู้ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของ 
พระพุทธเจ้า 

ผู้เป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนิกชน 

ผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา 
ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 

การแสดงความเคารพพระรตันตรัย 
ด้วยความศรทัธา 

มีความเช่ือในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

เคารพพระรัตนตรัยด้วยความจริงใจ 

เชื่อผลของการทำดีและทำชั่ว 

เคารพด้วยการกราบ-ไหว ้

บูชาด้วยธูป เทียน ดอกไม้ 

ปฏิบัติตนตามหลักคำสอน 

ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ด ี
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            - พระรัตนตรัย เป็นสรณะที่พึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติบูชา และแสดงความเคารพด้วย
ความศรัทธา โดยการปฏิบัติตนตามหลักคำสอน เพื่อความสงบสุขของชีวิต 
 
 2. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนมีแนวทางการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเอง 

3. ให้นักเรียนทำชิ้นงานที ่7 เรื่อง พระรัตนตรัย 
    
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเล่าประสบการณ์ การอภิปราย การ

สรุปความรู้เป็นแผนภาพ  
 
คำถามท้าทาย 

 นักเรียนมแีนวทางแสดงความเคารพพระรัตนตรัยอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
1. แผนภาพพระรัตนตรัย 

 2. ชิ้นงานที ่7 เรื่อง พระรัตนตรัย 
 

8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู ้
 2. ชิ้นงานที่ 7 เรื่อง พระรัตนตรัย 
 
9. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. นักเรียน
แบ่งกลุ่มศึกษาและ
ออกมานำเสนอ
หน้าช้ันเรียนได้ 

- การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่มจากการสนทนาในกลุ่มและ
นอกกลุ่ม 
- การทำชิ้นงานที ่7 เรื่อง     
พระรัตนตรัย 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
- แบบประเมินชิ้นงานที่ 7 
เรื่อง พระรัตนตรัย 

ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนเห็น
คุณค่าของ 
พระรัตนตรัยได ้

- การสังเกตพฤติกรรมด้าน 
ใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
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การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 การประเมินชิ้นงานที่ 7 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)   
เรื่อง  พระรัตนตรัย 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

ศึกษาภาพแล้ว
เขียนอธิบาย 
หรือสรุป 
การแสดงความ
เคารพ พระ
รัตนตรัย 
 

ศึกษาภาพแล้ว
เขียนอธิบายหรือ
สรุปการแสดง
ความเคารพ 
พระรัตนตรัยได้
สัมพันธ์กัน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

ศึกษาภาพแล้ว
เขียนอธิบายหรือ
สรุปการแสดง
ความเคารพ 
พระรัตนตรัยได ้ 
มีการจำแนกขอ้มูล
หรืออธิบายให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับ
ตนเอง 
อย่างเป็นเหตุเปน็ผล 

ศึกษาภาพแล้ว
เขียนอธิบายหรือ
สรุปการแสดง
ความเคารพ 
พระรัตนตรัยได้ 
สอดคลอ้งกับขอ้มูล 
มีการเขียน 
ขยายความ และ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่าย 
 

ศึกษาภาพแล้ว
เขียนอธิบายหรือ
สรุปการแสดง
ความเคารพ 
พระรัตนตรัยได ้แต่
ไม่สอดคล้องกับ
ภาพและข้อมูล 
เขียนตามข้อมูล 
ที่อ่าน ไม่มีการ
อธิบายเพ่ิมเติม 
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ชิ้นงานที่  7     เรื่อง พระรัตนตรยั 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ชั้น........................เลขที่................... 

ให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามเกี่ยวกับการแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
 

 

1. การปฏิบัติของบุคคลในภาพ เป็นการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยโดยวิธีใด 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

2. นักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนบุคคลในภาพหรือไม่_________________________ 
    ถ้าเคย ปฏบิัติในโอกาสใด________________________________________ 
3. การปฏิบัติดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และพระพุทธศาสนาอย่างไร 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
4. การปฏิบัติตนโดยการแสดงความเคารพพระรัตนตรัย สอดคล้องกับคุณธรรม    
    จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด 
รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์     มีวินัย  ใฝ่เรียนรู ้
 

 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่3  พระไตรปิฎกและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เวลาเรยีน 7 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 9  โอวาท 3 : การไม่ทำความชั่ว เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 

หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 
2. สาระสำคัญ 

การสรุปอานิสงส์เบญจศีลและแบ่งกลุ่มทำรายงานเบญจศีล จะทำให้นักเรียนแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่ง
ไหนไม่ดี และเลือกที่จะปฏิบัติสิง่ดีตามหลักศีลธรรม เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 เบญจศีล 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสรุปอานิสงส์ของเบญจศีลได้ (K) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มทำรายงานเบญจศีลได้ (P) 
 3. นักเรียนมคีวามรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลได้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 4. การรูเ้ท่าทัน สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 5. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับโอวาท 3 ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
 
   
     
 
 
   
 

2. การกระทำของมาวินและเพื่อน ๆ ทำผิดหลักธรรมโอวาท 3 อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นการทำ
ผิดหลักธรรมโอวาท 3 ข้อ 1 การไม่ทำความชั่ว) 
  การกระทำของมาวินและเพื่อน ๆ ส่งผลอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นการรังแกสัตว์ ทำให้
สุนัขได้รับบาดเจ็บ) 

ขั้นสอน 
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็ก ปานกลาง 2 
คน และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
และ 10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการ
ทำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนศึกษาหลักธรรมโอวาท 3 การไม่ทำความชั่ว พร้อมพูดคุยปรึกษากันในการทำรายงาน
ให้เลือกทำศีลกลุ่มละ 1 หัวข้อโดยค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตมาส่ง แล้วจึงส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าช้ันเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาวินและเพ่ือน ๆ มักจะมาเล่นฟุตบอลที่สนาม 
หลังเลิกเรียนอยู่เสมอ ในเย็นวันหนึ่งมีสุนัขมานอนอยู่ใกล้
กับสนามฟุตบอล มาวินจึงใช้ก้อนหินปาสุนัข ทำให้สุนัข
ได้รบัความเจ็บปวด 

ความเป็นมาของหลกัธรรมโอวาท 3 
   ในวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน  3 ปีถัดมาหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้  ขณะที่
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่
ออกไปเผยแผ่พระธรรมยังที่ต่าง ๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน 
โดยมิได้นัดหมายจำนวน 1,250 องค ์พระพุทธเจ้าเห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงประชุม
พระสงฆ์ขึ้นในวันนั้น และทรงแสดงธรรม เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่ถือว่า เป็นหลักของพระพุทธศาสนา คือสอนให้งดเว้นจากการทำความ
ชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ พระสงฆ์ทั้งหลายจึงยึดเอา
หลักธรรมโอวาทปาฏโิมกข์เป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบมา 
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 2. เมื่อครูเล่าประวัติความเป็นมาของหลักธรรมโอวาท 3 จบ ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - หลักธรรมโอวาท 3 ที่พระพุทธเจ้าทรงวางเป็นหลักปฏิบัติให้พุทธศาสนิกชนงดเว้นจากการ
ทำความชั่ว เรียกว่าหลักธรรมอะไร (เบญจศลี หรือศีล 5 ข้อ เว้นจากการทำชั่ว 5 ประการ Bayonet 5 precepts 
or 5 precepts from 5 evil actions ) 
  - ทรงให้งดเว้นจากการทำความชั่ว 5 ประการ มีอะไรบ้าง (1. ไม่ฆ่าและเบียดเบียนสัตว์  2. 
ไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น  3. ไม่ประพฤตผิดจารีตประเพณีทั้งชายและหญิง  4. ไม่กล่าวเท็จ พูดคำหยาบ คำส่อเสียด 
และพูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระ  5. ไม่ดื่มหรือเสพของมึนเมา 1. Not killing and encroaching on animals 2. 
Do not steal other things. 3. Not bad behavior, both male and female. 4. Do not lie, speak 
profanity, sneaky words and nonsensical delirium. 5. Do not drink or eat intoxicants.) 
  - อานิสงส์ความดีการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติอย่างไรบ้าง (ครูสรุป
อานิสงส์จากการรักษาศีล 5 เป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ  อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 ข้อ 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
    
 ขั้นสรุป 

1. ครูให้นักเรียนสวดศีล 5 ข้อเป็นภาษาบาลี ซึ่งนักเรียนท่องทุกวันตอนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า 
 2.. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
  - หลักธรรมโอวาท 3 การไม่ทำความชั่ว เป็นหลักปฏิบัติที่สอนให้พุทธศาสนิกชนงดเว้นจาก
การทำความชัว่ทั้งปวง เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 3.. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - การปฏิบัติตนด้วยการรักษาศีล 5 ทำให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร  
 
 

ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน (อานิสงส์ศีลขอ้ 1) 

ทำให้มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ ์(อานิสงส์ศีลข้อ 2) 
 ครอบครัวมีความสุข ลูกหลานพร้อมหน้า (อานิสงส์ศีลข้อ 3) 
 

เป็นที่เคารพเช่ือถือของบุคคลทั่วไป  (อานิสงส์ศีลข้อ 4) 
 

เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ไม่วิกลจริต (อานิสงส์ศีลขอ้ 5) 
 

อานสิงส ์
การรกัษาศีล 5 
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การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้อานิสงส์การรักษาศีล 5 เป็นแผนภาพ 
 

คำถามท้าทาย 
 การปฏิบัติตนด้วยการรักษาศีล 5 ทำให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร 

 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

แผนภาพโอวาท 3 การไม่ทำความชั่ว 
 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. อินเทอร์เน็ต 
 2. เรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของโอวาท 3 
 3. รายงานกลุ่ม 
 
9. การวัดและประเมินผล  

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. นักเรียนสรุปอานิสงส์
ของเบญจศีลได้ 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่มจากการเขียน
แผนภาพและทำรายงาน
กลุ่มโดยค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ต 
 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มทำ
รายงานเบญจศีลได้ 

3. นักเรียนมคีวาม
รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเบญจศีลได ้

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้าน 
ใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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บันทกึหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่3  พระไตรปิฎกและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เวลาเรยีน 7 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 10  โอวาท 3 : การทำความด ี(1) เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอืน่ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพือ่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 

หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 

2. สาระสำคัญ 
การสรุปความรู้หลักธรรมเป็นแผนภาพและทำโครงงานคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลทำ

ความดีให้สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เบญจธรรม สต-ิสัมปชัญญะ สังคหวัตถุ 4 และฆราวาสธรรม 4 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสรุปความรู้หลกัธรรมเป็นแผนภาพได้ (K) 
 2. นักเรียนทำโครงงานคุณธรรมได้ (P) 
 3. นักเรียนมคีวามรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมได ้(A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 2. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 3. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูร้องเพลงข้ามถนน ให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนร้องตามโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
     
 
 
 
  
 
 

 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

  - ถ้านักเรียนไม่ระมัดระวังในขณะข้ามถนน จะเกิดผลอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบอาจถกูรถชนได)้ 
ขั้นสอน 

 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนศึกษาหลักธรรมโอวาท 3 การทำความดี พร้อมพูดคุยปรึกษากันในการทำโครงงาน
ศีลธรรมทั้งห้อง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา แล้วครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี ้ 
  - หลักธรรมเบญจธรรมใช้ปฏิบัติควบคู่กับหลักธรรมอะไร (เบญจศีล) 
  - ปฏิบัติอย่างไร (ครูอธิบายพร้อมสรุปความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เพลงขา้มถนน 
   อย่าเหมอ่มอง   ต้องดูข้างหน้า 
  อีกซ้ายและขวา   เมื่อจะข้ามถนน 
  หากยวดยานหลาย  ก็ต้องอดใจทน 
  อย่าตัดหน้ารถยนต ์  ทุก ๆ คนจงระวังเอย 

มง แซะ มง แซะ  แซะ มง ตะลุ่ม ตุ้ม มง 

ชอบดื่มหรือเสพของมึนเมา 

แก้ด้วย 

ชอบพูดเท็จ กล่าวคำหยาบ 

ประพฤติผิดในกาม 

ชอบลักขโมย 

ชอบเบียดเบียนรังแกสัตว ์ มีเมตตา 

ประกอบอาชีพสุจริต 

พอใจในคู่ครองตนเอง 

พูดคำสัตย์ความจริง 

มีสติ-สัมปชัญญะควบคุมใจตน 
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  - สติสัมปชัญญะ มีความหมายและความสำคัญอย่างไร (สติ คือ การระลึกได้ว่าการดำเนิน
ชีวิตประจำวันเคยทำ พูด คิดอะไรไว้บ้าง จำเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันได้ ส่วนสัมปชัญญะ คือ การรู้ตัวทุก
ขณะเวลาว่ากำลังทำ พูด และคิดอะไร มีความสำคัญมาก เพราะทำให้การดำเนินชีวิตมีความสมบูรณ์ ไม่
ผิดพลาด จึงเป็นหลักธรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติมาก) 
  - หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มีจุดมุ่งหมายสอนให้ทุกคนทำความดีอย่างไร (โดยครูสรุปการแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ  สรุปการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
 
 
 
 
 
  
  
  - หลักฆราวาสธรรม เป็นธรรมสำหรับบุคคลใด (ตัวอย่างคำตอบ สำหรับประชาชนทุกคนที่ใช้
สำหรับการปฏิบัติตนในการอยู่ครองเรือน) 
  - หลักฆราวาสธรรมมีประโยชน์ต่อบุคคลผู้ครองเรือน หรือการใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ การใช้ชีวิตร่วมกันย่อมมีการกระทบกระทั่งกัน หลักธรรมจึงสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติตน คือ 
1. ซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน 2. รู้จักข่มใจ เมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา3. ขยันอดทนทำงานเพื่อหา
รายได้มาเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุข 4. รู้จักเสียสละตนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม) 
  - ในการประกอบอาชีพเราต้องใช้คุณธรรมใดบ้าง (คุณธรรมพื้นฐานที่ประกอบอาชีพทุกคน
ควรมี ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความขยัน อดทน 3. ความยุติธรรม 4. ความรับผิดชอบ) 
  - ทำไมผู้ประกอบอาชีพต้องมีคุณธรรม (เพราะธำรงศักดิ์ศรีของมนุษย์ เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดี สร้างความสำเร็จมั่นคงและปลอดภัยในการประกอบอาชีพ) 

ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้ 
           - หลักธรรมโอวาท 3 การทำความดี เป็นหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนให้สมบูรณ์ 
เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนมเีคร่ืองหมายหรือคุณธรรมอะไรทีแ่สดงได้ว่าตนเองเป็นคนดี 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

การจัดให้นักเรียนออกนำเสนอผลการศึกษาของกลุ่มหน้าชั้นเรียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุป
ความรู้การทำความดีเป็นแผนภาพ 

การปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรม 

กล่าวทักทายหรือตอบรับด้วยคำที่สุภาพ 

ช่วยกิจการงานสาธารณประโยชน์ 

รู้จักการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน 

ประพฤติตนเป็นคนดีสม่ำเสมอ 
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คำถามท้าทาย 
นักเรียนมเีคร่ืองหมายหรือคุณธรรมอะไรที่แสดงได้ว่าตนเองเป็นคนดี 

 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. เพลงข้ามถนน 
 2. โครงงานคุณธรรม 
 
8. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

1. แผนภาพหลักธรรมโอวาท 3 การทำความด ี
2. โครงงานคุณธรรม 
 

9. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนสรุปความรู้
หลักธรรมเป็น
แผนภาพได ้
 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่มจาก
การเขียนแผนภาพ 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม     
การทำงานกลุ่ม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนทำ
โครงงานคุณธรรมได ้

- การดำเนนิงานตาม
ขั้นตอนโครงงาน 

- แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ทำโครงงาน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3. นักเรียนมคีวาม
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ศีลธรรมได ้

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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ตัวอย่าง โครงงานคณุธรรม เรื่องขนัติโสรจัจะ 
 

1. ทีม่าและความสำคัญ 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนคือความหวังของครอบครัวสังคมและประเทศชาติในอนาคต ดังที่พระธรรม

โกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) กล่าวว่า การที่มนุษย์ในอนาคตจะมีฐานะทางศีลธรรมดีขึ้นก็เพราะเยาวชนมี
ศีลธรรมดีขึ้น มิฉะนั้นแล้วจะไม่มีมนุษย์อยู่ในโลกพร้อมกับที่ไม่มีศีลธรรม เรื่องนี้ขอเตือนซึ่งกันและกันไว้ให้
ระลึกถึงอยู่เสมอว่า มนุษย์อยู่ได้เพราะศีลธรรม หมดศีลธรรมเมื่อไรก็ไม่มีมนุษย์ เด็กและเยาวชนต้องรู้สิ่งที่จะ
ต่อสู้กับข้าศึกทั้งหลายทั้งภายในภายนอกได้ก็คือ สัมมาทิฎฐิที่สร้างขึ้นมาด้วยธรรมสัจจะ เฉพาะกรณีเยาวชน
ต้องมีความเข้าใจถูกต้องสำหรับเรื่องนั้นๆกรณีนั้นๆด้วยความรู้จริง เข้าใจจริง เห็นจริง เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี 
การต่อสู้อย่างนี้เรียกว่าการต่อสู้ด้วยศีลธรรม ด้วยความเข้าใจศีลธรรม 2 ชนิด คือ ศีลธรรมเพื่อประโยชน์แก่
ศาสนาที่มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าถึงจุดหมายปลายทางศาสนากับศีลธรรมเพื่อประโยชน์แก่
สังคมโดยตรงที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพในสังคม 

สาเหตุของการก่อความรุนแรงนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากข้อมูลข่าวสารที่รับในแต่ละวัน เช่น เหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ สารคดี 
ละคร สื่อบันเทิงต่างๆ โฆษณา เกมออนไลน์และสื่ออื่นๆรอบตัว เช่น ละครไทยบางเรื่องมีหลายฉากในละครที่
เป็นฉากของการทำร้าย การฆ่าอย่างรุนแรงและสยดสยองเลือดท่วมจอโดยมีภาพให้ผู้ชมเห็นแทบจะทุกขั้นตอน 
ซึ่งสื่อมวลชนก็ยังแฝงความรุนแรงไว้โดยไม่รู้ตัว ความสมจริงสมจังของละครเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริม แต่ฉากที่
เกี่ยวกับความรุนแรง น่าจะต้องมีความพอเหมาะพอดี เพราะช่วงเวลาของละครหลังข่าวก็เป็นช่วงที่เด็กยังไม่
นอน ยังอยู่หน้าจอโทรทัศน์ เด็กอาจซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นได้ (กรมสุขภาพจิต. 2549) ในชั่วโมงวิชาสังคม
ศึกษาสอนให้เราตระหนักว่าการกระทำที่ใช้ความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นโดยไม่ได้คาดคิด โดยมาก
มักจะเป็นผลจากความโกรธที่บุคคลไม่สามารถควบคุมได้ จนกลายเป็นเรื่องที่ทำลายอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ให้ย่อยยับลงได้ในพริบตา การแก้ปัญหาความรู้สึกโกรธหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นควรใช้การสื่อ 
และหาทางออกถึงความรู้สึกโกรธอย่างเหมาะสม และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีความขัดแย้ง
หรือมีความรู้สึกโกรธขึ้น  

การศึกษาพฤติกรรมข้อบกพร่องตนเองในกิจวัตรประจำวันทางกาย วาจา ใจ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรมข้อบกพร่องตนเองในกิจวัตรประจำวันทาง
กาย วาจา ใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยจำแนกตามเพศ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา 
ปลูกฝังคุณธรรม และแก้ปัญหาการทำผิดศีลธรรมของเยาวชน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงจะทำการสำรวจพฤติกรรม
ข้อบกพร่องตนเองในกิจวัตรประจำวันทางกาย วาจา ใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ว่านำหลัก
คุณธรรมไปปฏิบัติเป็นจริยธรรมทางกาย วาจา และใจได้อย่างไรบ้าง 
2. คำถามโครงงาน 

พฤติกรรมข้อบกพร่องตนเองในกิจวัตรประจำวันทางกาย วาจา ใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เป็นอย่างไร 
3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมข้อบกพร่องตนเองในกิจวัตรประจำวันทางกาย วาจา ใจ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

3.2 เพื่อสำรวจพฤติกรรมข้อบกพร่องตนเองในกิจวัตรประจำวันทางกาย วาจา ใจ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามเพศ  
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4. สมมติฐานของการศึกษา 

นักเรียนเพศชายมีพฤติกรรมข้อบกพร่องตนเองในกิจวัตรประจำวันทางกาย วาจา ใจ มากกว่านักเรียน
เพศหญิง  
5. ขอบเขตของการทำโครงงาน 

5.1 ประชากร (Population) 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำนวน 340 คน 
5.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำนวน 39 คนที่ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
     5.3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ หลักเบญจศีล เบญจธรรม 
     5.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมข้อบกพร่องตนเองในกิจวัตร

ประจำวันทางกาย วาจา ใจ 
5.4 เนื้อหา (Content) 
      ด้านเนื้อหาในครั้งนี้พวกเราได้ศึกษาเอกสารเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม 

5.5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน 
     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

6. คำนิยามศัพท์ 
6.1 พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในกิจกรรมที่สนใจ ในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมในการ

ดำเนินชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม 
6.2 ศีล หมายถึง เย็นหรือปกติ เพราะปกติของคนเรานั้นย่อมรักษาชีวิตของตนและเห็นคุณค่าของคน

อื่น เมื่อมีความรู้สึกเช่นนี้จึงยินดีในการรักษาศีล การรักษาศีลจึงเป็นการนำไปสู่ความเป็นปกติสมบูรณ์ 
6.3 ศีลธรรม หมายถึง จริยธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติเป็นการฝึกหรือการพัฒนาด้านพฤติกรรม

ทางกาย วาจา และใจ ศีลธรรมเบื้องต้นคือ เบญจศีล ได้แก่ การงดเว้นจากการกระทำความผิด มี 5 สิกขาบท 
และเบญจธรรม ได้แก่ ข้อปฏิบัติสำหรับกระทำความดีมี 5 ข้อ 
 6.4 พฤติกรรมทางด้านเบญจศีล หมายถึง การปฏิบัติที่เป็นการรักษาศีล 5 ได้แก่  
1) ปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่า การประทุษร้ายกัน)  
2) อทินนาทานา เวรมณี (เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลักโกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทำลาย
ทรัพย์สิน) 
3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี (เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน) 
4) มุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง) 
5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี (เว้นจากน้ำเมาคือสุราและความประมาทเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ) 

6.5 พฤติกรรมทางด้านเบญจธรรม หมายถึง การปฏิบัติของนักเรียนที่เป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติมี
อยู่ 5 ข้อ 
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1) เมตตากรุณา คือความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ ซึ่งคู่กับ
ศีลข้อที่ 1 
2) สัมมาอาชีวะ คือการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตหรือทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งคู่กับศีลข้อ 2 
3) กามสังวร คือความสังวรในกาม ความสำรวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตนเองในทางกามารมณ์ไม่ให้หลงใหลใน
รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส หรือ สทารสันโดษ คือความพอใจด้วยภรรยาของตน ซึ่งคูกับศีลข้อที่ 3 
4) สัจจะ คือความสัตย์ ความซื่อตรง ซึ่งคู่กับศีลข้อที่ 4 
5) สติสัมปชัญญะ คือระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ ระวังมิให้เป็นคนมัวเมา
ประมาท หรืออัปปมาทะ คือความไม่ประมาท ซึ่งคู่กับศีลข้อที่ 5 

6.6 จริยธรรม หมายถึง แนวทางที่ต้องประพฤติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมทั้งกาย วาจา และใจ 
เพื่อให้บรรลุสภาพชีวิตที่มีคุณค่าแสดงออกทางกาย จา ในลักษณะที่ดีงามอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและมี
พฤติกรรมที่เข้ากับกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ปฏิบัติเพ่ือคนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

6.7 นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้แนวทางส่งเสริมกิจวัตรประจำวันที่ดีให้กับเพ่ือนนักเรียน 
 7.2 นักเรียนได้ทราบผลของเพ่ือนนักเรียนที่ควรมาปรับปรุงให้ดำเนินชีวิตที่ด ี
 7.3 นักเรียนนำการศึกษาเร่ืองน้ีไปทำโครงงานกับนักเรียนช้ันอ่ืนต่อไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พระไตรปิฎกและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เวลาเรยีน ๗ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่11 โอวาท 3 : การทำความดี (2)  เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วดั 

มาตรฐานการเรยีนรู้ 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 

หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 
๒. สาระสำคัญ 

การศึกษาจากข่าว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยเหลือเพื่อนที่ถูก bully (ล้อเลียน) อย่างถูกวิธี      
ทำให้นักเรียนเข้าใจชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม ยอมรับความแตกต่างกันได้ และเลือกแก้ปัญหาชีวิตอย่างสันติ          
มีความสุขทั้งกายและใจ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 หลักธรรมโอวาท 3 การทำความด ีอัตถะ 3 กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และมงคล 38   
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากข่าวและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได้ (K) 
 2. นักเรียนช่วยเหลือเพ่ือนท่ีถูก bully (ล้อเลียน) ได้อย่างถูกวิธี (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 ๒. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
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๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ให้ครูนำสถานการณ์ข่าวจากการทำความดีของเยาวชนมาอ่านให้นักเรียนฟังและร่วมกันศึกษา 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากน้ันให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - การปฏิบัติตนของเยาวชนในข่าว เขาได้กระทำความดีอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบเขาได้ทำ
ความดีด้วยการรับผิดชอบการศึกษาเล่าเรียนของตนเอง  ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม) 
  - นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างกับการทำความดีของเยาวชนดังกล่าว  (ตัวอย่างคำตอบ รู้สึก
ประทับใจในความดีของเยาวชนคนนี้) 
 ขั้นสอน 
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนศึกษาข่าวการถูก bully (ล้อเลียน)กันในโลกออนไลน์ พร้อมพูดคุยปรึกษากัน แล้วครูให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี ้ 
   - การทำคุณประโยชน์ มีหลักปฏิบัติที่สำคัญอย่างไร (ตัวอยา่งคำตอบ ต้องทำประโยชนข์อง
ตนเองใหส้มบรูณ์ และทำคุณประโยชนใ์หแ้กบุ่คคลอืน่และสงัคมด้วย) 
   - นักเรียนจะทำคุณประโยชน์ให้เกิดแกต่นเองและส่วนรวมอย่างไรบ้าง (ใหค้รสูรปุการแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนเปน็แผนภาพลงบนกระดาน) 

ข่าว เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคณุธรรม 
ผู้สื่อข่าวเยาวชนได้สัมภาษณ์ น้องภัทราภรณ์ หรือน้องหมิว น้องหมิวบอกกับเรา

ว่า การทำความดีนั้นต้องเริ่มที่ตัวเรา  จากนั้นจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติในที่สุด 

“จะมีคติประจำใจคือ ทำงาน เรียนหนังสือ ช่วยเหลือคนอื่น และเนื่องจาก    
พ่อกับแม่ไม่มีเงิน น้องหมิวจึงต้องประหยัด ส่วนการเรียนก็จะศึกษาเอาเองมากกว่า 
เพราะพ่อกับแม่ไม่มีเงินค่าเรียนพิเศษ” เธอกล่าว 

นอกจากการเรียนในห้องแล้ว น้องหมิวยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น 
โครงการสมัชชาเด็กเพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่เรียนหนังสือ นอกจากนั้น ก็มีออกค่ายจิตอาสา 
ค่ายป้องกันสารเสพติดร่วมกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โครงการวิถีพุทธ และทำโครงการ
แยกขยะ เป็นต้น น้องหมิวกล่าวทิ้งท้าย 
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ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 - นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง (โดยครสูรปุการ
แสดงความคิดเหน็ของนกัเรยีนเปน็แบบแผนลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมงคล 38 มีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้การ
ดำเนินชีวิตประสบกับความเจริญ และมีความสุข) 
  - การอาศัยอยู่ในสังคมตามหลักธรรมมงคล  38 จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ รู้จักการให้ คือการอุทิศแรงกายและทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคำที่สุภาพไพเราะ และอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น อยู่ในชุมชนที่มีคนดี มีคุณธรรม มีสถานศึกษา และวัดที่คอยให้การอบรมแนะนำ
สั่งสอน) 
 ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้

           - หลักธรรมโอวาท 3 การทำความด ีเป็นหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนให้สมบูรณ์ 
เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่น ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

2. ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนมแีนวทางทำตนให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวมอย่างไร 
 
 

ประพฤติตนเป็นคนดีของชุมชน 

ขยันใฝ่หาความรู้ 

พัฒนาการศึกษาของตน 

เชื่อฟังครูอาจารย์ 

ปฏิบัติตนเป็นคนดีของพ่อแม่ 

ดูแลรับผิดชอบตนเอง 

ประโยชน ์
ของตนเอง 

ทำงานช่วยพ่อแม ่

ช่วยกจิกรรมทางโรงเรียน 

ร่วมกิจกรรมของชมุชน 

ให้การช่วยเหลือเพ่ือน 

ทำบุญทางศาสนา 

ประโยชน ์
ส่วนรวม 

ช่วยกันฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรม 

ร่วมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

ไม่ทำลายหรือทำความสกปรกสถานที ่

ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลผิดที ่

ช่วยดูแลรักษาความสะอาด 
การแสดงความกตัญญูต่อ 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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การจัดบรรยากาศเชงิบวก 
- การให้นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ข่าวการทำความดี  ออกนำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นสรุปความรู้โอวาท 3 เป็นแผนภาพ 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพโอวาท 3 การทำความด ี 
 

คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนมแีนวทางทำตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 1. สถานการณ์ข่าวการทำความดีของเยาวชน 
 2. ข่าวการถูก bully (ล้อเลียน) กันในโลกออนไลน ์
 
๙. การวัดและประเมนิผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. นักเรียนยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาจากข่าว
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันได้ 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่มจากการศึกษาข่าว 
สนทนา ตอบคำถาม 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนช่วยเหลือ
เพื่อนที่ถูก bully 
(ล้อเลียน)ได้อย่างถูกวิธี 

- การสังเกตพฤติกรรมด้าน 
ใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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เรยีนเกง่กผ็ิด! สาวโดนเพือ่นทัง้หอ้งกลั่นแกล้ง หมัน่ไส้ได้เกรดสูงกวา่ 
 

การที่เด็กสาวคนหนึ่งถูกเพื่อนทั้งห้องรุมกลั่นแกล้ง ความรู้สึกคงเหมือนกับการตายทั้งเป็น โดยคุณ
สมาชิกเว็บไซต์พันทิปหมายเลข 1814742 ได้ตั้งกระทู้ว่า "แชร์ประสบการณ์ถูก bully(กลั่นแกล้ง) ใน
โรงเรียนไทยที่เกือบคิดฆ่าตัวตาย" โดยเล่าว่า ช่วงเรียน ม.ต้น ตนเองเป็นคนหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดี ทุกคนต่าง
คาดวังว่าจะเรียนต่อ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต แต่ตนเลือกเรียนต่อสายศิลป-์ภาษา เพราะความชอบส่วนตัว 

ในเทอมแรกของการเรียน ม.ปลาย ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและสามารถทำเกรดได้สูงมาก จนทำให้คน
บางกลุ่มไม่พอใจ จนกระทั่งมีการแบ่งกลุ่มทำงานพบว่าตนเองเหลือเศษคนเดียว และมีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่ งที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในห้อง ทำตัวแรงๆ เข้ามาบอกว่า สาเหตุที่เหลือเศษคนเดียวเพราะเป็นพวกมาตรฐานสูง
เกินไปเลยไม่มีใครอยากอยู่ด้วย ซึ่งมารู้ตอนกลังว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ไปตั้งกลุ่มแชตและเพจแอนตี้ตนในเฟซบุ๊ก
เพื่อให้เพื่อนๆ เข้ามานินทา ประกอบกับวันจัดงานปีใหม่ตนไม่สบาย ไม่สามารถไปร่วมงานได้ ทำให้คนในห้อง
ตั้งสเตตัสต่อว่าอย่างรุนแรง  

และเมื่อนำเรื่องดังกล่าวไปบอกกับครูที่ปรึกษา กลับได้คำตอบว่า "ครูก็เห็นว่าเพื่อนไม่ค่อยชอบหนู แต่
หนูก็ควรทำตัวให้กลมกลืน อย่าตั้งใจเรียนในห้องมากไป บางทีเราเด่นเกินไปเพื่อนอาจไม่ชอบ วันนี้เพื่อนจัดปี
ใหม่ เขาเสียใจที่หนูไม่มากินด้วยกัน ครูก็เสียใจที่หนูไม่มา" 

นอกจากนี้ตนยังถูกกลั่นแกล้งหนักขึ้นเรื่อยๆ ทั้งชีวิตจริงและในโลกออนไลน์ มีคนส่งมีดหลายขนาดส่ง
มาให้ตนเลือกว่าจะใช้แบบไหนฆ่าตัวตาย และยังถูกเพื่อนนำกรรไกรมาตัดผม ถูกคนในห้องรุมตบ จนเร่ิมรู้สึก
ว่าเป็นคนไร้ค่าขึ้นมาจริงๆ แต่ก็ไม่สามารถนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับแม่ได้ เพราะไม่อยากให้เขากังวล ตนรู้สึก
เศร้ามากขึ้นทุกๆ วัน จนบางครั้งนำมีดด้ามเล็กมาจิ้มเนื้อให้รู้สึกเจ็บ และทุกครั้งที่รู้สึกเจ็บจะรู้สึกผ่อนคลาย
มากขึ้น รวมทั้งมีความรู้คิดว่าไม่อยากอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้ตนเพิ่งเรียนจบ ม.ปลาย จึงกล้านำเรื่องนี้มาเล่า 

"เราอยากให้สังคมไทยสนใจเรื่องนี้มากขึ้น ยังมีเด็กที่ถูกรังแกมากมายในประเทศนี้ที่เขาไม่มีทางเลือก 
สำหรับเราการโดนแกล้งไม่ตลก และไม่ใช่เรื่องปกติแบบที่คนสมัยก่อนๆ คิด สำหรับใครที่กำลังโดนแกล้งหรือ
รังแก เราขอให้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจว่าเราผ่านมันมาได้ คุณก็ผ่านไปได้ ชีวิตวัยรุ่นมันก็มีอะไรให้วุ่นวายเสมอ 
จำไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน หากพิมพ์ตกหล่นตรงไหนขออภัย
ด้วยนะคะ" 

 
 

        ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/society/1224673 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://pantip.com/topic/37425570
https://www.thairath.co.th/news/society/1224673
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พระไตรปิฎกและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เวลาเรยีน ๗ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1๒ โอวาท 3 : การทำจติใจใหบ้ริสทุธิ์  เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวชี้วดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 

หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 
๒. สาระสำคัญ 

การสร้างความคิดรวบยอดหลักธรรมโอวาท 3 และฝึกการปฏิบัติวิธีการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำให้
จิตใจเข้มแข็ง ปราศจากความเศร้าหมอง จนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  
 
๓. สาระการเรียนรู้ 

การทำจิตใจให้บริสุทธิ ์
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดหลักธรรมโอวาท 3ได ้(K) 
 2. นักเรียนฝกึการปฏิบัติวิธีการชำระจิตใจให้บริสทุธ์ิได้ (P) 
 3. นักเรียนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 ๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 1. ครูนำภาพการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ การปลูกต้นไม้ การอ่านหนังสือธรรมะ มาติดที่บนกระดาน 
ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี ้
  - การปฏิบัติของบุคคลในภาพ มีจุดประสงค์อะไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นการฝกึสมาธิเพือ่ชำระ
จิตใจของตนให้บริสุทธิ์) 
  - นักเรียนเคยปฏิบัติหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย) 
  - ทำไมต้องปฏิบัติ (ตัวอย่างคำตอบ เพราะจะได้ทำให้จิตเกิดสมาธิ มีความสงบ) 
  - นักเรียนรู้หรือไม่ทำไมจิตใจของเราจึงเกิดความทุกข์ มาจากสาเหตุอะไร  
(ตัวอย่างคำตอบ เกิดจากอารมณ์ที่เศร้าหมอง เพราะถูกครอบงำด้วยความโลภ โกรธ หลง) 
  - นักเรียนมแีนวทางท่ีจะทำให้จติใจปราศจากความเศรา้หมองได้หรือไม่   
(ตัวอย่างคำตอบ ได้/ไม่ได้) 
 ขั้นสอน 
 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อปฏิบัติตนตามหลักโอวาท 3 การทำจิตใจของตนให้
บริสุทธิ ์โดยให้นักเรียนปฏิบัติที่ห้องสวดมนต์ของโรงเรียน 
  กลุ่มที่ 1  นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจ โดยการนับ 1 จนครบ 10 รอบ ปฏิบัติช้า ๆ 
  กลุ่มที่ 2  น่ังแผ่เมตตาในใจ ส่งความปรารถนาดีไปให้บุคคลอื่น เช่น บิดามารดา ครู อาจารย์ 
ญาติมิตร เชน่ การนั่งสงบจิตและอธิษฐานนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ กล่าวในใจว่า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามี
ความสุข ภาวนาช้า ๆ โดยการนึกถึงบุคคลที่ตนเองแผ่ให้ เป็นเวลา 5 นาท ี
  กลุ่มที่ 3  ปฏิบัติโดยการยืน โดยเท้าทั้งสองชิดกัน มือขวาจับมือซ้ายคว่ำเข้าหาตัว กำหนดดู
อาการยืน หลับตาพิจารณาร่างกายต้ังแต่ปลายผมไล่ลงช้า ๆ จนถึงเท้า ขึ้น-ลง  เป็นเวลา   
5 นาที เมื่อจบการปฏิบัติของนักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนของกลุ่มออกมาเล่าการปฏิบัติของตนให้
เพื่อนฟัง 

2. ครูสรุปผลการปฏิบัติของนักเรียน พร้อมอธิบายเพิ่มเติม และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
โดยใช้คำถาม ดังนี ้
  - ขณะที่ปฏิบัติ จิตใจของนักเรียนเป็นอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ จิตสงบอยู่กับตนเอง รู้สึก
สบาย) 
  - การที่จิตสงบเกิดจากอะไร (ตัวอย่างคำตอบ เพราะจิตปราศจากอารมณ์ที่ทำให้จิตขุ่นมัว
และเศร้าหมอง) 
  - ทำไมจิตที่เศร้าหมองไม่มารบกวนขณะปฏิบัติ (ตัวอย่างคำตอบ เพราะจิตไม่ไปรับรู้ หรือยึด
เอาความเศร้าหมองมาไว้ในใจ จิตอยู่กับการภาวนา ทำให้จิตมีสติ และเกิดสมาธิ) 
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  - การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์  มีประโยชน์อย่างไรบ้าง (ครูสรุปการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 
 1. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด (concept) ดังนี ้
           - หลักธรรมโอวาท 3 ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมที่สอนให้ชาวพุทธดำรงตน
อยู่ในศีลธรรม มีสติปัญญา เพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวันประสบกับความสุข 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนมวิีธีทำจิตใจของตนให้บรสุิทธ์ิในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนร่วมกันฝึกการปฏิบัติตนในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุป
ความรู้เป็นแผนภาพ 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพประโยชน์การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 
 
คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนมวิีธีทำจิตใจของตนให้บรสุิทธ์ิในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ภาพการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 
 2. การฝึกปฏิบัติของกลุ่มนักเรียน 
 

จิตมีสติ และสมาธิในการเรียน 

รู้จักการยับยั้งสิ่งที่ไม่ด ี

จิตใจปลอดโปร่ง 

อารมณ์แจ่มใส สุขภาพจิตดี 

มสีติปัญญาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้

เป็นการพัฒนาจิตของตนให้สูงขึ้น 

ประโยชน ์
การชำระจิตใจ 

ของตนให้บรสิุทธิ ์
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๙. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนสร้าง
ความคิดรวบยอด
หลักธรรมโอวาท 3 ได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ท ำ ง า น จ า ก ก า ร เขี ย น
แผนภาพ 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

2. นักเรียนฝกึการ
ปฏิบัติวิธีการชำระจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเข้ากลุ่มฝึก
นั่งสมาธิและเดินจงกรม 

3. นักเรียนนำไปใช้ใน
การดำเนิน
ชีวิตประจำวันได ้

- การสังเกตพฤติกรรมด้าน 
ใฝ่เรียนรู้ 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พระไตรปิฎกและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เวลาเรยีน ๗ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1๓ พุทธศาสนสุภาษิต  เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวชี้วดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 

หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 
๒. สาระสำคัญ 

การอธิบายความหมายและนำพุทธศาสนสุภาษิตไปปฏิบัติตน ทำให้ดำเนินชีวิตเรียบง่าย ไม่เบียดเบียน
ตนเองและบุคคลอื่น 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 พุทธศาสนสุภาษิต ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก เปล่งวาจาไพเราะ ให้สำเร็จประโยชน ์
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนอธิบายความหมายพุทธศาสนสุภาษิตได้ (K) 
 2. นักเรียนนำพุทธศาสนสภุาษิตไปปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 
 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูนำภาพแม่กำลังอุ้มลูก หรือภาพแม่ให้นมลูก ให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - ภาพที่นักเรียนเห็น ใครกำลังทำอะไร (ตัวอย่างคำตอบ แม่กำลังให้นมลูก) 
  - นักเรียนรู้สึกอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ รู้สึกดี และอบอุ่น และทำให้รักแม่เพิ่มขึ้น) 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูนำพุทธศาสนสุภาษิต บทที่ 1 ติดบนกระดาน 
 

 
 
 
๒. จากนั้นให้นักเรียนอ่านพุทธศาสนสุภาษิตพร้อมกัน เสร็จแล้วครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ

คิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - นักเรียนเคยให้อะไรแก่ใครบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ให้เพื่อนยืมปากกา ดินสอ แบ่งขนมให้
เพื่อนทาน) 
  - แล้วเพื่อนรู้สึกอย่างไรกับเราบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ สนิทสนม และมีความรัก และเป็นเพื่อน
ที่ดีต่อกัน) 
  - การให้ นอกจากสิ่งของแล้ว มีอะไรอีกบ้างที่สามารถให้และแบ่งปันแก่บุคคลอื่นได้  (ครูสรุป
การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ครูนำพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ 2 ติดบนกระดาน 
 
 
 

ททมาโน ปิโย โหต ิ
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

การให้ความรกัระหว่างพ่อ แม่ ลูก 

การให ้
ที่มีคุณค่า 

พระมหากษัตริย์ดูแลทุกขส์ุขประชาชน 

ครูให้ความรูแ้ก่ศิษย ์

พระสงฆ์สอนการทำดีแก่พุทธศาสนิกชน 

ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยความจริงใจ 

ลูกแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ 

ให้ความจริงใจตอ่เพื่อน 

โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธ ุ
เปลง่วาจาไพเราะ ให้สำเร็จประโยชน ์
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จากนั้นให้นักเรียนอ่านพุทธศาสนสุภาษิตพร้อมกัน เสร็จแล้วครูอธิบาย และให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - การพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะ มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างไรบ้าง (ครูสรุป
การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
  

ขั้นสรุป 
๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้

  - พุทธศาสนสุภาษิตเป็นคติธรรมสอนใจให้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่น ในการดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - ถ้าปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต ททมาโน ปิโย โหติ และโมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ แล้ว 
นักเรียนจะได้ประโยชน์อย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยการสรุปความรู้พุทธศาสนสุภาษิตเป็นแผนภาพ 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพพุทธศาสนสุภาษิต 
 

คำถามท้าทาย 
 - ถ้าปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต ททมาโน ปิโย โหติ และโมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ แล้วนักเรียนจะ
ได้ประโยชน์อย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

- ภาพแม่อุ้มลูกหรือให้นมลูก 
 

การเจรจาการงานสำเร็จผล 

ทำให้บุคคลอื่นอยากสมาคมด้วย 

เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อื่น 

น่าฟัง 

ทำให้เกิดความสามัคค ี

ประโยชน์ของการกล่าวคำทีไ่พเราะ 

เป็นที่รักของบุคคลอื่น 

ไดร้ับการเชื่อถือ 

เป็นที่เคารพของผู้อื่น 



103 
 

 
 

๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนอธิบาย
ความหมาย            
พุทธศาสนสุภาษิตได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม    
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพและตอบคำถาม 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนนำ        
พุทธศาสนสุภาษติไป
ปฏิบัติตนในการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 

- ให้นักเรียนเลือกพุทธศาสนสุภาษิตมา 1 บท แล้ววาดภาพการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต 
พร้อมระบายสีให้สวยงาม และเขียนอธิบายการปฏิบัติตนไว้ใต้ภาพ จากนั้นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและให้คะแนน
กัน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๔ หน้าทีช่าวพทุธและมรรยาทของชาวพุทธ เวลาเรยีน ๓ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1๔ การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ  เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 

สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 

มาตรฐานการเรยีนรู้ 
ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ 
ตวัชี้วัด 
ส 1.2 ป.3/3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 
๒. สาระสำคัญ 

การสรุปขั้นตอนเป็นแผนภาพและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นการเผยแผ่ศาสนาพุทธ ทำให้
พุทธศาสนิกชนเพ่ิมมากขึ้น  

 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 วิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสรุปข้ันตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเรียงลำดับเป็นแผนภาพข้ันบันไดได้ (K) 
 2. นักเรียนแสดงวิธีการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะได้ (P) 
 3. นักเรียนชักชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
 ๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 1. ครูนำประวัติความเป็นมาของการประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา  (การแสดงตนเป็น      
พุทธมามกะ) ให้นักเรียนฟัง 
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 2. ครูและนักเรียนร่วมกนัสนทนาเกี่ยวกับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - นักเรียนเคยแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ ยังไม่เคย) 

ขั้นสอน 
 1. ให้ครูนำนักเรียนฝึกปฏิบัติการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยร่วมกันสรุปขั้นตอนการปฏิบัติตนเป็น
พุทธมามกะเป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดังนี ้
 
 
 
 
 

ความเป็นมาของการแสดงตนเปน็พุทธมามกะ 
  ในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวง
เมืองพาราณสี พร้อมกับพระสงฆ์ปัญจวัคคีย์ มีบุตรของเศรษฐีชื่อ ยสะ ที่กำลังเบื่อ
หน่ายการใช้ชีวิตฆราวาส เดินบ่นเข้าไปในป่าที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ โดยบ่นว่า 
“ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” พระพุทธองค์จึงทรงเปล่งพระสุรเสียงด้วยพุทธา
นุภาพว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง”แม้อยู่ห่างไกลเป็นโยชน์ ยสะก็ได้ยิน และ
เดินตามกระแสเสียงจนได้พบพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมจนดวงตาเห็นธรรม และทูล
ขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ฝ่ายบิดาของพระยสะตามหาบุตรชาย เข้าไปในป่า
อิสิปตนมฤคทายวันได้พบพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมเป็น
โสดาบัน จึงประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา บิดาท่านพระยสะจึงเป็น
อุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา และบิดาของพระยสะได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้า
ไปรับบิณฑบาตที่บ้านในวันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดสหายของพระย
สะ มารดาของพระยสะ และภรรยาเก่าของพระยสะ จนทั้งหมดบรรลุธรรม สหาย
พระยสะ 5 คนทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ส่วนมารดาและ
ภรรยาเก่าของพระยสะได้ประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา มารดาและ
ภรรยาเก่าของพระยสะจึงเป็นอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนา 

 ดังนั้นการประกาศตนเป็นพุทธมามกะจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา
ตั้งแตส่มัยครั้งพุทธกาล 
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ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏบิัตตินเป็นพุทธมามกะ 
 เมื่อครูอธิบายถึงขั้นตอนจนนักเรียนเข้าใจ ให้นักเรียนท่องคำปฏิญาณตนให้ถูกต้อง โดยฝึกกล่าวพร้อม
กัน เพื่อทุกคนเข้าใจวิธีปฏิบัติตน ครูควรนำนักเรียนไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจในหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ครูใช้เวลาในการฝึกซ้ำไปซ้ำมา 
20 นาที  
 ขั้นสรุป 
 ๑. นักเรียนนำความรู้ทีไ่ด้ไปเล่าใหผู้้ปกครองทราบถึงวิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

๒. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
           - การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นหน้าที่ของชาวพุทธพึงปฏิบัติตนเพื่อประกาศตนเป็นผู้นับ
ถือ และปฏิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้
ประสบกับความสุข 
 ๓. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ได้อย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนปฏิบัติตนโดยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

1. แผนภาพการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 
 

1. นำดอกไม้ธูปเทียนไปแสดงตนต่อพระสงฆ์ 

2. จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย 

3. กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

4. อาราธนาศีล สมาทานศีล และรับฟังโอวาทจากพระสงฆ ์

5. ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆแ์ละรับพร 
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คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีสมบูรณ์ได้อย่างไร 

 
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 - ประวัติความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 
๙. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนสรุปข้ันตอนการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เรียงลำดับเป็นแผนภาพ
ขั้นบันไดได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม        
การทำงานจากการ
ปฏิบัติตนในการแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะและ
ร่วมสนทนากัน 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนแสดงวิธีการ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะได้ 
3. นักเรียนชักชวน
พุทธศาสนิกชนมาร่วมแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะได ้

- การสังเกตพฤตกิรรม
ด้านใฝ่เรียนรู้ 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 หน้าทีช่าวพทุธและมรรยาทของชาวพุทธ                   เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่15 การปฏบิัตตินอย่างเหมาะสมต่อพระภกิษ ุ                       เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวชี้วัด 
ส 1.2 ป.3/1  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวตัถุของศาสนาที่ตนนับถือตามที่

กำหนดได้ถกูต้อง 
 
๒. สาระสำคญั 

การสร้างความคิดรวบยอดและฝึกปฏิบัติมรรยาทของชาวพุทธ ทำให้นักเรียนมีมารยาทชาวพุทธที่ดี
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
๓. สาระการเรยีนรู้ 

การลุกขึ้นยืนรบั การต้อนรับ การรับและส่งของแด่พระภิกษุ มรรยาทในการสนทนากับพระภิกษุ 
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกับมรรยาทชาวพุทธได้ (K) 
 2. นักเรียนแบง่กลุม่ฝึกปฏิบัติมรรยาทของชาวพุทธหน้าชั้นเรียนได้ (P) 
 3. นักเรียนสนับสนุนพุทธศาสนิกชนให้มมีรรยาทชาวพุทธทีดี่ได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 ๑. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ๓. การรู้เท่าทนั สื่อ สารสนเทศและดิจิทลั 
 ๔. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
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๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
 ขั้นนำ 

1. ครูให้นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังหน้า   
ชั้นเรียน จากนัน้ให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - เพราะเหตุใดเราจงึต้องมีหลักมรรยาทในการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ (ตัวอยา่งคำตอบ พระภิกษุ
เป็นปูชนียบุคคลในทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธจึงต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อท่าน) 

ขั้นสอน 
 2. ให้นักเรียนดู youtube เรื่องมรรยาทของชาวพุทธ 
 ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนฝึกปฏิบัติมรรยาทของชาวพุทธ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระภิกษุหน้าชั้นเรียน 
ตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี ้
  1. การลุกขึ้นยนืรับ 
  2. การต้อนรับ 
  3. การรับและส่งของแด่พระภิกษุ 
  4. มรรยาทในการสนทนา 
  5. การกราบเบญจางคประดิษฐ ์
 โดยครูเลือกนักเรียนมาสาธิตวิธีปฏิบัติ หลังจากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม ครูคอยให้คำอธิบายและ
ประเมินผลของการปฏิบัต ิ
 ๒. เมื่อจบการสาธิตการปฏิบัติจนครบทุกกลุ่ม ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้ โดยใช้คำถาม ดังนี ้
  - การลกุข้ึนยืนรับพระภิกษุ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ถ้าชาย-หญงินัง่บนเกา้อี้ 
ทา่นเดินผ่านให้ลกุขึ้นยืนรับ น้อมตัวลง ยกมอืขึ้นประนมไหว้ ถา้ชาย-หญงินัง่อยูก่ับพื้น 
ไม่ต้องลกุขึน้ แตใ่ห้ประนมมือไหว้แทน) 
  - การต้อนรับพระภิกษุ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เมื่อพระภิกษุมาถึงบริเวณพิธี 
นิมนต์ท่านเข้าสถานที่ และถวายเครื่องรับรอง) 
  - การรับและส่งของแด่พระภิกษุ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ แสดงความเคารพด้วย
การไหว้และกราบก่อน ชายยื่นมือขวารับ หญิงหยิบของที่ท่านวางไว้ตรงหน้า การส่งของหรือประเคน ชายยก
ของประเคนกับมือท่าน หญิงยกวางบนผ้ารองรับ) 
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  - การสนทนากับพระภิกษุ มีมรรยาทในการสนทนาอย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ เมื่อเข้าไป
สนทนา พึงแสดงความเคารพด้วยการไหว้หรือกราบ สนทนาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า ใช้
คำให้ถูกกับกาลเทศะ) 
  - การกราบเบญจางคประดิษฐ์ทำอย่างไร (1.อัญชลีคือประนมมือระหว่างอก gesture of 
lifting up the hands as a token of reverence 2.วันทาคือยกมือที่ประนมอยู่ขึ้นเสมอหน้าผาก ให้หัวแม่
มืออยู่ระหวา่งคิว้ putting the ten fingers together and raising them to the head 3.อภิวาทคือก้มตัว
ลงให้มือถึงพื้นคว่ำฝ่ามือกับพื้น showing respect or devotion) 
  - นักเรียนจะปฏิบัติตนให้วัฒนธรรมของไทย โดยการรักษามรรยาทการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 
ดำรงอยู่อย่างไร (ครูสรุปการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นสรุป 

๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด (concept) ดังนี ้
          - การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพุทธศาสนา เป็นมรรยาทของชาวพุทธที่พึงปฏิบัติให้
ถูกต้อง เพื่อเป็นการรกัษาและสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป 
 ๒. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - พระพุทธศาสนาเป็นที่กำเนิดมรรยาทไทยและวัฒนธรรมไทย นักเรียนมคีวามเห็นว่าอย่างไร 

 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติตนตามหลักมรรยาทของชาวพุทธ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ
หน้าช้ันเรียน 
 
๗. ชิน้งาน/ภาระงาน  

- แผนภาพการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระภิกษุ 
 
คำถามท้าทาย 

 - พระพุทธศาสนาเป็นที่กำเนิดมรรยาทไทยและวัฒนธรรมไทย นักเรียนมีความเห็นว่าอย่างไร 

เรียนรู้และปฏิบัตติามหลักมรรยาทของชาวพุทธ 

การปฏิบัติตนใน 
การรักษามรรยาท

ของชาวพุทธ 

ควรแบ่งเวลาไปวัดเสมอเพื่อทำความดี 

เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนของชาวพุทธ 

ฝึกตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ด ี
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๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
- การสาธิตการปฏิบัติตนตามหลักมรรยาทของชาวพุทธ 

 
๙. การวัดและประเมนิผล 

ขอบเขตการวดั วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. นักเรียนสร้าง
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับมรรยาทชาว
พุทธได้ 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเขียน
แผนภาพ 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มฝกึ
ปฏิบัติมรรยาทของชาว
พุทธหน้าชัน้เรียนได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ท ำงานจากการ เข้ ากลุ่ ม
สาธิตการปฏิบัติตนตามหลัก
มรรยาทของชาวพุทธ 
 

3. นักเรียนสนับสนุน
พุทธศาสนิกชนให้มี
มรรยาทชาวพุทธที่ดีได ้

- การสังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 หน้าทีช่าวพทุธและมรรยาทของชาวพุทธ                   เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่1๖ การปฏบิัตตินอย่างเหมาะสมต่อศาสนสถานและศาสนวัตถุ     เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 1.2 เข้าใจ ตระหนกัและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวชี้วัด 
ส 1.2 ป.3/1  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนา ที่ตนนับถือตามที่

กำหนดได้ถูกต้อง 
 
๒. สาระสำคัญ 

การตัดสินใจแก้ปัญหาสถานการณ์และปฏิบัติตนตามสถานการณ์มารยาทไทยที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 
ทำให้นักเรียนประยุกต์ใช้และตอบแทนสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 การปฏิบัติตนและการบำรุงรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุ 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ (K) 
 2. นักเรียนแสดงการปฏิบัติตนตามสถานการณ์มารยาทไทยที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง (P) 
 3. นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 ๓. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
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๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูนำภาพพุทธสถาน เช่น พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา จากนั้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
  - สถานที่ที่นักเรียนเห็นในภาพ มีความสำคัญอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นสถานที่สำหรับ
ประกอบกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา) 
  - นักเรียนเคยเข้าไปในสถานที่ดังตัวอย่างในภาพหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย) 
 2. ครูคัดผู้แทนนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการเข้าไปร่วมศาสนพิธีในศาสนสถานออกมาเล่าให้เพื่อน
ฟังหน้าช้ันเรียน 
 ขั้นสอน  

๑. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนสถาน โดยครูใชค้ำถาม
และสรุปการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดังนี ้
  - นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนสถานอย่างไร 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา และตอบคำถาม ดังนี ้
  - พระพุทธรูป พระบูชา หรือพระบรมสารีริกธาตุ เป็นศาสนวัตถุสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา 
นักเรียนควรปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุอย่างไร (ครูสรุปการตอบคำถามของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนสถาน 

สำรวมกาย วาจา ขณะอยู่ในบริเวณศาสนสถาน 

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

ช่วยกันดูแลรักษา 

ไม่เบียดเบียนสัตวใ์นบริเวณศาสนสถาน บริจาคเงินบำรุงศาสนสถาน 

ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล 

ประดิษฐานไว้ ณ สถานที่เหมาะสม เช่น หิ้ง หรือโต๊ะหมู่บูชา 

การปฏิบัติตน 
ที่เหมาะสม 

ต่อศาสนวัตถ ุ

วางหรือตั้งไว้ในที่สูงเสมอ 

แสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้ 

ไม่นำมาเล่นหรือวางไว้ในสถานที่ต่ำ 

สำรวมกิริยาเมื่ออยู่ต่อหน้าศาสนวัตถุ 
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๓. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ 3 สถานการณ์ และหานักเรียนออกมาสาธิตหน้าช้ันเรียน  
สถานการณ์ที่ 1 
คุณครูพาคณะนักเรียนไปทัศนศึกษาที่โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชดำริรัชกาลที่ 9  จังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำเส้นทางการทัศนศึกษาภายในโครงการ และนำชมโครงการ ซึ่ง
จะต้องเดินผ่านโต๊ะหมู่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 โดยทุกคนหยุดแสดงความเคารพด้วย จากนั้นจึงไป
ชมในจุดอื่นๆ ก่อนกลับคุณครูให้เพื่อนนักเรียน กล่าวขอบคุณ และให้นักเรียนมอบของที่ระลึกกับเจ้าหน้าที่ด้วย  

ตัวแสดง นักเรยีน เพื่อนนักเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่  
อุปกรณ์ ของที่ระลึก 
สถานการณ์ที่ 2 
ทางโรงเรียนจัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย” โดยเชิญ

นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน โดยนักเรียนเป็นผู้รับรางวัล เพื่อนนักเรียนเป็นผู้ส่ง รางวัล และ  ผู้อำนวยการ
เป็นผู้อ่านรายช่ือ เมื่อเสร็จพิธีผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกให้กับประธานเพื่อเป็นการขอบคุณ  

ผู้แสดง นักเรียน เพือ่นนักเรียน ผู้อำนวยการ นายกรัฐมนตรี  
อุปกรณ์ พาน ผ้าคลุมพาน ของที่ระลึก แฟ้มคำกล่าว รางวัล 
สถานการณ์ที่ 3  
ทางโรงเรียนจัดงานวันปิดภาคเรียน นักเรียนและเพื่อนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนชั้นเรียนในการ

แสดงบนเวที คุณครูจึงเรียกนักเรียนเข้าไปพบเพื่อบอกให้นักเรียนและเพื่อนนำ พวงมาลัยไปบูชาหลวงพ่อบ้าน
แหลม ที่ศาลาหลวงพ่อบ้านแหลมในโรงเรียน ระหว่างทางเดินไปศาลาหลวงพ่อบ้านแหลม นักเรียนและเพื่อน
พบท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเดินสวนมา และได้หยุดสนทนา กับนักเรียนและเพื่อนด้วย  

ผู้แสดง นักเรียน เพื่อนนักเรียน ผู้อำนวยการ คุณครู  
อุปกรณ์ พาน ผ้าคลุมพาน พวงมาลัย 2 พวง 
6. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

- ผู้ประกอบการต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพอย่างไร (ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียน
ก่อตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระบบการเงินจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้เงินเดือนกับพนักงาน 
ให้พนักงานทำงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงแรงงานเป็นผู้กำหนด ให้สวัสดิการกับพนักงาน) 

- ผู้ประกอบการที่ดีต้องรับผิดชอบสังคมอย่างไร (การอนุรักษ์ธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน 
ขายสินค้าในราคาที่รัฐบาลควบคุมไว้) 

- นักเรียนนำความรู้จริยธรรมในการประกอบอาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร (ซื้อ
สินค้าที่มี อย. ร้านค้าจ่ายเงินถอนมาเกินก็นำไปคืน กินเสร็จให้ทิ้งขยะลงถังขยะ) 

ขั้นสรุป 
๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
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           - การปฏิบัติตนที่ เหมาะสมต่อศาสนสถานและศาสนวัตถุ  เป็นมรรยาทที่ ชาวพุทธ 
พึงปฏิบัต ิเพื่อแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - ศาสนสถานและศาสนวัตถุ เป็นสมบัติที่ล้ำค่าทางพระพุทธศาสนา นักเรียนมีแนวทางที่จะ
รักษาให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างไร  
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้การปฏิบัติตนต่อศาสนสถานและศาสนวัตถุเป็นแผนภาพ 
 

๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
- แผนภาพการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนสถานและศาสนวัตถ ุ

 
คำถามท้าทาย 
 - ศาสนสถานและศาสนวัตถุ เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของพระพุทธศาสนา นักเรียนมีแนวทางที่จะรักษาให้
ดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ภาพพุทธสถาน 
 2. สถานการณ์มารยาทไทย 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. นักเรียนตัดสินใจ
แก้ปัญหาสถานการณ์ที่
กำหนดให้ได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการสาธิตการ
ปฏิบัติตนตามสถานการณ์
มารยาทไทยหน้า   ชั้น
เรียน 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนแสดงการ
ปฏิบัติตนตามสถานการณ์
มารยาทไทยทีก่ำหนดได้
อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนมคีวาม
รับผิดชอบต่อสังคมได ้

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านมีวินัย 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 การบริหารจติและเจรญิปญัญา เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่17 การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสรญิคณุพระรตันตรยัและแผ่เมตตา  เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที ่......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 

 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏบิัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 

หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 
๒. สาระสำคญั 

การเล่าประสบการณ์การสวดมนต์และฝึกท่องบทสวดมนต์ เป็นการฝึกให้จิตสงบ มีสติ เกิดสมาธิและ
ปัญญา 
 
๓. สาระการเรยีนรู้ 
 การฝึกปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด  
 1. นักเรียนเลา่ประสบการณ์การปฏิบัติตนสวดมนต์เป็นประจำได ้(K) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มฝกึท่องบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาได้ (P) 
 3. นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผูน้ำ 
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๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูนำอานิสงส์การสวดมนต์มาเล่าให้นักเรียนฟัง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
เมื่อครูเล่าจบให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

  - นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระในเวลาใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เช้า-เย็น) 
  - นักเรียนมีแนวทางในการฝึกฝนสวดมนต์ไหว้พระอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบฝึกสวดมนต์เป็นประจำ) 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนฝึกปฏิบัติฝึกท่องบทสวดมนต์บูชา   พระรัตนตรัยและบทแผ่เมตตา จากนั้นให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มออกมาปฏิบัติหน้าช้ันเรียนจนครบทุกกลุ่มพร้อมประเมินผลการปฏิบัติของนักเรียน 

อานิสงส์การไหว้พระสวดมนต ์
การสวดมนต์ไหว้พระมีผลต่อผู้ปฏิบัติ คือ 
1. ขจัดความเกียจคร้าน ผู้ทีม่ีความเบ่ือหน่าย ท้อแท้ เมื่อสวดมนต์เป็นประจำ 

จิตใจจะเข้มแขง็ เป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
2. ตัดความเห็นแก่ตัว ขณะสวดมนต์ จิตของผู้สวดจะอยู่กับบทสวด ความโลภ 

โกรธ หลง  ก็จะไม่รบกวนจิตใจ 
3. ได้ปัญญา การสวดมนต์ที่รู้คำแปล รู้ความหมาย ย่อมทำให้ผู้สวดเกิดปัญญา 
4. จิตเป็นสมาธิ กายมีความสงบ วาจาเปล่งสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย           

ใจเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
 5. ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะสวด มีกาย วาจาปกติ มีศีล มีใจแน่วแน่ ระลึกถึง
คุณของความดีของพระพุทธเจ้า เท่ากับเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา ครบตาม
หลักธรรมไตรสิกขาอย่างแท้จริง 
 6. ผู้ที่สวดภาวนาในใจเป็นประจำ แม้เพียงคำว่า พุทธัง สะระณงั คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณงั คัจฉามิ สังฆงั สะระณัง คัจฉามิ อันตรายต่าง ๆ ไม่สามารถทำร้าย
บุคคลที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงได้ 
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 ๒. ให้นักเรียนที่ปฏิบัติตนโดยการสวดมนต์เป็นประจำมาเล่าประสบการณ์ และความรู้สึกให้เพื่อนฟัง
หน้าช้ันเรียน จากนั้นครูใหนั้กเรียนร่วมกันสนทนา โดยใช้คำถาม ดังนี ้
  - การสวดมนต์ไหว้พระ มีผลดีอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เป็นการชำระจิตใจให้สะอาด
บริสุทธิ์) 
  - มีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ จิตเป็นสมาธิ ทำให้เรียนรู้เข้าใจบทเรียน
ง่ายขึ้น) 
  - เพราะเหตุใดหลังจากไหว้พระสวดมนต์จบ จึงต้องสวดบทแผ่เมตตา  
(ตัวอย่างคำตอบ การสวดบทแผ่เมตตา เป็นการส่งความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น และเป็นการลดความเห็นแก่
ตัว) 

จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุปประโยชน์ของการสวดมนต์และแผ่เมตตา  เป็น
แผนภาพลงบนกระดาน 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้สรุป 

๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
          - การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฝึก
จิตใจให้มีสต ิเกิดสมาธิและปัญญา เพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวันได้พบกับความสุข 
 ๒. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนมแีนวทางการสวดมนต์และแผ่เมตตาให้จิตเกิดสมาธิและปัญญาได้อย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

ครูจัดแบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนโดยการออกมาสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา และร่วมกันสรุป
ประโยชน์ของการสวดมนต์เป็นแผนภาพ 

 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

- แผนภาพประโยชน์การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
 
 

จิตเป็นสมาธ ิ

ประโยชน์ของการสวดมนต ์
และแผ่เมตตา 

เป็นคนดีมีระเบียบวินัย 

จิตใจสะอาดบริสุทธิ ์

เรียนรู้ เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น 

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง 

อารมณ์แจ่มใส 

มองโลกในแง่ด ี
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คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนมแีนวทางการสวดมนต์และแผ่เมตตาให้จติเกิดสมาธิและปัญญาได้อย่างไร 

 
๘. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ครูนำอานิสงส์การสวดมนต์มาเล่าหน้าช้ันเรียน 
 2. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติสวดมนต์ของนักเรียนหน้าชั้นเรียน 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนเลา่
ประสบการณ์การปฏิบัติ
ตนสวดมนต์เป็นประจำได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม  
การทำงานจากการเข้า
กลุ่มสวดมนตห์น้าช้ันเรียน 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม     
การทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มฝกึ
ท่องบทสวดมนต์บูชาพระ
รัตนตรัยและแผ่เมตตาได้ 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการสวดมนต์
ไหว้พระและแผ่เมตตา 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านมีวินัย 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



125 
 

 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 การบริหารจติและเจรญิปญัญา เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่1๘ ความหมาย ประโยชนข์องสตแิละสมาธิ    เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 

หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 
๒. สาระสำคัญ 

การอธิบายความหมายและฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ ทำให้มีสติและสมาธิ มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ  
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินชีวิตอย่างมีสติและรู้ตัวตลอดเวลา 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของสติและสมาธิ ประโยชนข์องการฝึกสต ิ
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนอธิบายความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิได้ (K) 
 2. นักเรียนฝกึปฏิบัติการน่ังสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้า-ออกได ้(P) 
 3. นักเรียนเห็นคณุค่าและประโยชน์ของการฝึกให้มีสติและสมาธิ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 ๓. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
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๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูนำภาพคนกำลังใช้ชีวิตประจำวันในลักษณะต่างๆ เช่น ขับรถ ทำงาน ข้ามถนน  
มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี ้
  - ขณะที่นักเรียนจะข้ามถนน จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ รอให้รถหยุด และมอง
ซ้ายขวาก่อนข้าม) 
  - การปฏิบัติดังกล่าว มีความสำคัญอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นการไม่ประมาท มีความ
ระมัดระวังตัว ก่อนที่จะทำอะไรลงไป) 
  - การมีความระมัดระวัง ไม่ประมาท ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า เป็นคนมี...... (สต)ิ 

ขั้นสอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความหมายของสติและสมาธิ จากนั้นให้นักเรียนสรุปความหมายของสติ 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - นักเรียนเข้าใจความหมายของสติว่าอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ การระลึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เคยทำ พูด และคิดได้ทั้งจากปัจจุบันและอดีต) 
  - นักเรียนมีแนวทางการทำให้สติของตนเองสมบูรณ์และมั่นคงโดยวิธีใด (ตัวอย่างคำตอบ    
ฝึกจิตให้มีสมาธิ) 
  - นักเรียนเข้าใจความหมายของสมาธิว่าอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ความตั้งใจมั่น    จิตมี
อารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่วอกแวก และมีความจดจ่อในงานที่ทำ เช่น ขณะอ่านหนังสือ จิตใจก็อยู่กับการอ่าน ไม่ไป
คิดเรื่องอื่น) 
  - นักเรียนมีความสนใจในการฝึกสติและสมาธิให้กับตนเองหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ มีความ
สนใจ) 
 ๒. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตนให้จิตมีสติและเกิดสมาธิ นักเรียนร่วมกันปฏิบัติการนั่งสมาธิ โดยการนั่ง
กับพื้น ดังนี ้
  - นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง 
  - สูดลมหายใจ เข้า-ออก ยาว ๆ 3-4 ครั้ง 
  - ให้นักเรียนหลับตากำหนดความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูก 
  - กำหนดดูลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าภาวนา “พุท” หายใจออกภาวนา “โธ” หรือหายใจ
เข้านับ 1 หายใจออกนับ 1 ช้า ๆ ทำใจให้สบายโล่ง ๆ จนครบ 10 ครั้ง 
 ๓. เมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จ ครูให้นักเรียนออกมาเล่าความรู้สึกจากการปฏิบัติให้เพื่อนฟัง โดยคัด
ผู้แทนนักเรียน 3-4 คน จากนั้นร่วมกันสรุปประโยชน์ของการฝึกสติและสมาธิเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
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ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 
๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้

          - สติและสมาธิ มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน  ทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์และ
ประสบกับความสุข 
 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทาย ดงันี ้
  - นักเรียนมีแนวทางในการฝึกจิตให้มีสติและเกิดสมาธิ เพื่อให้ชีวิตประสบกับความสุข           
ได้อย่างไร 
 ๓. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้าและแนวทางในการ
ช่วยเหลือ มาคนละ 1 หน้ากระดาษ A4  
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติสมาธิร่วมกันและเล่าความรู้สึก สรุปประโยชน์ของสติและสมาธิเป็นแผนภาพ 
 

๗. ชิ้นงานหรือภาระงาน  
- แผนภาพประโยชน์ของสติและสมาธิ 

 
คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนมแีนวทางในการฝกึจิตใหมี้สติและเกิดสมาธิ เพื่อให้ชีวิตประสบกับความสุขได้อย่างไร 

 
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 - ภาพการใช้ชีวิตประจำวัน 
 
 
 

ทำให้ไม่พลั้งเผลอ 

ประโยชน์ของสติและสมาธ ิ
การเรียนรู้เข้าใจง่ายขึ้น 

การทำงานประสบผลสำเร็จ 

สามารถควบคมุความรู้สึกของตนเองได้ 

การใช้ชีวิตราบรื่น 

ชีวิตมีความสุข 

เป็นการไม่ประมาท 

ไม่เกดิความผิดพลาดในการทำงาน 
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๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 

1.นักเรียนอธิบาย
ความหมายและ
ประโยชน์ของสติและ
สมาธิได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการเขียน
แผนภาพและฝึก
ปฏิบัติการนั่งสมาธิ 

- แบบบันทึกการสงัเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึน้ไป 

2. นักเรียนฝกึ
ปฏิบัติการนั่งสมาธิ 
กำหนดลมหายใจเข้า-
ออกได้ 

3. นักเรียนเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการ
ฝึกให้มีสติและสมาธ ิ

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านมีวินัย 

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึน้ไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 การบริหารจติและเจรญิปญัญา เวลาเรยีน 3 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่1๙ การฝกึการยืน เดิน นัง่ นอน อย่างมสีต ิการฝกึสมาธิในการฟงั  
การอ่าน การคิด การถาม และการเขยีน    เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 

หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 
 
๒. สาระสำคัญ 

การนำข่าวที่เป็นประเด็นทางสังคมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกปฏิบัติสติด้วยอิริยาบถต่างๆ     
ทำให้นักเรียนมีการควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 

การฝึกการยืน เดิน นั่ง นอน อย่างมีสติ การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง อ่าน คิด ถาม และเขียน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนนำข่าวที่เป็นประเด็นทางสังคมมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมีสติปัญญาได้ (K) 
 2. นักเรียนฝกึปฏิบัติสติโดยการกำหนดรู้ การยืน เดิน นั่ง และนอนได้ (P) 
 3. นักเรียนมค่ีานิยมทีดี่ต่อการฝึกให้มีสติและสมาธิได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 ๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 ๓. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 ๔. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
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๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม จากนั้นทำสลากเขียนเลข 1-4 ให้นักเรียนส่งผู้แทนกลุ่มมาจับ
สลาก ดังนี ้
   ได้หมายเลข 1 ให้ฝึกปฏิบัติการเจริญสติด้วยการยืน 
   ได้หมายเลข 2 ให้ฝึกปฏิบัติการเจรญิสติด้วยการเดิน 
   ไดห้มายเลข 3 ให้ฝึกปฏิบัติการเจรญิสติด้วยการนั่ง 
   ได้หมายเลข 4 ให้ฝึกปฏิบัติการเจรญิสติด้วยการนอน  
ให้ครูอธิบายวิธีการฝึกและปฏิบัต ิดังนี้ 
  - การฝึกการยืน ให้นักเรียนยืนตัวตรง ขาชิด มือขวาทับมือซ้ายคว่ำเข้าหาตัว หลับตาลงเบา ๆ 
ให้พิจารณาร่างกายตนต้ังแต่ปลายศีรษะจนถึงพื้นเท้า ดูไล่ลงช้า ๆ กลับขึ้นและลง จนครบเวลากำหนด 
  - การฝึกการเดิน ให้นักเรียนยืนกำหนดนิ่ง ขาชิด มือขวาทับมือซ้ายคว่ำเข้าหาตัว ทอดสายตา
ไปข้างหน้า 3 วา กำหนดใจอยู่ที่พื้นเท้า ก้าวเท้าขวาภาวนาว่า ขวาย่างหนอ ก้าวเท้าซ้าย ภาวนาว่า ซ้ายย่าง
หนอ สตอิยู่กับการก้าวเท้า 
  - การฝึกการนั่ง ให้นักเรียนนั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นั่งตัวตรง 
หลับตา กำหนดสติความรู้สึกที่ปลายจมูก หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้ หรือหายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1 ช้า 
ๆ เป็นธรรมชาติจนครบ 10 รอบ 
  - การฝึกการนอน ให้นักเรียนกำหนดรู้อาการนอน ให้นอนตะแคงขวา มือขวาหนุนศีรษะ มือ
ซ้ายทอดยาวแนบลำตัวด้านบน เท้าเหยียดตรง โดยเท้าซ้ายวางซ้อนบนเท้าขวา พิจารณาอาการนอนจากปลาย
ศีรษะจนถึงปลายเท้า จากนั้นกำหนดความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้า-ออก จนกว่าจะหลับ 

ขั้นสอน 
 ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกลุ่มละ 5 นาที จากนั้นผู้แทนกลุ่มออกมาเล่าความรู้สึกจากการปฏิบัติ
ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน จบแล้วร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - ขณะปฏิบัตินักเรียนรู้สึกอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ จิตสงบ มีสมาธิ) 
  - ทำไมจิตจึงสงบเกิดสมาธิ (ตัวอย่างคำตอบ เพราะจิตอยู่กับการกำหนดรู้ อยู่กับการภาวนา 
จิตไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่น) 
  - แล้วนักเรียนจะนำความรู้จากการปฏิบัติไปใช้อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ใช้ไปฝึกปฏิบัติ โดย
การทำจิตให้นิ่งขณะเรียนหนังสือ สติและสมาธิกำหนดอยู่กับการเรียน) 
 ๒. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า สมาธิสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ ถ้านักเรียนมีสมาธิจะทำ
ให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ชัดเจน แม่นยำ และทำให้ผลการเรียนดีขึ้น จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้
คำถาม ดังนี ้
  - สมาธิในการฟังคืออะไร (ตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอน) 
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  - สมาธิในการอ่านคืออะไร (ตั้งใจอ่านหนังสือ) 
  - สมาธิในการคิดคืออะไร (ตั้งใจคิดตามในสิ่งที่ฟังและอ่าน) 
  - สมาธิในการถามคืออะไร (เมื่อไม่เข้าใจให้ถามในสิ่งนั้น ๆ) 
  - สมาธิในการเขียนคืออะไร (เขียนบันทึกสิ่งที่ได้จากการฟัง คิด และถาม) 
 ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการฝึกสมาธิ  โดยครูเขียนคำตอบของนักเรียนเป็น
แผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่างแผนภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนศึกษาข่าวโรคซึมเศร้า ร่วมกันสนทนาและออกมานำเสนอเกี่ยวกับทางออกของปัญหา
หน้าช้ันเรียน  
 ขั้นสรุป 

๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด (concept) ดังนี ้
- การฝึกสมาธิด้วยการกำหนดรู้การยืน  เดิน นั่ง นอน ต้องฝึกเป็นประจำ จะทำให้มีสติ 

ควบคุมอารมณ์ได้ดี ใช้ปัญญาจัดการกับปัญหาได้ จึงสามารถดำเนินชีวิตอย่างไม่ปะมาทและมีความสุข 
 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้  

- “จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้” นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติสมาธิ และสรุปประโยชน์การปฏิบัติสมาธิเป็นแผนภาพ 
 
 

เป็นการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 

ประโยชน ์
การฝึกสมาธ ิ

เอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆได้ 

การเรียนการใช้ชีวิตดีขึ้น 

ทำให้สติมีกำลงั แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้

สามารถทำใหต้นเองรู้เท่าทันสิ่งรอบตัว 

จิตใจมีความเขม้แข็ง 

รู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งไม่ด ี
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๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- แผนภาพประโยชน์ของการฝึกสมาธ ิ

 
คำถามท้าทาย 

- “จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้” นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 

๘. สื่อการเรียนรู้ 
 1. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติสมาธิหน้าชั้นเรียน 
 2. การเล่าความรู้สึกจากการปฏิบัติของผูแ้ทนนักเรียน 
 3. ข่าว 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนนำข่าวท่ีเป็น
ประเด็นทางสังคมมา
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างมี
สติปัญญาได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเข้ากลุ่ม
ศึกษาข่าว สนทนา และ
นำเสนอหน้า 
ชั้นเรียน 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนฝกึปฏิบัติสติ
โดยการกำหนดรู้ การยืน 
เดิน นั่ง และนอนได้ 

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเข้ากลุ่ม
เจริญสมาธิด้วยอิริยาบถ
ต่างๆ 
 

3. นักเรียนมค่ีานิยมท่ีดี
ต่อการฝึกให้มสีติและ
สมาธิได้ 

- การสังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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เด็กนกัเรยีนวยั 15 เครยีดเรือ่งการเรยีน  
กอ่นเขียนจดหมายลาตาย เดินลงสระนำ้ข้างบา้นเสียชวีติ 

 
วันนี้ (11 มี.ค. 2562) ที่ จ.อุทัยธานี ได้เกิดเหตุสุดสลดขึ้น เมื่อเด็กหนุ่มวัย 15 ปีรายหนึ่งได้

ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง เนื่องจากน้อยใจปัญหาเรื่องการเรียน โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจมูลนิธิ
กู้ภัยอุทัยธานี ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความในการปฏิบัติภารกิจออกตามหาเด็กหนุ่มคนดังกล่าว หลังพ่อ-แม่
ของเขาได้แจ้งเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือในการค้นหา จากการพบจดหมายที่เขาได้เขียนสั่งเสียไว้ และเกรง
ว่าจะคิดสั้น ก่อนที่เวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่จะพบร่างของเด็กหนุ่มจมอยู่ในสระน้ำข้างบ้านพักของเขานั่นเอง  
ทั้งนี้จากเรื่องราวดังกล่าว ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต 
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในยุคปัจจุบันเยาวชนนักศึกษาถึงตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ง่ายขนาดนี้ เพราะนอกจาก
เด็กหนุ่มคนดังกล่าวแล้ว ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา เกิดเหตุนักศึกษาฆ่าตัวตายด้วยการโดด
อาคารเรียนมาแล้วถึง 5 รายด้วยกัน 

ทาง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกมาเผยว่า
เหตุการณ์นักเรียน นักศึกษา ฆ่าตัวตายนั้น ควรให้ความสำคัญที่เรื่องสุขภาพจิต ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตเป็นความ
เจ็บป่วยทางจิต ไม่ใช่เรื่องว่าเครียดหรือไม่เครียดอย่างเดียว และผู้ที่ป่วยโรคซึมเศร้า เมื่อมีอาการจะมาบอกให้
เขาคิดดีๆ คิดบวก ไม่ได้ผล เนื่องจากสารเคมีในสมองหลั่งออกมาเขาก็จะคิดแต่เรื่องลบ จะต้องได้รับการ
บำบัดรักษาที่ถูกต้อง 
 ดังนั้น ถ้าจับสังเกตคนใกล้ชิดได้ ต้องกล้าถามว่าเขามีความคิดนี้หรือไม่ เมื่อได้คำตอบก็รีบช่วย 
ขณะเดียวกันก็สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น ไม่ยอมกินข้าว แยกตัวไม่เข้าสังคม กิจกรรม
อะไรก็ไม่ทำให้มีความสุข ถ้าเป็นแบบนี้ต่อเนื่องประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ต้องคอยดูแล หรือถ้าใช้คำพูด เช่น โลกนี้
ไม่น่าอยู่ อยากตาย มีการเตรียมตัว พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิด ควรเร่งพาไปปรึกษาแพทย์ เพราะคนกลุ่ม
นี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์ก็จะมีกระบวนการดูแล 

 
 

ข้อมูลข่าวจาก มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี https://news.mthai.com/general-news/714402.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/rescueuthaithani/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCKeNyAvTHRmCkox25GQnNP-YNPJyAgrcDGcNR-Ri2MsyHo9sZNBZWo0pDsb0KxlVBNdESyCoPVSvkj&hc_ref=ARSph8EiscRwSNKS1hlzWgTZKhLWgQwQF3I3WLxpYZhlDqdnJKf7kmyhDZGGJLrH3_I&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/rescueuthaithani/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCKeNyAvTHRmCkox25GQnNP-YNPJyAgrcDGcNR-Ri2MsyHo9sZNBZWo0pDsb0KxlVBNdESyCoPVSvkj&hc_ref=ARSph8EiscRwSNKS1hlzWgTZKhLWgQwQF3I3WLxpYZhlDqdnJKf7kmyhDZGGJLrH3_I&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/rescueuthaithani/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCKeNyAvTHRmCkox25GQnNP-YNPJyAgrcDGcNR-Ri2MsyHo9sZNBZWo0pDsb0KxlVBNdESyCoPVSvkj&hc_ref=ARSph8EiscRwSNKS1hlzWgTZKhLWgQwQF3I3WLxpYZhlDqdnJKf7kmyhDZGGJLrH3_I&fref=nf&hc_location=group
https://news.mthai.com/general-news/714402.html


135 
 

 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 ศาสนพิธี  เวลาเรยีน ๒ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๐ - ๒๑ การอาราธนาศลี การสมาทานศลี การจดัโต๊ะหมู่บูชา     เวลาเรยีน ๒ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวชี้วัด 
ส 1.2 ป.3/2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด

ได้ถูกต้อง 
 
๒. สาระสำคัญ 

การสร้างความคิดรวบ ฝึกท่องอาราธนาศีลสมาทานศีล สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา ทำให้พุทธศาสนิกชน
เข้าสู่หลักปฏิบัติการบำเพ็ญความดีและประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 การอาราธนาศีล การสมาทานศีล การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด   
 1. นักเรียนสร้างแผนผงัความคิดผลของการรักษาศีลได้ (K) 
 2. นักเรียนฝกึท่องการอาราธนาศีลและสมาทานศีลได ้(P) 
 3. นักเรียนสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชาได้ (P) 
 4. นักเรียนออกแบบโต๊ะหมู่บูชาได้ (P) 
 5. นักเรียนมคีวามรับผิดชอบงานของตนเองและงานกลุ่มได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 ๓. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 ๔. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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 ๖. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 ๗. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 เสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ 
 1.1 ครูติดคำอาราธนาศีล 5 และคำสมาทานศีล 5 บนกระดานและฟังบทสวดจาก youtube ร่วมกับ
สนทนาร่วมกัน โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
  - นักเรียนเคยอาราธนาศีลและสมาทานศีลหรอืไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย) 
  - การปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้นก่อนการอาราธนาศีลและสมาทานศีล จะต้องปฏิบัติอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวคำอาราธนาศีล 
และสมาทานศีลตามลำดับ) 
  - นักเรียนที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องรักษาศีลกี่ข้อเป็นเบื้องต้น (รกัษาศีล 5 ข้อ) 
 

คำอาราธนาศลี 
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 
ทุตยัิมป ิมะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 

ตะติยัมป ิมะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 

 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม ิ
 อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม ิ
 กาเมสมุิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม ิ
 มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม ิ
 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
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 ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ 
 2.1 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง       
2 คน และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 
และ 10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการ
ทำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนฝึกท่องคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลโดยครูคอยให้คำแนะนำและอธิบายเพิ่มเติม 

2.2 ครูให้นักเรียนดูภาพโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 9 จากนั้นร่วมกันอ่านเครื่องประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา โดยครูอธิบายเพิ่มเติมว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชาสามารถจัดได้หลายรูปแบบ  แต่หลักสำคัญคือ จะต้องมี
กระถางธูป ด้านข้างของกระถางธูปมีเชิงเทียน 1 คู ่และแจกันดอกไม ้1 คู ่
 2.3 ครูให้แต่ละกลุ่มฝึกการจัดโต๊ะหมู่บูชาจากแผนภาพ โดยครูแจกแผนภาพการจัดโต๊ะหมู่บูชา กลุ่ม
ละ 1 แผ่น ช่วยกันจัดโดยการเขียนหมายเลขลงในแผนผังตามที่กำหนดให้ 
 

ตัวอย่างแผนภาพ 
นำตัวเลขหน้าอุปกรณ์สำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา มาใส่ในรูปเรขาคณิต เพือ่จัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 
1. เชิงเทียน (candlestick)  2. แจกัน (vase)   3. พระพุทธรูป (image of Buddha)  4. กระถางธูป 
(censer)  5. พานพุ่มดอกไม ้(tray with flowers arranged in lotus-shape pedestal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โตะ๊หมูบู่ชา หมู ่5 
 
 ขั้นที่ 3 อภิปรายและสร้างความรู้  

3.1 เมื่อจบการท่องของนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม และสรุปการแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดังนี ้
  - การสมาทานศีล และรักษาศีล 5 ข้อ มีผลดีต่อตนเองและสังคมอย่างไร 
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ตัวอย่างคำตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3.2 เมื่อนักเรียนจัดโต๊ะหมู่บูชาจากแผนภาพเสร็จ ครูตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
จากนั้นครูนำนักเรียนฝึกปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตจัดโต๊ะหมู่บูชาตามหลักศาสนพิธีหน้า
ชั้นเรียน 
 

 ขั้นที่ 4 สื่อสารและสะท้อนคิด 
 4.1 ให้แต่ละกลุ่มเล่าเรือ่งที่เรียนรู้ 
 4.2 จากนั้นให้มีการสะท้อนคิด ข้อดี ข้อบกพร่อง คำถามที่สงสัย จนเกิดบทเรียน 
 

 ขั้นที่ 5 ประยุกต์และตอบแทนสังคม 
5.1 ให้นักเรียนออกแบบโต๊ะหมู่บูชาลงในกระดาษ 100 ปอนด์ พร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงาม 

โดยใช้แบบประเมินเพื่อการตัดสิน ใช้เวลาทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานและรับผิดชอบ พร้อมส่ง
งานภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันนี ้
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการท่องคำอาราธนาศีลและสมาทานศีล  และสรุปผลการปฏิบัติเป็น
แผนภาพ นักเรียนร่วมการฝึกปฏิบัติโดยการจัดโต๊ะหมู่บูชาร่วมกัน 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

1. แผนภาพผลจากการรักษาศีล 5 
2. ชิ้นงานที ่8 เรื่องการออกแบบโต๊ะหมู่บูชา 

 
คำถามท้าทาย 
 - การรักษาศีล 5 ข้อ ทำให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้อย่างไร 

- ถ้าที่บ้านไม่มีโต๊ะหมู่บูชา นักเรียนจะจัดทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปอย่างไร 

ผลของ 
การรักษาศลี 5 ขอ้ 

เป็นคนมรีะเบียบวินัย 

ตนเอง สังคม 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
เป็นชาวพุทธที่ดี 

มีสติ-สัมปชัญญะสมบูรณ ์

เป็นบุคคลที่ควรเป็นแบบอย่าง 
ของบุคคลอื่น 

โจรผู้ร้ายไม่ม ี

สังคมน่าอยู่อาศัย 
สังคมมีแตผู่้มีคุณธรรม 

สังคมสงบสุข 

ปราศจากการเบียดเบียนกัน 
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๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. บทคำอาราธนาศีลและบทคำสมาทานศีล 
 2. youtube 
 3. ภาพโต๊ะหมู่บูชา 5 7 9 
 4. โต๊ะหมู่บูชาของโรงเรียน 
 5. ชิ้นงานที่ 8 การออกแบบโต๊ะหมู่บูชา 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.นักเรียนสร้างแผนผงั
ความคิดผลของการรักษา
ศีลได ้

- การสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานจากการเขียน
แผนผังความคดิ เข้ากลุ่ม
ฝึกท่องบทอาราธนาศีล 
สมาทานศีล และฝึกจัด
โต๊ะหมู่บูชา 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนฝกึท่องการ
อาราธนาศีลและสมาทาน
ศีลได ้
3. นักเรียนสาธิตการจัด
โต๊ะหมู่บูชาได้ 
4. นักเรียนออกแบบโต๊ะ
หมู่บูชาได้ 

- การทำชิ้นงานที่ 8  เรื่อง
การออกแบบโต๊ะหมู่บูชา 

- แบบประเมินชิ้นงานที่ 
8  เรื่องการออกแบบ
โต๊ะหมู่บูชา 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

5. นักเรียนมคีวาม
รับผิดชอบงานของตนเอง
และงานกลุ่มได ้

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านมีวินัย 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
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การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 การประเมินชิ้นงานที่ 8 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง 
การออกแบบโต๊ะหมู่บูชา 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

การออกแบบโต๊ะ
หมู่บูชา 
 

ออกแบบโต๊ะหมู่
บูชาได ้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กำหนดและ
แตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

ออกแบบโต๊ะหมู่
บูชา 
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กำหนด และ
แตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง  
แต่เชื่อมโยงให้เห็น
เฉพาะตนเอง 

ออกแบบโต๊ะหมู่
บูชา 
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กำหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง แต่มี
การดัดแปลงให้
แตกต่าง 
 

ออกแบบโต๊ะหมู่
บูชาได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กำหนด 
ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง 
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ชิ้นงานที ่8     เรื่อง  การออกแบบโตะ๊หมูบู่ชา 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นักเรียนออกแบบโต๊ะหมู่บูชา พร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงาม 
 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 7 ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย  เวลาเรยีน ๔ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๒ พระพทุธศาสนา        เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอ่ืน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/7  บอกชื่อ ความสำคัญ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 

และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ 
 
๒. สาระสำคัญ 

การสร้างความคิดรวบยอดและสรุปศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบคุคลของศาสนาพุทธ ทำให้ชาว
พุทธดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดศาสนาพุทธได้ (K) 
 2. นักเรียนสรุปศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาพุทธเป็นแผนภาพได้ (K) 
 3. นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 ๓. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 ๔. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 ๖. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
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 ๗. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
 1. ครูนำภาพพระพุทธรูป พระอุโบสถ และภาพพระสงฆ์ ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา จากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันสนทนา โดยครใูช้คำถาม ดังนี ้
  - ภาพที่นักเรียนเห็นมีความสำคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนา  (ตัวอย่างคำตอบ  เป็น
สัญลักษณ์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา) 
  - พระพุทธรูปแทนสิ่งใด (แทนองค์ของพระพุทธเจ้า) 
  - พระอุโบสถมีความสำคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนา (เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของ
พระสงฆ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม) 
  - พระสงฆ์มีความสำคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนา (เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน แล้วเผยแผ่ให้ชาวพุทธปฏิบัติตาม)  

ขั้นสอน 
 ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนดู youtube เรื่องศาสนาพุทธ (Buddhism) และออกนำเสนอตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี ้
  1. การปฏิบัติตนของชาวพุทธต่อศาสนวัตถุ (religious object) 

2. การปฏิบัตตินของชาวพุทธต่อศาสนสถาน (religious place) 
  3. การปฏิบัติตนของชาวพุทธต่อศาสนบุคคล (religious person) 
  โดยแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน  จบการนำเสนอ ครูและ
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - สาเหตุที่ชาวพุทธสร้างศาสนวัตถุขึ้นมาเพราะวัตถุประสงค์ใด (ตัวอย่างคำตอบ เพื่อกราบ
ไหว้บูชาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติ เตือนตนให้ปฏิบัติดีอย่างพุทธองค์ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง) 
  - นอกจากพระพุทธรูปแล้ว ศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ มีอะไรบ้าง (พระบรม
สารีริกธาตุ (กระดูกส่วนต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า) รอยพระพุทธบาท และพระเครื่องบูชา เป็นต้น) 
  - ศาสนสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยอะไรบ้าง (พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ 
ศาลาการเปรียญ หอไตร หอระฆัง กุฏิสงฆ์) 
  - ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นกี่ส่วน (แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
เขตพุทธาวาสคือสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  พระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท  เป็นสถาน
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ปฏิบัติศาสนพิธีทางสงฆ์ ได้แก่ พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่เป็นเขตสังฆาวาส ที่อยู่อาศัยของ
พระภิกษุสามเณร และเป็นที่ทำกิจกรรมของชุมชน ไดแ้ก่ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และหอระฆัง) 
  - ศาสนบุคคลทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วย (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) 
  - ศาสนบุคคลมีความสำคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนา (เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา) 

- ศาสนบุคคลทำหน้าที่อย่างไรต่อพระพุทธศาสนาบ้าง (ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการสอนธรรมแก่ประชาชนชาวพุทธ ที่เป็นอุบาสก อุบาสิกา 
ก็ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ งสอน และเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา  โดยการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา เป็นต้น) 
 ๒. ครูและนักเรียนสรุปองค์ประกอบที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นสรุป 
 ๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด (concept)  ดังนี ้
           - พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ มีศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป       
ศาสนสถาน เช่น พระอุโบสถ ศาสนบุคคล เช่น พระสงฆ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาที่        
ชาวพุทธควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพ 
 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นชาวพุทธท่ีสมบูรณ์อย่างแท้จริงได้อย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา/นำเสนอความรู้องค์ประกอบที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหน้าชั้นเรียน 
แล้วร่วมกันสรุปเป็นแผนภาพ 

 

องค์ประกอบ 
ที่สำคัญของ 

พระพุทธศาสนา 

พระพุทธรูป 

พระบรมสารีรกิธาตุ 
พระเครื่องบูชา 

ศาสนวัตถ ุ
religious object 

 

ศาสนสถาน 
religious place 

ศาสนบุคคล 
religious person 

รอยพระพุทธบาท 

พระอุโบสถ  
วิหาร   
เจดีย ์pagoda 

ศาลาการเปรียญ  
หอไตร 

กุฏิสงฆ ์

อุบาสก (ชาวพุทธชาย) layman 

อุบาสิกา (ชาวพุทธหญิง) laywoman 

Buddhist monk  พระสงฆ ์

Buddhist nun  ภิกษุณ ี
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๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
- แผนภาพองค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนา 

 
คำถามท้าทาย 

- นักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงได้อย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 - ภาพพระพุทธรูป พระอุโบสถ พระสงฆ ์
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 

1. นักเรียนสร้างความคิด     
รวบยอดศาสนาพุทธได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทำงานจากการ
เขียนแผนภาพและ
นำเสนองาน 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนสรุป  ศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคล
ของศาสนาพุทธเป็นแผนภาพได้ 

3. นักเรียนนำหลักธรรมคำสอน
ในศาสนาพุทธไปประพฤติ
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 

- ครูนำนักเรียนไปศึกษาศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลทางพระพุทธศาสนาที่วัดในชุมชน 
แล้วเขียนเรียงความเรื่อง “พระพุทธศาสนาของเรา” ส่งคร ู
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย  เวลาเรยีน ๔ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๓ ศาสนาอสิลามและคริสต์ศาสนา        เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/7  บอกชื่อ ความสำคัญ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 

และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ 
 
๒. สาระสำคัญ 

การสร้างความคิดรวบยอดของศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ทำให้ชาวมุสลิมและชาวคริสต์ดำเนิน
ชีวิตได้ถูกต้อง 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ศาสนาอิสลามและคริสต์ศาสนาในประเทศไทย 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ได้ (K) 
 2. นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนในศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 ๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 ๓. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 ๔. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
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๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูเขียนแผนภาพที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและคริสต์ศาสนาลงบนกระดาน พร้อมติดภาพสัญลักษณ์
ทั้งสองศาสนาบนกระดาน 
ตัวอย่างแผนภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2 โดยครูให้นักเรียนตอบคำถาม 
และอธิบายเพิ่มเติม 
  - แผนภาพที ่1 เกีย่วข้องกับศาสนาใด (ศาสนาอิสลาม) 
  - แผนภาพที ่2 เกี่ยวข้องกับศาสนาใด (คริสต์ศาสนา) 
 ขั้นสอน 

๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนดู youtube เรื่องศาสนาอิสลาม(Islam) และศาสนาคริสต์ (Christianity) พร้อมออก
นำเสนอตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี ้
  1. การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ (religious object) 

2. การปฏิบัติตนต่อศาสนสถาน (religious place) 
  3. การปฏิบัติตนต่อศาสนบุคคล (religious person) 
  โดยแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน จบการนำเสนอ ครูและ
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
 
 
 
 

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวกับดาว 

ศรัทธา 6 และหลักปฏิบัติ 5 

อัลกุรอาน 

ไม้กางเขน 

พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

ไบเบิล พระเยซู                       นบีมุฮัมมัด                 
๑ ๒ 
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- ศาสนาอิสลามมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอะไร (ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเขตทวีปเอเชีย
ตะวันออกกลาง) 
  - ศาสนวัตถุที่สำคัญของศาสนาอิสลามคืออะไร (หินสี่เหลี่ยมกาบะฮ์ ขนาดใหญ่ที่นครมักกะห์ 
ประเทศซาอุดีอาระเบีย) 
  - เพราะเหตุใดหินสี่เหลี่ยมกาบะฮ์จึงเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม (เพราะเชื่อว่าเป็นหิน
อุกกาบาตที่ตกจากฟ้าโดยความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เป็นสถานที่ศาสดามุฮัมมัดประกาศศาสนาอิสลาม 
และเป็นสถานที่ประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวมุสลิมทั่วโลก) 
  - ศาสนสถานของศาสนาอิสลามที่สำคัญเรียกว่า (มัสยิด หรือสุเหร่า) 
  - ใช้เป็นสถานที่สำคัญอย่างไรของศาสนาอิสลาม (ใช้เป็นสถานที่ทำการละหมาดขอพร     
จากพระเจา้ คือพระอัลเลาะห์ของชาวมสุลมิ โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่เป็นผู้ชายจะร่วมกันละหมาดที่มัสยิดทุกวัน
ศุกร์) 
  - ศาสนบุคคลของศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร (ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช แต่ถือว่าชาวมุสลิม
ทุกคนทั้งชายและหญิงมีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาร่วมกัน โดยมีโต๊ะอิหม่ามเป็นผู้นำประกอบศาสนพิธี และมี
จุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทย) 
  - ศาสนาอิสลามในประเทศไทยส่วนใหญ่ผู้คนที่นับถืออยู่ในภาคใดของประเทศไทย (อยู่ในเขต
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เช่น จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นต้น) 
  - ถ้านักเรียนไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม แต่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่จะปฏิบัติ
ตนอย่างไร (ตัวอยา่งคำตอบ ให้เกียรติและเคารพสิทธิในการนับถือศาสนาของเพื่อนบ้าน เพราะทุกศาสนาล้วน
สอนให้ทุกคนเป็นคนดี) 
 
 
 

- คริสต์ศาสนามีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอะไร (กรุงเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ในเขตตะวันออก
กลางทวีปเอเชีย) 
  - ศาสนวัตถุที่สำคัญของคริสต์ศาสนามีอะไรบ้าง (รูปสัญลักษณ์พระเยซูถูกตรึงด้วยไม้กางเขน 
รูปพระแม่มาเรีย) 

- เพราะเหตุใดคริสต์ศาสนาจึงใช้รูปสัญลักษณ์ไม้กางเขนเป็นสิ่งสำหรับแสดงความเคารพ 
(เพราะพระเยซูถูกประหารชีวิตด้วยการถูกตรึงด้วยไม้กางเขน หลังจากนั้นอีก 3 วัน พระเยซูก็เสด็จขึ้นสู่สรวง
สวรรค์ ชาวคริสต์จึงใช้ไม้กางเขนแสดงความเคารพเพื่อระลึกถึงศาสดาของตน) 

ศาสนาอสิลาม (Islam) 
 

คริสต์ศาสนา (Christianity) 
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  - ศาสนสถานที่สำคัญของคริสต์ศาสนาเรียกว่าอะไร ใช้สำหรับทำอะไร (โบสถ์ ใช้สำหรับ
ประกอบศาสนพิธี/พิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทุกวันอาทิตย์ชาวคริสต์จะเข้าโบสถ์ทำพิธีทางศาสนา) 
  - ศาสนบุคคลที่สำคัญของคริสต์ศาสนาคือใคร ทำหน้าที่อย่างไร (บาทหลวง เป็นนักบวชของ
คริสต์ศาสนา ทำหน้าที่เผยแผ่และเป็นผู้นำประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมของ คริสต์ศาสนา) 
  - นักเรียนทราบหรือไม่ คริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยในช่วงยุคสมัยใด (กรุงศรี
อยุธยา) 
  - การปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละศาสนาแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ พระพุทธศาสนา
ไปฟังเทศน์และทำบุญตักบาตรที่วัด ศาสนาอิสลามไปละหมาดที่มัสยิด ศาสนาคริสต์ไปร่วมพิธีกรรมในโบสถ์
คริสต์) 
  - นักเรียนคิดว่าความแตกต่างของการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละศาสนาส่งผลต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวันหรือไม ่อย่างไร (ตวัอย่างคำตอบ ไม่ส่งผลต่อการดำเนนิชีวิตประจำวนั เพราะศาสนาทุกศาสนามี
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในสถานที่ เวลา ที่แตกต่างกัน) 
 ขั้นสรุป 
 ๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด (concept) ดังนี ้
           - ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่ประชากรไทยส่วนหนึ่งนับถือ มีองค์ประกอบ
สำคัญทางศาสนา เช่น ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจและ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม 
 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - ถ้ามีบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นอาศัยอยู่ในชุมชนของเรา นักเรียนจะปฏิบัติตนต่อบุคคลนั้น
อย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ออกมาเล่าประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมในศาสนาของตน         
ให้เพื่อนฟัง  
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพศาสนาอิสลามและคริสต์ศาสนา 
 

คำถามท้าทาย 
- ถ้ามีบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นอาศัยอยู่ในชุมชนของเรา นักเรียนจะปฏิบัติตนต่อบุคคลน้ันอย่างไร 
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๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
- ภาพสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามและคริสต์ศาสนา 

 
๙. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 
1. นักเรียนสร้างความคิด
รวบยอดศาสนาอิสลาม
และศาสนาครสิต์ได ้

- การสังเกตพฤติกรรม    
การทำงานจากการตอบ
คำถาม 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนนำหลักธรรม
คำสอนในศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิตได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม 
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย  เวลาเรยีน ๔ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๔ ศาสนาฮนิดูและศาสนาสกิข์        เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพือ่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/7  บอกชื่อ ความสำคัญ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 

และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ 
 
๒. สาระสำคัญ 

การสร้างความคิดรวบยอดของศาสนาฮินดูและศาสนาสิกข์ ทำให้ชาวฮินดูและชาวสิกข์ดำเนินชีวิตได้
ถูกต้อง 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ศาสนาฮินดูและศาสนาสิกข์ในประเทศไทย 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดศาสนาฮินดูและศาสนาสิกขไ์ด้ (K) 
 2. นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนในศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 ๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 ๓. การรู้เทา่ทัน สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 ๔. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
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๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูนำภาพสัญลักษณ์ที่สำคัญของศาสนาฮินดูและศาสนาสิกข์ติดที่บนกระดาน และเขียนแผนภาพ
เกี่ยวกับศาสนาทั้งสองลงบนกระดาน 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแผนภาพที่ 1 และ 2 โดยครูให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมอธิบาย
ข้อความที่ปรากฏในแผนภาพเพ่ิมเติม 
  - แผนภาพที ่1 เกี่ยวข้องกับศาสนาใด (ศาสนาฮินดู) 
  - แผนภาพที ่2 เกี่ยวข้องกับศาสนาใด (ศาสนาสิกข์) 

ขั้นสอน 
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 

และเด็กอ่อน 1 คน ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและกำหนดหมายเลขประจำกลุ่มเป็น 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 
10 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้เลขากลุ่มบันทึกหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกคนลงในใบบันทึกการทำ
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนดู youtube เรื่องศาสนาฮินดู(Hinduism) และศาสนาสิกข์ (Sikhism) พร้อมออก
นำเสนอตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี ้
  1. การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ (religious object) 

2. การปฏิบัติตนต่อศาสนสถาน (religious place) 
  3. การปฏิบัติตนต่อศาสนบุคคล (religious person) 
  โดยแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน จบการนำเสนอ ครูและ
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
 
 
 

ไตรเพท 

หลักธรรม 10 ประการ อาศรม 4 
ปรมาตมันและโมกษะ 

พิธีสังสการ 
และพิธีศราทธ์ 

รูปดาบไขว้ 
พิธีอมฤตสังสการ 
และพิธีสังตคัต 

ครันถสาหิพ 

คุรุนานัก                       ตรีมูรต ิ       
1 ๒ 
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  - ศาสนาฮินดู เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาสนาอะไร เกิดที่ประเทศอะไร (ศาสนาพราหมณ์ เกิดที่
ประเทศอินเดีย เป็นศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก) 
  - ศาสนวัตถุที่สำคัญของศาสนาฮินดู มีอะไรบ้าง (มีพระตรีมูรติ สัญลักษณ์แทนเทพ 3 องค์ 
คือ พระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม นอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ที่ชาวฮินดูสักการะบูชา เช่น 
พระอุมาเทวี พระพิฆเนศ) 
  - เพราะเหตุใดชาวฮินดูจึงเคารพเทพเจ้า (เพราะมคีวามเชื่อว่า เทพเจา้เป็นผูบ้ันดาลใหเ้กิดทุก
สรรพสิ่งในโลก) 
  - ศาสนสถานที่สำคัญของศาสนาฮินดู มีสถานที่อะไรบ้าง ใช้สำหรับทำอะไร (โบสถ์ วิหาร 
เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปปางต่าง ๆ เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญของชาวฮินดู) 
  - ศาสนบุคคลของศาสนาฮินดู เรียกว่าอะไร ทำหน้าที่อะไร  (เรียกว่า พราหมณ์ เป็นผู้ทำ
หน้าที่บวงสรวงบูชาเทพในพิธีสำคัญทางศาสนา เช่น ในประทศไทยจะมีพราหมณ์ประจำ-ราชสำนัก ทำพิธี
บวงสรวงเทพในพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ เป็นต้น) 
 
 
 
  - ศาสนาสิกข์ เป็นศาสนาของชนชาติใด (ชาวอินเดีย) 
  - ศาสนวัตถุที่ชาวสิกข์ให้ความเคารพคือสิ่งใด (รูปปั้นหรือรูปเหมือนของศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ) 
  - ศาสนสถานที่สำคัญของศาสนสิกข์ เรียกว่าอะไร (คุรุดวารา หรือวิหาร) 
  - มีความสำคัญอย่างไรต่อชาวสิกข์ (เป็นสถานที่เฝ้าศาสดาของชาวสิกข์ หรือมีความหมายว่า 
ประตูไปสู่พระศาสดา เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี) 
  - ศาสนบุคคลของศาสนาสิกข์มีลักษณะอย่างไร (ชาวสิกข์ทุกคน ชายจะมีผ้าโพกศีรษะ       
ไว้ผมยาวและหนวดเครา) 
  - ศาสนบุคคลที่เป็นนักบวชของศาสนาสิกข์ มีลักษณะอย่างไร (ศาสนาสิกข์ไม่มีนักบวช แต่จะ
เป็นในลักษณะของคณะกรรมการดูแลศาสนกิจทางด้านศาสนาคล้ายกับศาสนาอิสลาม)  
  - ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายต่อบุคคลผู้นับถืออย่างไร (ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ 
สอนให้ทุกคนทำความดี) 
  - การเป็นศาสนิกชนที่ด ีควรปฏิบัติตนอย่างไร (ปฏิบัตตินตามหลกัคำสอนของศาสนาที่ตนนับ
ถือ) 
 

ศาสนาฮินดู (Hinduism) 
 

ศาสนาสิกข์ (Sikhism) 
 



158 
 

 
 

 ขั้นสรุป 
 ๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด (concept)  ดังนี ้
  - ศาสนาฮินดูและศาสนาสิกข์เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนหนึ่งนับถือ มีศาสนวัตถุ    ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคล ที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม 
 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - การเป็นศาสนิกชนที่ดี ควรปฏิบัติตนต่อศาสนาของตนเองและศาสนาอ่ืนอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 - ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแผนภาพ และร่วมกันสนทนา  

 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพศาสนาฮินดู และศาสนาสิกข์ 
 
คำถามท้าทาย 
 - การเป็นศาสนิกชนที่ด ีควรปฏิบัติตนต่อศาสนาของตนเองและศาสนาอ่ืนอย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 - ภาพสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูและศาสนาสิกข์ 
 
๙. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 

1. นักเรียนสร้างความคิด
รวบยอดศาสนาฮินดูและ
ศาสนาสิกข์ได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม    
การทำงานจากการตอบ
คำถาม 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนนำหลักธรรม
คำสอนในศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิตได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม 
ด้านใฝ่เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย  เวลาเรยีน ๔ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๕ การปฏบิัตตินที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบคุคล        
 เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตวัชี้วัด 
ส 1.1 ป.3/7  บอกชื่อ ความสำคัญ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น ๆ 
 
๒. สาระสำคัญ 

ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของศาสนา ศาสนิกชนผู้นับถือ
ศาสนาควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 

การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนเล่าวิธีการปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาที่ตนนับถือได้ (K) 
 2. นักเรียนเล่นเกมการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของทุก
ศาสนาได้ 8 ข้อขึ้นไป (P) 
 3. นักเรียนเห็นคุณค่าการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของทุก
ศาสนาได้ (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
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๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 

 1. ครูให้นักเรียนที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ออกมาเล่า และแสดงวิธีการปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสน
สถาน และศาสนบุคคล ของศาสนาที่ตนนับถือให้เพื่อนด ู
 เมื่อจบการแสดงวิธีปฏิบัติตน ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - การแสดงวิธีปฏิบัติตนของเพื่อนนักเรียน เพื่อจุดประสงค์ใด (ตัวอย่างคำตอบ เพื่อแสดง
ความเคารพต่อศาสนาที่ตนเองนับถือ) 
  - นอกจากการแสดงความเคารพในศาสนาที่ตนเองนับถือแล้ว  นักเรียนควรปฏิบัติตนต่อ
ศาสนาอ่ืนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ปฏิบัติโดยการสำรวมกาย วาจา และใจ ไม่ดูหมิ่นศาสนาอื่น) 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูเรียกเลขที่นักเรียนออกมา 12 คนที่หน้าชั้นเรียน นักเรียนหยิบคำตอบไว้คนละอัน ครูให้เวลา     
5 นาที ในการนำคำตอบไปติดตรงช่องคำถามให้ถูกต้อง คะแนนที่ออกมาเป็นคะแนนห้อง 

 ศาสนวัตถ ุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล 

ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก วัด พระ 

ศาสนาคริสต์ คัมภีร์ไบเบิ้ล โบสถ ์ บาทหลวง 

ศาสนาอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิด อิหม่าม 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คัมภีร์พระเวท เทวสถาน เทวรูป 

  
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

  - สรุปแล้วการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ 
จัดวางหรือประดิษฐานไว้ในที่เหมาะสม แสดงความเคารพตามหลักปฏิบัติในทางศาสนาของตนเอง ส่วนคนที่
นับถือต่างศาสนากัน ไม่ควรไปดูถูกหรือไปทำลายศาสนวัตถุของศาสนาอื่น) 
  - สรุปแล้วการปฏิบัติตนต่อศาสนสถานควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ควรแต่ง
กายที่สุภาพให้ความเคารพสถานที่ สำรวมกิริยา เมื่ออยู่ในบริเวณศาสนสถาน) 
  - เหตุใดจึงต้องแสดงความเคารพต่อศาสนบุคคล (ตัวอย่างคำตอบ เพราะเป็นปูชนีย-บุคคล
ทางด้านศาสนา เป็นผู้นำไปสู่การทำความดี) 
  - นักเรียนจะแสดงความเคารพต่อท่านอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ แสดงความเคารพตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนที่ดีของท่าน) 
 ขั้นสรุป 
 ๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
            - การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล เป็นหน้าที่ของศาสนิกชน
ทุกคนที่ควรปฏิบัต ิเพื่อแสดงความเคารพในศาสนาที่ตนนับถือ และรู้จักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนาอ่ืน 
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 ๒. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเอง 
 ๓. ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 9 เรื่อง ศาสนาต่าง ๆ ที่คนไทยนับถือ 
 

การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
 - ให้นักเรียนที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ออกมาเล่าและแสดงวิธีการปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนาของตน
หน้าช้ันเรียน 
 

๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
- ชิ้นงานที ่9 เรื่อง ศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือ 

 

คำถามท้าทาย 
 - การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถ ุศาสนสถาน และศาสนบุคคลอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 

 

๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. เล่นเกม 
 2. ชิ้นงานที่ 9 เรื่อง ศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือ 
 

๙. การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธกีาร เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมิน 

1. นักเรียนเลา่วิธีการปฏิบัติตน
ต่อศาสนวัตถ ุศาสนสถาน 
และศาสนบุคคลของศาสนาที่
ตนนับถือได้ 

- ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการทำงาน
จากการเล่นเกมและ
ตอบคำถาม 
- การทำชิ้นงานที่ 9 
เรื่องศาสนาต่างๆที่
คนไทยนับถือ 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
- แบบประเมินการทำ
ชิ้นงานที่ 9 เรื่อง
ศาสนาต่างๆที่คนไทย
นับถือ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

2. นักเรียนเลน่เกมการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมต่อศาสน
วัตถุ ศาสนสถาน และศาสน
บุคคลของทุกศาสนาได้ 8 ข้อ
ขึ้นไป 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศา
สนวัตถ ุศาสนสถาน และศาสน
บุคคลของทุกศาสนาได้ 

- การสังเกต
พฤติกรรมด้านใฝ่
เรียนรู ้

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 การประเมินชิ้นงานที่ 9 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง  
ศาสนาต่าง ๆ ที่คนไทยนับถอื 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

สังเกตภาพ บอกชื่อ
แล้วเขียนอธิบาย
หรือสรุป  
ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน และ 
ศาสนบุคคลของ
ศาสนาต่าง ๆ 
 

สังเกตภาพ บอก
ชื่อ แล้วเขียน
อธิบายหรือสรุป  
ศาสนวัตถ ุ 
ศาสนสถาน  
และศาสนบุคคล
ของศาสนาต่าง ๆ 
ได้สัมพันธ์กัน  
มีการเชื่อมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

สังเกตภาพ บอกชื่อ
แล้วเขียนอธิบาย
หรือสรุป  
ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน และ 
ศาสนบุคคลของ
ศาสนาต่าง ๆ 
 

สังเกตภาพ บอกชื่อ 
แล้วเขียนอธิบาย
หรือสรุป  
ศาสนวัตถ ุ 
ศาสนสถาน  
และศาสนบุคคลของ
ศาสนาต่าง ๆ ได้
สัมพันธ์กัน  
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

สังเกตภาพ บอกชื่อ
แล้วเขียนอธิบาย
หรือสรุป  
ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน และ 
ศาสนบุคคลของ
ศาสนาต่าง ๆ 
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ชิ้นงานที่  9    เรื่อง ศาสนาต่าง ๆ  ทีค่นไทยนับถือ 
 
 

 

 

 
 
 

 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

     ให้นักเรียนสังเกตภาพและบอกชื่อ โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงใน  
 หน้าข้อความที่ถูกต้อง พร้อมอธิบายถึงความสำคญัและการปฏิบัติตน 
 
 
 ภาพที่เห็นเกี่ยวกับ  ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ 

เกี่ยวข้องกับศาสนาใด______________________________ 
มีความสำคัญคือ__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 ภาพที่เห็นเกีย่วกับ  ศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
เกี่ยวข้องกับศาสนาใด______________________________ 
มีความสำคญัคือ__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

ภาพที่เห็นเกี่ยวกับ  ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ 
เกี่ยวข้องกับศาสนาใด______________________________ 
มีความสำคัญคือ__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

ภาพที่เห็นเกี่ยวกับ  ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ 
เกี่ยวข้องกับศาสนาใด______________________________ 
มีความสำคัญคือ__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

ได้คะแนน 
.................................. 
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๘ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เวลาเรยีน ๓ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๖ ความสำคญัของประเพณแีละวัฒนธรรมไทย        เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก   อย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/1  สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

 
๒. สาระสำคญั 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา แสดงถึงความสำคัญ งดงาม เป็นแบบ
แผนการดำเนินชีวิตความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
  ประเพณีและวัฒนธรรม 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
  การจำแนก การประเมินค่า การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  

3. คณุลกัษณะอันพงึประสงค ์
  มีวินัย รักความเป็นไทย 
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 

นักเรียนสามารถสรปุได้ว่า ประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทย แสดงถึงระเบียบแบบแผนความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตของสังคมไทย 
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 
  1. อธิบายความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมไทย (K) 
 2. เขียนแผนภาพความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย (P) 
 3. เห็นคุณค่าและความสำคญัของประเพณีและวัฒนธรรมไทย (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวนั 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
 ขัน้นำ 

1. ครูนำภาพประเพณีและวัฒนธรรมของไทย  เช่น ภาพการทำบุญทางศาสนา งานประเพณี            
วันสงกรานต์ ให้นักเรียนดูและให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
  - นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือกิจกรรมทางศาสนาหรือไม่ (เคย) 
  - เคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างที่สำคัญของชุมชนและของศาสนา (ตัวอย่างคำตอบ          
งานทำบุญขึน้บ้านใหม ่งานลอยกระทง  งานสงกรานต ์งานก่อเจดีย์ทราย งานตักบาตรเทโว ออกพรรษา  งาน
บวช  เป็นต้น) 
จากนั้น ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า   
     
 
 
 
 ขัน้สอน 

๑. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา เรื่อง วัฒนธรรม โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - ชุมชนของนักเรียน เวลามีงานสำคัญจะพากันแต่งกายในลักษณะใด (ตัวอย่างคำตอบ       
ใส่ชุดผ้าไหมพื้นเมืองร่วมงาน) 
  - เพราะเหตุใด ผู้คนในชมุชนจึงมีการแต่งกายในลักษณะดังกล่าว (ตัวอย่างคำตอบ เป็นวถิี
ชีวิตของคนในชุมชนที่ปฏบิัติสืบตอ่กันมา เพราะผา้ไหมเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึ้นในทอ้งถิน่ เป็นชดุแต่งกายที่
เปน็เอกลกัษณข์องคนในชมุชน) 
  - เวลานักเรียนเข้าหาหรือพบกับผู้ใหญ่ จะปฏิบัติตนอย่างไร เพราะเหตุใด (ตัวอย่างคำตอบ 
แสดงความเคารพโดยการยกมอืไหว้ เพราะเปน็แบบอย่างการปฏบิัตทิีผู่ค้นในสงัคมยึดถือปฏบิัติรว่มกัน) 
 
 
 

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบแผนสืบ
ต่อกันมาจนกลายเป็นการดำเนินชีวิตของสังคมที่ปฏิบัติอย่างเดียวกัน เรียกว่า ประเพณี เช่น 
ประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีงานลอยกระทง เป็นต้น 
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จากนั้น ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ๒. ครูให้ผู้แทนนักเรียนออกมาเลา่ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
  - ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ประเพณีที่สำคัญ ของ
ไทย เช่น ประเพณีทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีงานสงกรานต์ ประเพณีแข่งเรือ ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น วัฒนธรรมที่สำคัญของไทย  เช่น การใช้และพูดภาษาไทย บ้านทรงไทย อาหาร
ไทย การกราบการไหว้ การแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม เป็นต้น) 
 4. ครูให้นักเรียนร่วมกันอธิบายความสำคัญของประเพณีและสรุปความสำคัญของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย เป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดังนี ้

 
 
 

 

 
 

 
  

การปฏิบัติตนของคนในชุมชนที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมพื้นเมืองเวลาออกงานสังคมหรือ
การแสดงความเคารพโดยการไหว้ผู้ใหญ่เรียกว่า การแสดงออกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมแบ่ง
ออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การบริโภคอาหาร 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะต้องให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละสังคม 
 2. วัฒนธรรมทางด้านจิตใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ที่จะให้เกิดปัญญ-
าและมีจิตใจที่งดงาม ได้แก่ ภาษา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศิลปะ วรรณคดี และระเบียบ
แบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น วัฒนธรรมจึงมีความหมายว่า สิ่งที่ดีงามหรือความ
เจริญงอกงามที่ผู้คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบต่อร่วมกัน 

เป็นระเบียบแบบแผนของสังคมไทย 

เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมไทย 

สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมไทย 

เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย 

ชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 

เป็นความเจริญงอกงามของสังคมไทย 

ความสำคญั 
ของประเพณ ี

และวัฒนธรรมไทย 
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ขัน้สรุป 
๑. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 

- ประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
แสดงถึงระเบียบแบบแผน ความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตของสังคมไทย 
 ๒. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนมคีวามภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาและสรุปความรู้ ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นแผนภาพ 
โดยนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพความสำคญัของประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 
คำถามท้าทาย 

- นักเรียนมคีวามภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างไร 
 
๘. สือ่/แหลง่เรยีนรู้ 
 - ภาพประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 
๙. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า  
ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่า่น 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
- ให้นักเรียนวาดภาพประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่นักเรยีนประทับใจ พร้อมระบายสีให้สวยงามและ

บรรยายความสำคัญใต้ภาพ พร้อมจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๘ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เวลาเรยีน ๓ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๗ ประเพณแีละวฒันธรรมในครอบครัว        เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/1  สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

 
๒. สาระสำคญั 

ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคญัของสังคม การให้ความรัก ความอบอุ่น อบรมเลี้ยงดูและถ่ายทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวเป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีงามให้แก่สังคม 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การให้เหตุผล การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การประเมินค่า การสรุปความรู้  

3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 มีวินัย รักความเป็นไทย 
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรปุได้ว่า  ครอบครัวเป็นสถาบันท่ีสำคัญของสังคม การถ่ายทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่สมาชิกในครอบครวัเป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีงามให้แก่สังคม  
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
  1. อธิบายความหมายของครอบครัว (K) 
 2. นำเสนอแนวทางการถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมแก่สมาชิกในครอบครัว (P) 
 3. เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
๖. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
 

๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูเขยีนภาพโครงสร้างครอบครัวบนกระดาน ดังนี้ 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาโครงสร้างครอบครัว พร้อมอธิบาย จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดย

ครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - ในครอบครัวของนักเรียนผู้ใดที่มีอาวุโสสูงสุดและนักเรียนควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร (คุณปู่     
คุณย่า และคุณตา คุณยาย  ดูแลท่าน แสดงความเคารพต่อท่านโดยเชื่อฟังคำสอนของท่าน) 

ปู-่ย่า 

สถาบันครอบครัว 

ตา-ยาย 

ลุง ป้า 

พ่อ 

ลุง ป้า 

อา 
ชาย 

แม่ 

อา 
หญิง น้า 

ชาย 
น้า 

หญิง 

พี่ชาย 
น้อง 
ชาย 

น้อง 
สาว ตัวเรา พีส่าว 
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  - คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ท่านมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร (ท่านเป็นพ่อและแม่ของ
คุณพ่อและคุณแม่ของเรา ส่วนตัวของเราเป็นหลานของท่าน) 
  - ในโครงสร้างทางครอบครัวผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดคือใคร และสำคัญ-
อย่างไร (คุณพ่อกับคุณแม่ เป็นผู้ที่ให้กำเนิดชีวิตของเรา) 
 2. ครูให้นักเรียนชาย-หญิง ออกมาเล่าถึงครอบครัวของตนเองให้เพื่อนฟัง โดยให้นักเรียนเล่าเป็น
ลำดับ ดังนี ้
  - จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
  - การปฏิบัติตนของพ่อกับแม่ที่ปฏิบัติต่อเรา 
  - การปฏิบัติตนของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว เช่น ปู ่ย่า ตา ยาย ญาติของพ่อแม ่

  - นักเรียนมคีวามรู้สกึอย่างไรต่อครอบครัวของตนเอง 

จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - คุณพ่อและคุณแม่ของนักเรียน ท่านมีหน้าที่อย่างไรบ้างในครอบครัว (ครูสรุปคำตอบของ
นักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดานพร้อมอธิบาย) 
ตัวอยา่งแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

- นักเรียนพึงปฏิบัติตนต่อพ่อแม่และครอบครัวอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

อบรมแนะนำสั่งสอนสิ่งที่ดีใหแ้ก่บุตร 

สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร 

อบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโต 

ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่บุตร 

ดูแลตอบแทนบุญคุณของปู่ ย่า ตา ยาย 

หน้าทีข่อง 
พ่อ-แม ่

ในครอบครัว 

ตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน 

สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว 

เชื่อฟังคำอบรมและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน 

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หน้าทีข่องเรา 
ทีค่วรปฏบิัตติ่อ

พ่อแม่/ครอบครัว 
กตัญญูรู้คุณของพ่อแม่ ช่วยแบง่เบาภาระการงานพ่อแม่ 

ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
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3. ครูให้นักเรยีนร่วมกันอ่านแผนภาพที่บนกระดานทั้ง 2 แผนภาพ จากนั้นครูสรุปให้นกัเรียนฟังว่า  
 
 
 
 
 

 
 
 
4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 

  - ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคม การถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่
สมาชิกในครอบครัวเป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีงามให้แก่สังคม  
 5. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนออกมาเล่าการปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัวให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนและสรุปความรู้ 
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครวัเป็นแผนภาพ  
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 
 
คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวอย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 1. ภาพโครงสร้างครอบครัว 
 2. การเล่าเรื่องการปฏิบัติตนต่อครอบครัวของเพื่อนนักเรียน 
 
๙. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปฏิบัติสิ่งที่ดีงามต่อกันของบุคคลในครอบครัวเป็นความเจริญงอกงามทางสังคม 
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ถ้าครอบครัวดีมีความ
มั่นคง สังคมก็พลอยได้รับความเจริญงอกงามและมีความมั่นคง ประเทศชาติบ้านเมืองก็เกิด
การพัฒนา ดังนั้นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามที่เกิดจากครอบครัวจึงเป็นวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าต่อสังคม 
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 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า  
ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่า่น 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 

- ให้นักเรียนวาดภาพครอบครัวของฉัน และเขียนเรียงความบรรยายใต้ภาพ เรื่องครอบครัวของฉัน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



177 
 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๘ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เวลาเรยีน ๓ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๘ ประเพณแีละวฒันธรรมไทยทอ้งถิน่        เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/1  สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

 
๒. สาระสำคัญ 
 ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจากพระพุทธศาสนาและเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินชีวิตของผู้คนในทอ้งถิ่น 
 
๓. สาระการเรยีนรู ้               

1. ความรู ้
 ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การประเมนิค่า การสรุปความรู้  

3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 รักความเป็นไทย 

ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเป็น

ต้นกำเนิดให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งดีงามที่ผู้คนปฏิบัติร่วมกัน 
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. นำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (K) 
 2. จำแนกประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่ (P) 
 3. เห็นความสำคัญในการรักษาและปฏิบัติตนในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
๖. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง /ตื่นรู้ที่มีสำนกึสากล 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูให้นักเรยีนเล่นเกมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของไทย โดยมีวิธีการเล่น ดังนี้ 
  ครูนำแถบประโยคมาติดบนกระดานและให้นักเรียนอ่านตามจำนวน  2  รอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า   

- ถ้านักเรียนคิดว่า ข้อความในแถบประโยคเป็นประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้ยกมือ 1 ข้าง 
  - ถ้านักเรียนคิดว่า ข้อความใดในแถบประโยคไม่ใช่ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้ยกมือไขว้
เป็นรูปกากบาท 
  - ครูอ่านข้อความในแถบประโยคทีละข้อความ 
  - ถ้านักเรียนตอบถูกให้บันทึกคะแนนของตนเองไว้ ใครผิดเกิน 3 ครั้ง ให้ออกมาเต้นรำหรือ
ร้องเพลงที่หน้าชั้นเรียน 
 2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มสำรวจประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น        
ที่ตนเองเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม ดังนี ้
  - กลุ่มที่ 1 เลือกประเพณีวัฒนธรรมที่ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นตนเองมา              
1 ตัวอย่าง 
  - กลุ่มที่ 2 เลือกประเพณีวัฒนธรรมที่ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นมา              
1 ตัวอย่าง 
 
 

สงกรานต์เดือน 5 
 

วันวาเลนไทน ์
 

บุญสารทเดือน 10 
 

แห่เทียนพรรษา 
 

อุ้มพระดำน้ำ (เพชรบูรณ)์ 
 

วันไหว้พระจันทร์ 
 

วันคริสต์มาส 
 

บุญพระเวส(มหาชาต)ิ 
 

ประเพณีปอยลูกแก้ว 
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 จากนั้นให้นักเรียนส่งผู้แทนของกลุ่มออกนำเสนอหนา้ช้ันเรียนตามหัวข้อที่ครูกำหนดให ้ดังนี ้
  - บอกความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  - บอกลักษณะวิธีการว่า มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างไร 
  - บอกประโยชน์ของประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 3. จบการนำเสนอของนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ คนในท้องถิ่นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความสามัคคีกัน) 
  - การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นจะเกิดผลดีอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดคู่กับสังคมไทยตลอดไป) 
จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เป็นแผนภาพ
ลงบนกระดาน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 
- หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิน่ เป็นต้นกำเนิดให้เกิด

ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งดีงามที่ผู้คนปฏิบัติร่วมกัน 
 6. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 

เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม แก่คนในชาติ 

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ และรุ่งเรอืง 

เกิดความรักความภูมิใจในชาติ ประโยชน ์
การปฏบิัติตนตาม 

ประเพณแีละ 
วัฒนธรรม เกิดความสามัคคีในชุมชน สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว 

 ประเพณีวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีการ
ดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาค ดังตัวอย่าง ภาคกลาง วิถีชีวิตเกี่ยวกับสายน้ำก็จะมีประเพณี
โยนบัว แข่งเรือ ในช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยว ภาคอีสาน ปริมาณฝนตกน้อยก็จะมีประเพณี
บุญบั้งไฟเพื่อทำพิธีให้ฝนตกตามฤดูกาล ภาคเหนือ ก็จะมีประเพณีส่งเสริมบุตรหลานเข้า
ศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเยาว์ เรียกว่า ประเพณีปอยลูกแก้ว คือ บรรพชาเป็น
สามเณร ภาคใต้ ก็จะมีประเพณีบุญสารทเดือน 10 ทำบุญอุทิศให้แก่ญาติที่วายชนม์ไปแล้ว 
เป็นต้น 
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- ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร 
 7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1๐ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนเลน่เกมประเพณีและวัฒนธรรมไทยแล้วแบ่งกลุ่มออกนำเสนอการศึกษาหน้าช้ันเรียน 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

- ใบงานที่ 1๐ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 
คำถามท้าทาย 

- ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 1. แถบประโยคประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 2. ใบงานที่ 1๐ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 

๙. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

1.3 ตรวจใบงานที่ 1๐ 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

   คะแนน   9-10 ระดับ  ดีมาก 
   คะแนน   7-8 ระดับ  ดี 
   คะแนน   5-6 ระดับ  พอใช ้
   คะแนน   0-4  ระดับ  ควรปรบัปรุง 
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การประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Rubrics) 
การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เรื่อง 

ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9  คะแนน) 

2 
(7-8  คะแนน) 

1 
(5-6  คะแนน) 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปประสบการณ์
เข้าร่วมประเพณี
และวัฒนธรรม 
ในครอบครัวหรือ 
ในท้องถิ่น 
  

เขียนอธิบายหรือ
สรุปประสบการณ์
เข้าร่วมประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ครอบครัว หรอืใน
ท้องถิ่นได้สัมพันธ์
เชื่อมโยง  แสดง
ให้เห็นเป็น
ภาพรวมที่แสดง
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปประสบการณ์
เข้าร่วมประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ครอบครัวหรือใน
ท้องถิ่นได้ มีการ
จำแนกข้อมูล  
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปประสบการณ์
เข้าร่วมประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ครอบครัวหรือใน
ท้องถิ่นได ้สัมพันธ์
กับข้อมูล มีการ
เขียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างให้ 
เข้าใจง่าย  
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปประสบการณ์
เข้าร่วมประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ครอบครัวหรือใน
ท้องถิ่นได ้แต่ยังไม่
สอดคล้องกับข้อมูล 
มีการเขยีนตาม
ข้อมูลที่อ่าน  ไม่มี
การอธิบายเพิ่มเติม 
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ใบงานที่ ๑๐    ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

  ให้นกัเรยีนบันทกึประสบการณ์การเข้าร่วมประเพณแีละวัฒนธรรมมา  1  อย่าง          โดย
เขยีนเครื่องหมาย    ลงใน  และตอบคำถาม 

 

แบบบันทึกการเขา้ร่วมประเพณแีละวฒันธรรมในครอบครัวและทอ้งถิน่ของตนเอง 
1. ประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ข้าร่วมคือ................................................................................ 

  ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครวั 

  ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้องกับศาสนา 

  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกีย่วข้องกับการดำเนินชีวิต 
2. กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติคือ     
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครวัและท้องถิ่น คือ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4. นักเรียนรู้สกึอย่างไรเมื่อได้เข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมดังกล่าว 
 .............................................................................................................................................. 
5. การสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ  
    อันพึงประสงค์ข้อใด 

 ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 

ได้คะแนน 
.................................. 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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แบบทดสอบกอ่นเรียน (Pre -Test) 
 

ชือ่ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ___ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. ประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำคญัอย่างไร 
 ก. แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย 
 ข. เป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติตน 
 ค. เป็นกรอบในการดำเนินชีวิต 
 ง.  เป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิต 
 
2. ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทยในครอบครวั 
 ก. การมีความใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่น 
 ข. การส่งเสริมให้บุตรหลานทำงานหารายได้ 
 ค. การสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 ง.  การให้กำเนิดบุตรหลาน 
 
3. ข้อใดสรุปความหมายของประเพณีได้ถูกต้อง 
 ก. สิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติ   ข. สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
 ค. แบบแผนการดำเนินชีวิต  ง.  สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
 
4. ข้อใดเป็นผลของการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 
 ก. มีการแข่งขนักันมากขึ้น  ข. มีความผูกพนักันน้อยลง 
 ค. มีความอ่อนน้อมและเป็นคนด ี  ง.  มีความแข็งแรงและอดทน 
 
5. ประเพณีโยนบัวเป็นงานประเพณีของภาคใด 
 ก. เหนือ     ข. กลาง 
 ค. ใต ้     ง.  ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
6. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของประเพณีผีตาโขน 
 ก. แต่งกายเหมือนผ ี
 ข. มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ ่
 ค. มีขบวนแหลู่กแก้วไปรอบๆ หมู่บ้าน 
 ง.  โยนดอกไม้ลงไปในเรือที่มพีระพุทธรูป 
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7. เพราะเหตุใดจึงมีการแห่ลกูแก้วไปรอบหมู่บ้าน 
 ก. เพือ่จะได้บวชนานๆ 
 ข. เพื่อความเป็นสิริมงคล 
 ค. เพื่อแสดงความสวยงาม 
 ง.  เพื่อประกาศการบวช และบอกบุญ 
 
8. ข้อใดคือประโยชนข์องการปฏิบัติตนตามประเพณ ีและวัฒนธรรมไทย 
 ก. ทำให้ชุมชนมีงานรื่นเริง 
 ข. ทำให้ชุมชนมีการพัฒนา 
 ค. ทำให้ชุมชนร่ำรวยมั่งคั่ง 
 ง.  ทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
9. การจัดงานประเพณีลอยกระทงมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
 ก. เป็นการบูชาพระแม่ธรณ ี  ข. เพื่อทดแทนคุณของพ่อแม่ 
 ค. เป็นการบูชาพระแม่คงคา  ง.  เพื่อกราบไหว้บูชาเทวดา 
 
10. นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมในทอ้งถ่ินของตนเอง 
 ก. รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาประยุกต์ใช ้
 ข. เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 
 ค. บังคับให้คนอ่ืนปฏิบัติตาม 
 ง.  ไม่สนใจ 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน (Post -Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ___ 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. ข้อใดสรุปความหมายของประเพณีได้ถูกต้อง 
 ก. สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา  ข. สิ่งที่เกิดขึน้ในยุคปัจจุบัน 
 ค. แบบแผนการดำเนินชีวิต  ง.  สิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 
2. ข้อใดเป็นผลของการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 
 ก. มีการแข่งขนักันมากขึ้น  ข. มีความผูกพนักันน้อยลง 
 ค. มีความอ่อนน้อมและเป็นคนด ี  ง.  มีความแข็งแรงและอดทน 
 
3. ประเพณีโยนบัวเป็นงานประเพณีของภาคใด 
 ก. เหนือ     ข. กลาง 
 ค. ใต ้     ง.  ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
4. ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทยในครอบครวั 
 ก. การให้กำเนิดบุตรหลาน 
 ข. การสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 ค. การส่งเสริมให้บุตรหลานทำงานหารายได้ 
 ง.  การมีความใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่น 
 
5. ประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำคญัอย่างไร 
 ก. เป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิต 
 ข. เป็นกรอบในการดำเนินชีวิต 
 ค. เป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติตน 
 ง.  แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย 
 
6. เพราะเหตุใดจึงมีการแห่ลกูแก้วไปรอบหมู่บ้าน 

ก. เพื่อประกาศการบวช และบอกบญุ 
 ข. เพื่อแสดงความสวยงาม 
 ค. เพื่อความเป็นสิริมงคล 
 ง.  เพื่อจะได้บวชนานๆ 
 
7. การจัดงานประเพณีลอยกระทงมีวัตถุประสงคอ์ย่างไร 
 ก. เป็นการบูชาพระแม่ธรณ ี  ข. เพื่อทดแทนคุณของพ่อแม่ 
 ค. เป็นการบูชาพระแม่คงคา  ง.  เพื่อกราบไหว้บูชาเทวดา 
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8. นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง 
 ก. ไม่สนใจ 
 ข. บังคับให้คนอ่ืนปฏิบัติตาม 
 ค. เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 
 ง.  รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาประยุกต์ใช้ 
 
9. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของประเพณีผีตาโขน 
 ก. มีการรดน้ำดำหวัผู้ใหญ ่
 ข. แต่งกายเหมือนผ ี
 ค. โยนดอกไม้ลงไปในเรือที่มพีระพุทธรูป 
 ง.  มีขบวนแหลู่กแก้วไปรอบๆ หมู่บ้าน 
 
10. ข้อใดคือประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณ ีและวัฒนธรรมไทย 
 ก. ทำให้ชุมชนมีงานรื่นเริง 
 ข. ทำให้ชุมชนมีการพัฒนา 
 ค. ทำให้ชุมชนร่ำรวยมั่นคง 
 ง.  ทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน  (Post-Test) 
1.     ก   2.     ค   3.     ข         4.     ง   
5.    ง   6.     ก   7.     ค   8.     ค   
9.     ข             10.    ง 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     ก   2.     ก   3.     ง         4.     ค   
5.    ข   6.     ก   7.     ง   8.     ง   
9.     ค              10.    ข 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๙ วันสำคญัของไทย เวลาเรยีน ๓ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๒๙ วันสำคญัทีเ่กี่ยวกับชาติและพระมหากษัตรยิ ์      เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/3  อธิบายความสำคัญของวันหยุดราชการที่สำคัญ 

 
๒. สาระสำคัญ 

วันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคลและวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการที่สำคัญ 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 วันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย ์

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  

3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์มีวินัย 
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคลและวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวัน
สำคัญเกี่ยวกับชาติ และพระมหากษัตริย ์ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติไทย 

 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. อธิบายความสำคัญวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย ์(K) 
 2. จำแนกวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย ์(P) 
 3. เห็นความสำคัญในการปฏบิัติตนต่อชาติและพระมหากษัตริย์ (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวตักรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูนำบัตรคำวันสำคัญที่เกีย่วกับชาตแิละพระมหากษัตริย์ติดไว้บนกระดาน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
  

จากนั้นให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน และใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบับัตร
คำ ดังนี ้
  - นักเรียนรู้จักวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ วันใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันพ่อ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่) 
  - ในวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ นักเรียนทำกิจกรรมใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ 
เดินเทิดพระเกียรติรณรงค์ให้คนเลิกอบายมุขและทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลแด่ในหลวงและพระราชินี) 
 2. ครูนำบัตรคำ                          มาติดไว้บนกระดาน และอธิบายเกี่ยวกับวันจักรีให้นักเรียนฟัง 
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - วันจักรีตรงกับวันใด (วันที ่6 เมษายนของทกุปี) 
  - ในวันจักรีเกิดเหตุการณ์สำคัญใดขึ้น (เป็นวันที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์) 
  - ในวันจักร ีนกัเรียนปฏิบัติตนอยา่งไร (ตัวอยา่งคำตอบ ปฏบิัตตินเป็นเด็กดขีองพอ่แมแ่ละครู
อาจารย)์ 
 3. ครูนำบัตรคำ                                 มาติดไว้บนกระดาน แลว้ครูอธิบายเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญ 
ให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - วันรัฐธรรมนญูตรงกับวันใด (10 ธันวาคม ของทกุปี) 

วันจักร ี
 

วันรัฐธรรมนูญ 
 

วันฉัตรมงคล 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อ) 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันแม)่ 
 

วันจักร ี
 

วันรัฐธรรมนูญ 
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  - เกิดเหตุการณ์สำคัญใดขึ้นบ้าง (เป็นวนัทีพ่ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที ่

7) พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนชาวไทยในปี พ.ศ.2475 ทำใหม้กีารปกครอง แบบประชาธิปไตยขึน้
ครัง้แรกในประเทศไทย) 
  - นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันสำคัญน้ี (ตัวอยา่งคำตอบ ปฏบิัตตินเป็นพลเมอืงดีของ
ชาต ิเคารพกฎหมายบ้านเมือง) 

 4. ครูนำบัตรคำ                           มาติดไว้บนกระดาน แล้วครูอธิบายเกี่ยวกับวันฉัตรมงคลให้
นักเรียนฟัง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - วันฉัตรมงคลตรงกับวันใด (5 พฤษภาคม ของทุกปี) 

- เกิดเหตุการณ์สำคัญใดขึ้นบ้าง (เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จ
ขึ้นครองราชย์สมบัติในปี พ.ศ. 2559) 
  - นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันหยุดราชการดังกล่าว (ตัวอย่างคำตอบปฏิบัติตนเป็น
พสกนิกรที่ดีของพระองค์ เช่น เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เชื่อฟังครูอาจารย์ เป็นต้น) 

 5. ครูนำบัตรคำและภาพ                                                           ติดลงบนกระดาน จากนั้น
ครูอธิบายและให้นักเรียนตอบคำถาม ดังนี ้
  - วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี มีความสำคัญอย่างไร (เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10) 
  - ในหลวงทรงมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศไทย (ทรงเป็นพระประมุขของปวงชน        
ชาวไทย เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรชาวไทย  เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์
ยาวนานที่สุดในโลก) 
  - วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี มีความหมายต่อคนไทยอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นวันที่
รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงความดีของพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำความดีเพื่อความสุขแก่
ราษฎรไทย และเป็นวันที่คนไทยควรระลึกถึงความดีของพ่อที่มีพระคุณต่อเรา) 
  - ในวันสำคญันี ้นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ไปทำบญุตักบาตร ทำความดีตา่งๆ 
ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงและทำความดีกับคุณพ่อและคุณแม่) 

 6. ครูนำบัตรคำและภาพ                                                           ติดลงบนกระดาน จากนั้น
ครูอธิบายและให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม ดังนี ้
  - วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป ีเป็นวันอะไร (เป็นวันแมแ่หง่ชาติ เป็นวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิีนาถ) 
 
 

วันฉัตรมงคล 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
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  - เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างไรต่อประชาชนชาวไทย (เป็นวันที่ให้ชาวไทยทุกคนนึกถึง
บุญคุณของแม่ที่มีพระคุณต่อเรา และคุณความดีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระเมตตาต่อ
พสกนิกรชาวไทย เช่น ทรงมีโครงการศูนย์ศิลปาชีพ โครงการป่ารักน้ำ เพื่อให้คนไทยหวงแหนและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น) 
  - ในวันสำคัญน้ี นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ  ทำความดีถวายเป็น       
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินี เช่น ทำบุญตักบาตร นำดอกมะลิไปกราบคุณแม่ ขอบคุณที่ท่านให้กำเนิดเรา
มา) 

7. ครูอธิบายเพ่ิมเติมถึงวันสำคัญต่างๆ โดยสรุปว่า   
 
 
 
 
 
 
 8. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปวันสำคัญที่เกี่ยวกบัชาติและพระมหากษัตริย์เป็นแผนภาพ ดังนี ้

ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังน้ี  
- วันจักร ีวันรฐัธรรมนูญ วันฉัตรมงคล และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับ

ชาติและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบนัหลกัของชาติไทย  
 10. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติและพระมหากษัตริย์อย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

ให้นักเรียนอ่านบัตรคำ ตอบคำถามและสรปุความรู้เรื่อง วันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เป็น
แผนภาพ 

วันสำคัญ ที่ นั ก เรียน ได้ศึ กษามานั้ น เป็ นวันที่ เกี่ ยวกับสถาบั นของช าติ และ
พระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักของไทยที่ทุกคนจะต้องรักษาไว้ เพื่อความมั่นคงของชาติไทย
และเป็นวันที่รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ทุกคนร่วมกันทำความดีต่อประเทศชาต ิ
  

วันสำคญั 
ของชาตแิละ 

พระมหากษัตรยิ ์

6 เมษายน วันเสด็จขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 1 
(วันจักรี) 

5 พฤษภาคม วันเสด็จขึน้ครองราชย์ รัชกาลที่ 9 
(วันฉัตรมงคล) 

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 
 
 

(วนัแม่แห่งชาติ) 
5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

(วันพ่อแห่งชาติ) 
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๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
- แผนภาพวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย ์

 
คำถามท้าทาย 

- นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติและพระมหากษัตริย์อย่างไร 
 
๘. สือ่/แหลง่เรยีนรู ้
 1. บัตรคำวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 
 2. ภาพวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
๙. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม นำเสนอแนวทางในการทำความดีต่อชาติและพระมหากษตัริย์
ที่สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วนำเสนอต่อครู 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๙ วันสำคัญของไทย เวลาเรยีน ๓ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๐ วันสำคญัทีเ่กี่ยวศาสนา       เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสงัคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/3  อธิบายความสำคัญของวันหยุดราชการที่สำคัญ 

 
๒. สาระสำคัญ 

วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
สำคัญในทางพระพุทธศาสนา 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การให้เหตุผล การสรุปความรู ้ 

3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์รักความเป็นไทย 
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรปุได้ว่า วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
  1. อธิบายความสำคัญของวันสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (K) 
 2. เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา (P) 
 3. เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูนำบัตรคำวันสำคัญที่เกีย่วกับพระพุทธศาสนา ติดไว้บนกระดาน ดังนี ้
 
      

 
จากนั้นให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน  และใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี ้

  - นักเรียนรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ วันมาฆบูชา             
วันวิสาขบูชา) 
  - ในวันสำคญัทีเ่กี่ยวกับพระพุทธศาสนา นักเรียนทำกิจกรรมใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ทำบุญ
ตักบาตร กวาดลานวดั เวียนเทียน) 

 2. ครูนำบัตรคำ                           มาติดไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านตามจำนวน 2 รอบ 
และอธิบายเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ        
วันวิสาขบูชา ดังนี ้
  - วันวิสาขบูชาตรงกับวันใด (วันขึน้ 15 คำ่ เดือน 6) 
  - วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไร (เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า) 
  - ในวันวิสาขบูชานักเรียนทำกิจกรรมใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษา
ศีล เวียนเทียน) 
  - นักเรียนรู้สึกอย่างไรเม่ือทำกิจกรรมเหล่าน้ัน (ตวัอย่างคำตอบ มีความสุข  สบายใจ) 

 3. ครูนำบัตรคำ                           มาติดไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านตามจำนวน 2 รอบ 
และอธิบายเกี่ยวกับวันมาฆบูชาให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวันมาฆบูชา ดังนี ้
  - วันมาฆบูชาตรงกับวันใด (วันขึ้น 15 คำ่ เดือน 3) 

วันวิสาขบูชา 
 

วันมาฆบูชา 
 

วันอาสาฬหบูชา 
 

วันเข้าพรรษา 
 

วันวิสาขบูชา 
 

วันมาฆบูชา 
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  - ในวันมาฆบูชาเกิดเหตุการณ์สำคัญใดขึ้นบ้าง (พระสงฆ์ซึ่งเป็นอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้
จำนวน 1,250 องค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 3 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
โอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เหล่านั้น) 
  - หลักธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ได้แก่อะไรบ้าง (ละเว้นความชั่ว ทำความดี และ ทำจิตใจให้ผ่อง
ใส) 
  - ในวันมาฆบูชานักเรียนทำกิจกรรมใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียน
เทียน) 
  - นักเรียนรู้สึกอย่างไรเม่ือได้ทำกิจกรรมเหล่าน้ัน (ตัวอย่างคำตอบ สขุใจ สบายใจ) 
 4. ครูแบ่งกระดานออกเป็น 2 ส่วน และนำบัตรคำวันสำคัญทางศาสนาติดที่บนกระดาน ดังนี ้
 
  
 

จากนั้นครูให้นกัเรียนออกมาเล่นเกมที่หน้าชัน้เรียน จำนวน 8 คน โดยครแูจกบัตรคำที่เป็นแถบ
ประโยคให้นักเรียนคนละแผ่น ตามตัวอย่าง 
 

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
กตกิาเลน่เกม 
  - ให้นักเรียนอ่านบัตรคำให้เพื่อนฟังจนครบทุกคน 
  - ครใูห้ตัวแทนนักเรียนนำบัตรไปติดให้ตรงกับช่องเหตุการณ์วันสำคัญของตนเอง 
  - ครูตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกลุ่ม 
  - นักเรียนคนใดติดผิดกลุ่ม ครูให้สวดมนต์ให้เพื่อนฟัง 

 5. ครูนำบัตรคำ                            มาติดไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกันและอธิบาย
เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันใด (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) 

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 
 

พระอรหันต ์1,250 องค์ มาประชุม 
โดยมิได้นัดหมาย 

 

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 
 

พระพุทธเจ้าตรัสรู ้
 

พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
 

ละเว้นความช่ัว ทำความดี ทำจิตใจ 
ให้ผ่องใส 

 

พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 
 

พระพุทธเจ้าประสูติ 
 

วันมาฆบูชา 
 

วันอาสาฬหบูชา 
 

วันวิสาขบูชา 
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  - วันอาสาฬหบูชาสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร (พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อ 
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีพระสงฆ์เกิดขึ้นองค์แรกมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ) 
  - ในวันอาสาฬหบูชา นักเรียนควรทำกิจกรรมใด (ตัวอย่างคำตอบ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม 
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน) 
  - เมื่อทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรยีนรู้สึกอย่างไร (มคีวามสขุ  สบายใจ) 

 6. ครูนำบัตรคำ                           มาติดไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน และครู
อธิบายเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - วันเข้าพรรษาตรงกับวันใด (ตรงกบัวันแรม 1 คำ่ เดือน 8 ถดัจากวันอาสาฬหบูชา 1 วนั) 
  - วันเข้าพรรษา มีความสำคัญอย่างไร ต่อพระพุทธศาสนา (เป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์
จำพรรษาอยู่กับวัด โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน) 
  - ในช่วงพระสงฆ์จำพรรษา นักเรียนควรทำกิจกรรมใด (ทำบุญตกับาตรทกุเช้าและแบง่เวลา
ไปทำบญุทีว่ัด) 
  - การปฏิบัติในกิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไร  (เป็นการทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี       
ทำให้มีความสุขใจ) 
 7. ครูอธิบายสรุปให้นักเรียนฟังว่า   
 
 
 
 
 8. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 

- วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 9. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนอ่านบัตรคำเล่นเกมจัดบัตรคำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
- บัตรคำวันสำคัญทางศาสนา 

 
 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดทางราชการ  
เพื่อให้ชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้ไปปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ
พุทธศาสนิกชนต่อพระพทุธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย 

  

วันเข้าพรรษา 
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คำถามท้าทาย 
 - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 

- บัตรคำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
๙. การวดัและประเมินผล 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า  
ผา่น ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่า่น 
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บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู ้
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๙ วันสำคัญของไทย เวลาเรยีน ๓ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๑ วันสำคญัทีเ่กี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม       เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/3  อธิบายความสำคัญของวันหยุดราชการที่สำคัญ 
 

๒. สาระสำคัญ 
วันสงกรานต์ และวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 
๓. สาระการเรียนรู้                

1. ความรู้ 
 วันสำคัญทางประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
ความเข้าใจที่คงทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า วันสงกรานต์ และวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้  
  1. อธิบายถึงประเพณีและวัฒนธรรมวันสงกรานต ์วันพืชมงคล (K) 
 2. เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญวันสงกรานต์ วันพืชมงคล (P) 
 3. เหน็คุณค่าต่อประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูนำบัตรคำ 2 คำ มาติดบนกระดาน และให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 
  
 

จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา  โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - นักเรียนรู้จักวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทยใน วันใดบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ วันสงกรานต์ วันพืชมงคล) 
  - ในวันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม นักเรียนทำกิจกรรมใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ      
ทำบุญตักบาตรกับพ่อแม่ที่วัด ไปกราบผู้ใหญ่) 

 2. ครูนำบัตรคำและภาพประเพณี                         ติดที่บนกระดานให้นักเรียนดู จากนั้นครู
อธิบายให้นักเรียนฟังและใช้คำถาม ดังนี้ 
  - ประเพณีวันสงกรานต์ตรงกับวันใด (วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี) 
  - มีความสำคัญอย่างไร (เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย  เริ่มต้นจากวันที่ 13 เมษายน 
เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่  14 เมษายน เรียกว่า วันเนา เป็นวันที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าทำกิจกรรม
ร่วมกัน และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศกหรือขึ้นปีใหม่ของไทย) 
  - กิจกรรมที่สำคัญในวันสงกรานต์มีการทำอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ทำบุญตักบาตรที่วัด 
สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่) 
  - นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อประเพณีวันสงกรานต์ของไทย (ตัวอย่างคำตอบ รู้สึกภาคภูมิใจ       
ที่ชาติไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง) 
  - ประเพณีวันสงกรานต์ไทยมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง (ครูสรุปคำตอบของ
นักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน) 
 
 
 
 

วันสงกรานต์ 
 

วันพืชมงคล 
 

วันสงกรานต์ 
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3.  ครูนำบัตรคำหรือภาพเกี่ยวกับ                         ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา จากนั้นครูอธิบาย      
ให้นักเรียนฟัง และใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  - วันพืชมงคลตรงกับวันใดของปี เพราะเหตุใด (ตรงกับเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงเข้าฤดู
ฝน เป็นช่วงที่เกษตรกรเริ่มทำนา) 
  - ประเพณีวันพืชมงคลมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ สังคมไทยเป็น
สังคมเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่  การส่งเสริมทางด้านการทำอาชีพทางการเกษตรจึงมีความสำคัญต่อประเทศ
ไทย) 
  - คำขวัญที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” แสดงให้เห็นถึงอะไรของประเทศไทย (ตัวอย่าง
คำตอบ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมของไทย) 
  - จุดมุ่งหมายของการจัดพระราชพิธีในวันพืชมงคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด  (เพื่อทำ ขวัญเมล็ด
พันธุ์ต่างๆ ก่อนการเพาะปลูก และสนับสนุนส่งเสริมขวัญกำลังใจของชาวนาและเกษตรกรไทย) 
จากนั้น ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า   
 
 
 
 
 4. ครูให้ผู้แทนนักเรียนที่เคยดูการถ่ายทอดพระราชพิธีทางโทรทัศน์มาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนว่า 
ในพระราชพิธีมีการประกอบพิธีอย่างไรบ้าง โดยให้ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพ่ิมเติม 
 5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้ 

วันสงกรานต์ และวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 6. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนจะรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปได้อย่างไร 
 7. ให้นักเรียนทำใบงานที ่1๑ วันสำคัญของไทย 

วันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จประกอบพระราชพิธีเองหรือ
ทรงมอบให้พระราชวงศ์เสดจ็ประกอบพระราชพิธีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นคนสว่นใหญ่ของประเทศ 
  

ส่งเสริมความรกัความสามัคคีในครอบครัว 
 

ส่งเสริมคนในชาติเกิดความรักความสามัคคี 
 

ความสำคญั 
ของประเพณ ี

วันสงกรานต์ต่อ 
สงัคมไทย 

เป็นประเพณ ีและวัฒนธรรมของชาติ 
 

ส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคณุ 
 

ส่งเสริมให้รู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ ่
 

ส่งเสริมการทำความดีทางศาสนา 
 

วันพืชมงคล 
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การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
- ให้นักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เรื่อง วันสำคัญของไทย 

 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- ใบงานที่ 1๑ เรื่อง วันสำคัญของไทย 
 
คำถามท้าทาย 

- นักเรียนจะรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปได้อย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. บัตรคำวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม 
 2. ใบงานวันสำคัญที่เกี่ยวขอ้งกับประเพณีและวัฒนธรรม 
 
๙. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  1.2 ตรวจใบงานที่ 1๑ 
 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า  
ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
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การประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Rubrics) 
การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง       

วันสำคัญของไทย 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9  คะแนน) 

2 
(7-8  คะแนน) 

1 
(5-6  คะแนน) 

หาภาพเกี่ยวกับ
วันหยุดราชการที่ดี
ของไทยและเขียน
อธิบายหรอืสรุป
ความสำคัญของ 
วันสำคัญของไทย 
  

หาภาพเกี่ยวกับ
วันหยุดราชการที่
ดีของไทย และ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปความสำคญั-
ของวันสำคัญของ
ไทย 
ได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กำหนด
และแตกต่างจาก
ที่ครูยกตัวอย่าง 
มีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 
 

หาภาพเกี่ยวกับ
วันหยุดราชการที่ดี
ของไทยและเขียน
อธิบายหรือสรุป
ความสำคัญของวัน
สำคัญของไทย 
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กำหนดแตกต่าง
จากที ่
ครูยกตัวอย่าง  
มีการเขียนและ
อธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

หาภาพเกี่ยวกับ
วันหยุดราชการที่ดี
ของไทยและเขียน
อธิบายหรือสรุป
ความสำคัญของวัน
สำคัญของไทย 
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ 
ที่กำหนด  ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง  และมี
การเขียนอธิบาย
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่าย 
 

หาภาพเกี่ยวกับ
วันหยุดราชการที่ดี
ของไทยและเขียน
อธิบายหรือสรุป
ความสำคัญของวัน
สำคัญของไทย 
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กำหนด  ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง แต่ไม่มี
การเขียนอธิบาย
เพิ่มเติม  
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ใบงานที ่11    วันสำคญัของไทย 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชือ่....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นกัเรยีนหาภาพหรือข่าวเกี่ยวกับวันหยดุราชการทีส่ำคญัของไทยมา 1 วัน ติดลงใน       
แล้วตอบคำถาม 

 

1. วันสำคัญในภาพ คือ........................................................................................................... 
2. ตรงกับวัน………………………….............................................................................................. 
3. มีความสำคญัอย่างไร.......................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................ 
4. นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญน้ีหรือไม่ 

 เคย       ไม่เคย 
   

ได้คะแนน 
.................................. 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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แบบทดสอบกอ่นเรียน (Pre -Test) 
 

ชื่อ _____________________ นามสกุล_______________ เลขที่_______ ชั้น ________ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. วันจักรีมีความสำคญัอย่างไร 
 ก. เป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่ 2 
 ข. รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์ 
 ค. รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์ 
 ง.  เป็นวันที่มีกฎหมายใช้เป็นครั้งแรก 
 
2. วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไร 
 ก. เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า 
 ข. เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 ค. เป็นวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
 ง.  เป็นวันประสูติ ตรัสรู ้และปรินิพพานของพระพทุธเจ้า 
 
3. วันสำคญัของไทยมีความสำคัญอย่างไร 
 ก. เป็นวันที่ประชาชนทุกคนหยุดทำงาน 
 ข. เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 
 ค. เป็นวันที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร ์
 ง. เป็นวันหยุดของคณะรัฐบาล 
 
4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวตรงกับวันใด 
 ก. วันที่ 5 พฤษภาคม ของทกุปี 
 ข. วันที ่12 สิงหาคม ของทุกปี 
 ค. วันที ่5 ธันวาคม ของทุกปี 
 ง.  วันที ่6 เมษายน ของทุกปี 
 
5. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันหยุดราชการที่สำคญั 
 ก. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ัดขึ้น 
 ข. ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัว 
 ค. ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า 
 ง.  ไปเที่ยวต่างจังหวัด 
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6. วันพืชมงคลเกี่ยวข้องกับอาชีพในข้อใด 
 ก. พ่อค้า   ข. ข้าราชการ 
 ค. เกษตรกร   ง.  นักธุรกิจ 
 
7. ข้อใดเป็นกจิกรรมที่ปฏิบตัิในวันสงกรานต์ 
 ก. เวียนเทียนที่วัด  ข. ถวายพวงมาลา 
 ค. รดน้ำขอพรผู้ใหญ ่  ง.  นำดอกมะลิไปไหว้แม ่
 
8. วันสำคญัใดเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ 
 ก. วันมาฆบูชา   ข. วันเข้าพรรษา 
 ค. วันวิสาขบูชา   ง.  วันอาสาฬหบูชา 
 
9. วันสำคญัในข้อใดเกี่ยวข้องกับกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
 ก. วันฉัตรมงคล   ข. วันจักร ี
 ค. วันรัฐธรรมนญู  ง.  วันปิยมหาราช 
 
10. วันที ่12 สิงหาคมของทุกปีมีความสำคญัอย่างไร 
 ก. เป็นวันแม่แห่งชาติ  ข. เป็นวันครอบครัว 
 ค. เป็นวันบิดามารดาแห่งชาติ ง.  เป็นวันพ่อแห่งชาติ 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน (Post -Test) 
 

ชื่อ ____________________ นามสกุล_______________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวตรงกับวันใด 
 ก. วันที ่6 เมษายน ของทุกปี 
 ข. วันที ่5 ธันวาคม ของทุกปี 
 ค. วันที ่12 สิงหาคม ของทุกปี 
 ง. วันที่ 5 พฤษภาคม ของทกุปี 
 
2. วันสำคัญของไทยมีความสำคญัอย่างไร 
 ก. เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 
 ข. เป็นวันที่ประชาชนทุกคนหยุดทำงาน 
 ค. เป็นวันที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร ์
 ง. เป็นวันหยุดของคณะรัฐบาล 
 
3. วันวิสาขบูชามีความสำคญัอย่างไร 
 ก. เป็นวันประสตูิของพระพุทธเจ้า 
 ข. เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 ค. เป็นวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
 ง.  เป็นวันประสูติ ตรัสรู ้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
 
4. วันจักรีมีความสำคัญอย่างไร 
 ก. เป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่ 2 
 ข. รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์ 
 ค. รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์ 
 ง.  เป็นวันที่มีกฎหมายใช้เป็นครั้งแรก 
 
5. วันที ่12 สิงหาคมของทุกปีมีความสำคญัอย่างไร 
 ก. เป็นวันบิดามารดาแห่งชาติ   ข. เป็นวันพ่อแห่งชาติ 
 ค. เป็นวันแม่แห่งชาติ    ง.  เป็นวันครอบครัว 
 
6. วันสำคัญในข้อใดเกี่ยวข้องกับกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
 ก. วันรฐัธรรมนูญ    ข. วันจักร ี
 ค. วันฉัตรมงคล     ง.  วันปิยมหาราช 
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7. วันสำคญัใดเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ 
 ก. วันมาฆบูชา     ข. วันอาสาฬหบูชา 
 ค. วันวิสาขบูชา     ง.  วันเข้าพรรษา 
 
8. ข้อใดเป็นกจิกรรมที่ปฏิบตัิในวันสงกรานต์ 
 ก. เวียนเทียนที่วัด    ข. ถวายพวงมาลา 
 ค. รดน้ำขอพรผู้ใหญ ่    ง.  นำดอกมะลิไปไหว้แม ่
 
9. วันพืชมงคลเกี่ยวข้องกับอาชีพในข้อใด 
 ก. เกษตรกร     ข. ข้าราชการ 
 ค. พ่อค้า     ง.  นักธุรกิจ 
 
10. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันหยุดราชการท่ีสำคัญ 
 ก. ไปเที่ยวต่างจังหวัด 
 ข. ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า 
 ค. ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัว 
 ง.  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ัดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
1.     ข   2.     ก   3.     ง         4.     ค   
5.    ค   6.     ก   7.     ข   8.     ค  
9.     ก            10.    ง 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     ค   2.     ง   3.     ข         4.     ค   
5.    ก   6.     ค   7.     ค   8.     ง   
9.     ค            10.    ก 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู ้
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๐ บุคคลสำคญัของท้องถิน่ เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๒ บุคคลทีม่ผีลงานเปน็ประโยชนแ์กชุ่มชนและทอ้งถิน่       เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/4 ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

 
๒. สาระสำคญั 

บุคคลสำคัญของท้องถิ่นเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมของท้องถิ่นเป็นแบบอย่างของบุคคล
ผู้ทำความดีของชาต ิ
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 ประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ชุมชน 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การให้เหตุผล การประเมินค่า การสรุปความรู้      
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 มีวินัย มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู ้
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า บุคคลที่มีผลงานทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเสียสละพัฒนาท้องถิ่น  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไป ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรนำแนวทางการปฏิบัติตน
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง 
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
  1. นำเสนอบุคคลสำคญัของทอ้งถิ่นของตนเอง (K) 
 2. จำแนกคุณสมบัติของความเป็นบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของตนเอง (P) 
 3. ชื่นชมผลงานและการทำคณุประโยชน์ต่อส่วนรวมของบุคคลสำคัญของท้องถิน่ (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
 

๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. ครูนำนักเรยีนเข้าสู่บทเรียน โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้

- ในชุมชนของนักเรียนมีบุคคลใดทีท่ำประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนและนักเรยีนเกดิความประทับใจบ้าง
............................................................................................................................. 

  - บุคคลดังกล่าวทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนอยา่งไร................................................... 
  - นักเรียนจะนำตัวอย่างท่ีดีนำไปปฏิบัติตนอย่างไร.................................................. 
 2. ครูนำประวัติของบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นมาเล่าให้นักเรยีนฟัง  
ตัวอยา่งบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 2 บุคคล  

1) นายประยงค ์รณรงค ์ผูน้ำชุมชนตำบลไมเ้รยีง 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อครูเล่าจบ ครูใช้คำถามเพ่ือให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   
  - นายประยงค์ รณรงค์ ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็น
ผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน) 
  - นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากประวัติของนายประยงค์ รณรงค์ (ตัวอย่างคำตอบ เป็นคนใฝ่รู้ 
พัฒนาตนเองและรู้จักพึ่งพาตนเองเป็นแบบอย่างให้ชุมชนรู้จักการช่วยเหลือกันและพึ่งพาตนเอง) 

ประวัตแิละผลงานของนายประยงค์ รณรงค ์
 นายประยงค์ รณรงค์ เกิดเมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2480 ณ  ตำบลไม้เรียง อำเภอถลาง           
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดในครอบครัวที่ทำเกษตร มีฐานะยากจน แต่เป็นคนที่มีความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์  เป็นคนใฝ่รู ้พัฒนาตนเองตลอดเวลา  
 ผลงานสำคญั 
 เป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยทำให้ชาวตำบลไม้เรียงสามารถพึ่งพาตนเอง ในการแก้ปัญหาการทำ
กินและร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชน จนเป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเองจนทำให้นายประยงค์ 
รณรงค์ เป็นผู้นำชุมชนที่ได้รับการยกย่องจากทั่วประเทศว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่สร้างแรงบันดาลใจให้
คนในชุมชนต่ืนตัวในการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการพ่ึงพาตนเอง 
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  - นักเรียนจะนำข้อคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ มีนิสัย     
ใฝ่เรียนรู้ รู้จักพึ่งพาตนเองและมีความอดทน) 
  - นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อประวัติและผลงานของนายประยงค์ รณรงค์ (ตัวอย่างคำตอบ รู้สึก
ประทับใจ) 

2) แพทยห์ญิงเพญ็นภา  ทรพัยเ์จรญิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เมื่อครูเล่าจบ ครูใช้คำถามเพ่ือให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  - แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ นำแพทย์แผนไทยมารักษาผู้ป่วย ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน) 
ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า  
 
 
 
 
 
 

- แพทย์หญิงเพ็ญนภาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นผู้รู้จักนำ     
สิ่งที่ดีและมีคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม) 
  - นักเรียนจะนำแบบอย่างท่ีดีนำไปปฏิบัติตนอย่างไร (ตัวอยา่งคำตอบ การรู้จักทำประโยชน์
เพือ่ส่วนรวม) 
  3. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุม่ร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลบุคคลทีม่ีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเอง แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อที่ครูกำหนดให ้ดังนี้ 
  - ประวัติและผลงานของบุคคล 

 แพทย์ แผน ไทย เป็ น ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ของคน ไทยที่ ใช้พื ชสมุ น ไพ รที่ เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นนำมาบำบัดอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ  โดยไม่ต้องใช้        
ยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วสมุนไพรยังมีศาสตร์แพทย์แผนโบราณแขนงอ่ืนอีก เช่น การนวด
คลายจุดตามร่างกาย เป็นต้น 

 

  

ประวัตแิละผลงานของแพทยห์ญงิเพญ็นภา  ทรพัยเ์จรญิ 
แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 เป็นแพทย์

แผนปัจจุบันคนแรกของไทยที่บุกเบิกนำสมุนไพรไทยมาใช้ร่วมกับการรักษาโรคแผนปัจจุบันใน
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว และเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่นำการรักษาแบบ
แพทย์แผนไทยควบคู่กับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน   แพทย์หญิงเพ็ญนภา มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจเรียนรู้ตำรับยาแผนโบราณ รวมทั้งได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเป็นการอนุรักษ์          
ภูมิปัญญาไทย แพทย์หญิงเพ็ญนภาได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นแพทย์ดีเด่นชนบทประจำปี 
พ.ศ. 2529 
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  - ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและชุมชน 
  - ข้อคิดหรือแบบอย่างที่นักเรียนควรนำไปปฏิบตัิตน 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาประวัติของบุคคลสำคัญของท้องถิ่น 
เป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 
  - บุคคลที่มีผลงานทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเสียสละพัฒนาท้องถิ่นและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของบุคคลทั่วไปถือว่า เป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรนำแนวทางการปฏิบัติตนมาปรับใช้ให้
เหมาะสม 
 6. ครใูห้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นเยาวชนตัวอย่างของโรงเรียนได้อย่างไร 
 7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1๒ บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนำเสนอบุคคลตัวอย่างในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง และสรุปความรู้
ประโยชน์การศึกษาบุคคลสำคัญของท้องถิ่นเป็นแผนภาพ 
 
๗. ชิ้นงานหรอืภาระงาน (หลกัฐาน รอ่งรอยแสดงความรู)้ 

- ใบงานที่ 1๒ บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 
คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นเยาวชนตัวอย่างของโรงเรียนได้อย่างไร 
 
 

ประโยชน ์
การศึกษาประวัต ิ
ของบคุคลสำคญั 

ของทอ้งถิน่ 

เป็นแบบอยา่งของการทำความดี  

ได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต 

ทำให้รู้จักการพัฒนาตนเอง 

เป็นแรงบันดาลใจในการทำดี 
 
 

(วนัแม่แห่งชาติ) ทำให้รู้จักการเสียสละต่อส่วนรวม 
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๘. สือ่/แหลง่เรยีนรู ้
 1. ประวัติและผลงานของนายประยงค์ รณรงค์ และแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 
 2. ใบงานที่ 1๒ บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 
๙. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธกีารวัดและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.3 ตรวจใบงานที่ 1๒ 

 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต ่2 รายการถอืว่า ผ่าน ผ่าน 1 
รายการถือว่า ไมผ่่าน 

3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
   คะแนน  9-10 ระดับ  ดีมาก 
   คะแนน  7-8 ระดับ  ดี 
   คะแนน  5-6 ระดับ  พอใช ้
   คะแนน  0-4  ระดับ  ควรปรับปรุง 
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การประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Rubrics) 
การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง 

บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9  คะแนน) 

2 
(7-8  คะแนน) 

1 
(5-6  คะแนน) 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อมูลบุคคล
ที่มีผลงานเป็น
ประโยชน์แก่
ชุมชน และ
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 
  

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อมูลบุคคล 
ที่มีผลงาน 
เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเองได้
สัมพันธ์เช่ือมโยง
กัน แสดงให้เหน็
ภาพรวม  แสดงถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและบุคคล
ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

เขียนอธิบายหรือสรุป
ข้อมูลบุคคล 
ที่มีผลงาน 
เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเองได้ มีการ
จำแนกข้อมูลแสดง
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของตนเอง
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อมูลบุคคล 
ที่มีผลงาน 
เป็นประโยชน์ แก่                                                                                                                      
ชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเองได้
สอดคล้องกับข้อมูล 
มีการเขียนอธิบาย
และยกตัวอย่าง
ผลงานของบุคคล
ให้เข้าใจง่าย 
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปข้อมูลบุคคล 
ที่มีผลงาน 
เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเองได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับข้อมูล  
ข้อมูลด้านบุคคลไม่
ชัดเจน 
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ใบงานที ่12    บุคคลทีม่ผีลงานเปน็ประโยชนแ์กชุ่มชนและท้องถิน่ 
 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุม่รว่มกันคน้คว้าหาข้อมลูบคุคลทีม่ผีลงานเป็นประโยชนแ์ก่ชุมชนและ
ทอ้งถิน่ของตนเองจากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ มา 1 ทา่น แลว้บันทกึข้อมลูลงในแบบบนัทึก 
 

แบบบันทึกบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 
 

1. บุคคล ชื่อ............................................................................................................................ 
 
2. ประวัติของบุคคล................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................ 
 
3. ผลงานที่เปน็ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นคือ................................................................ 
    ............................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................ 
   
   

ได้คะแนน 
.................................. 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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แบบทดสอบกอ่นเรียน (Pre -Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. เพราะเหตุใดนายประยงค์ รณรงค ์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
 ก. สร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนต่อสู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 ข. ชอบช่วยเหลือชาวบ้านยามที่ชาวบ้านเดือดร้อน 
 ค. ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
 ง.  เป็นคนที่พูดเก่ง 
 
2. นายประยงค ์รณรงค ์เป็นคนอย่างไร 
 ก. ทำงานตามที่ผู้อื่นสั่ง 
 ข. มีจิตใจโอบอ้อมอาร ี
 ค. ชอบเป็นผู้นำกล้าแสดงออก 
 ง.  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรคแ์ละมีนิสัยใฝ่รู ้
 
3. นายประยงค์ รณรงค ์เกิดในครอบครัวทีเ่ป็นอย่างไร 
 ก. นักธุรกิจ มีฐานะร่ำรวย    ข. ประสบปัญหาค้าขายขาดทุน 
 ค. ทำการเกษตร มีฐานะร่ำรวย   ง.  ทำการเกษตร มีฐานะยากจน 
 
4. ข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม  ไปปฏิบัติ 
 ก. บริจาคเงินให้คนจน    ข. รู้จักพึ่งพาตนเอง 
 ค. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน    ง.  มีความตรงต่อเวลา 
 
5. ข้อใดเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตของนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม 
 ก. เศรษฐกิจพอเพียง    ข. เศรษฐกิจกา้วหน้า 
 ค. เศรษฐกจิถดถอย    ง.  เศรษฐกิจเพื่อธุรกิจ 
 
6. การปฏิบัติของแพทย์หญิงเพ็ญนภา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างไร 
 ก. เป็นการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมในท้องถิ่น 
 ข. ช่วยให้คนในท้องถิ่นมีสุขภาพแข็งแรง 
 ค. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
 ง.  เป็นการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับพืชสมุนไพรไทย 
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7. ข้อใดเป็นผลงานของแพทย์หญิงเพ็ญนภา 
ก. เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ 

 ข. เป็นผู้จัดทำแผนแม่บทยางพาราไทย 
 ค. ปกป้องสิทธิของชาวบ้านที่ถูกละเมิดสทิธิ 
 ง. เป็นผู้บุกเบิกพืชสมุนไพรไทยมาใช้ในการรักษาแผนปัจจบุัน 
 
8. บุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ชมุชนมีลักษณะตรงกับข้อใด 
 ก. แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง   ข. ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 
 ค. หาประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง   ง.  เห็นประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก 
 
9. นักเรียนจะนำแบบอย่างท่ีดีของแพทย์หญิงเพ็ญนภามาปฏิบัติอย่างไร 
 ก. สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง   ข. มีความกล้าหาญ 
 ค. มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น    ง.  สืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 
10. ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาผลงานของบุคคลในท้องถิ่น 
 ก. มีความสนุกสนาน    ข. ได้ความเพลิดเพลิน 
 ค. ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต   ง.  ได้ความรู้ใหม่และอาชีพใหม่ 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน (Post -Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. นายประยงค ์รณรงค ์เป็นคนอย่างไร 
 ก. ทำงานตามที่ผู้อื่นสั่ง 
 ข. มีจิตใจโอบอ้อมอาร ี
 ค. ชอบเป็นผู้นำกล้าแสดงออก 
 ง.  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรคแ์ละมีนิสัยใฝ่รู ้
 
2. นายประยงค ์รณรงค ์เกิดในครอบครัวทีเ่ป็นอย่างไร 
 ก. นักธุรกิจ มีฐานะร่ำรวย  ข. ทำการเกษตร มีฐานะยากจน 
 ค. ทำการเกษตร มีฐานะร่ำรวย  ง.  ประสบปัญหาค้าขายขาดทุน 
 
3. เพราะเหตุใดนายประยงค์ รณรงค ์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
 ก. เป็นคนที่พูดเก่ง 
 ข. ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  

ค. ชอบช่วยเหลือชาวบา้นยามที่ชาวบ้านเดือดร้อน 
 ง.  สร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนต่อสู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 
4. ข้อใดเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตของนายวิบูลย ์เข็มเฉลิม 
 ก. เศรษฐกิจพอเพียง   ข. เศรษฐกิจกา้วหน้า 
 ค. เศรษฐกิจถดถอย   ง.  เศรษฐกิจเพื่อธุรกิจ 
 
5. ข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของนายวิบูลย์ เข็มเฉลิมไปปฏิบัติ 
 ก. บริจาคเงินให้คนจน   ข. รู้จักพึ่งพาตนเอง 
 ค. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน   ง.  มีความตรงต่อเวลา 
 
6. ข้อใดเป็นผลงานของแพทย์หญิงเพ็ญนภา 
 ก. เป็นผู้บุกเบิกพืชสมุนไพรไทยมาใช้ในการรักษาแผนปัจจบุัน 
 ข. ปกปอ้งสิทธิของชาวบ้านที่ถูกละเมิดสิทธ ิ
 ค. เป็นผู้จัดทำแผนแม่บทยางพาราไทย 
 ง.  เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ 
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7. การปฏิบัติของแพทย์หญิงเพ็ญนภา ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างไร 
 ก. เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทย 
 ข. ช่วยให้คนในท้องถิ่นมีสุขภาพแข็งแรง 
 ค. เป็นการสรา้งรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
 ง.  เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 
8. นักเรียนจะนำแบบอย่างท่ีดีของแพทย์หญิงเพ็ญนภามาปฏิบัติอย่างไร 
 ก. สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง  ข. สืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 ค. มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น   ง.  มีความกล้าหาญ 
 
9. ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาผลงานของบุคคลในทอ้งถิ่น 
 ก. มีความสนุกสนาน   ข. ได้ความเพลิดเพลิน 
 ค. ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต  ง.  ได้ความรู้ใหม่และอาชีพใหม่ 
 
10. บุคคลที่ทำประโยชน์ในแก่ชุมชนมีลักษณะตรงกับข้อใด 
 ก. แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง  ข. ทำประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม 
 ค. หาประโยชน์ให้แก่พวกพอ้ง  ง.  เห็นประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
1.     ง  2.     ข   3.     ง         4.     ก    
5.    ข  6.     ก   7.     ก   8.     ข    
9.     ค  10.    ข 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     ก  2.     ง   3.     ง         4.     ข    
5.    ก  6.     ง   7.     ง   8.     ข    
9.     ง  10.    ค 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๑ ประชาธิปไตยในชั้นเรยีน โรงเรยีน และชุมชน เวลาเรยีน ๔ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๓ การมสีว่นรว่มในกจิกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย       เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง   
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 

มาตรฐานการเรยีนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.2 ป.3/1 ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
 
๒. สาระสำคญั 
 ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยการแสดงบทบาทและการมีส่วน
ร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย เพื่อความสงบสุขและประโยชน์ที่จะเกิดแก่สมาชิกชุมชน 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้ 
 หลักการประชาธิปไตยและประชาธิปไตยในชุมชน 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การให้เหตุผล การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การสรุปความรู้  
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรปุได้ว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยการยึดเสียง
ส่วนใหญ่ของสมาชิกในชุมชนเป็นหลักกติกาในการอาศัยอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
  1.  อธิบายกระบวนการประชาธปิไตยที่เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันของชุมชน (K) 
 2. จำแนกบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน (P) 
 3. เห็นความสำคัญในการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน (A) 
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๕. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูเขียนแผนภาพหลักการประชาธิปไตยลงบนกระดาน 
 
      
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ครูให้นักเรียนอ่านข้อความจากแผนภาพ และครใูช้คำถามให้นกัเรียนรว่มกันแสดงความ
คิดเห็น ดังนี ้

  - การปฏิบัติตนตามกติกาหรือหลักการประชาธิปไตยส่งผลดีต่อชุมชนอย่างไร  (ตัวอย่าง

คำตอบ ทำให้ชุมชนมีความสงบสุข) 
  - นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างไ ร
(ตัวอย่างคำตอบ เคารพกติกา ปฏิบัติตนเคารพกฎหมาย เคารพเสียงส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นของ
ผู้อื่น) 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นสมาชิกในชุมชนและให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
  - บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกของชุมชนที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยจะต้อง
ปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 
 
 
 
 

หลกัการ 
ประชาธิปไตย 

การอยู่ร่วมกันโดยยึดถือเสียงส่วนใหญ ่ 

การมีส่วนร่วมโดยบทบาทและหน้าที ่

การเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น 

ความเสมอภาค 
 
 
(วนัแม่แห่งชาติ) การยอมรับกตกิาของเสียงส่วนใหญ ่
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ครูสรุปคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพ 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้น ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแผนภาพและให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
คำถาม ดังนี ้
  - การรู้จักบทบาทหน้าที่ตามกระบวนการประชาธิปไตยเกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ สร้างความเป็นระเบียบและความสงบสุขแก่ชุมชน) 
 3. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยครูใช้
คำถาม ดังนี ้
  - นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ตามกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ สนับสนุนส่งเสริมหรือรณรงค์ให้ผู้ปกครองไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง   รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด ติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของชุมชน การมีส่วนร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชน) 
  - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยมีความสำคัญต่อ
ชุมชนอย่างไรบ้าง 
ครูสรุปคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพ 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาท 
หน้าที ่

การเปน็ 
สมาชิกชมุชน 

เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกา และกฎหมาย 

ความสำคญั 
การมสีว่นรว่มใน

กจิกรรมตาม 
กระบวนการ 
ประชาธิปไตย 

ในชุมชน 

ปฏิบัติตนตามมติเสียงส่วนใหญ่  

สร้างความเป็นระเบียบให้แก่ชุมชน 

เป็นการสร้างความสามัคคีและ 
ความสงบสุขให้แก่ชุมชน 

 

ได้แสดงบทบาทหน้าที ่
 
 

(วนัแม่แห่งชาติ) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

ดูแลรักษาสาธารณประโยชน์ร่วมกัน  

สนับสนุนการพัฒนาชุมชน  

มีส่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชน  

ร่วมกันรกัษาผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน 
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4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยการยึดเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกใน

ชุมชนเป็นหลักกติกาในการอาศัยอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 
 5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - การมสี่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนมีผลดีอย่างไร 

6. ให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑๓ การมีส่วนรว่มในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย  
 

การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นกัเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้ เรือ่ง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยเป็นแผนภาพ 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

1. แผนภาพการมีส่วนร่วมในกจิกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 2. ใบงานที่ ๑๓ การมีส่วนรว่มในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 
คำถามท้าทาย 

- การมสี่วนร่วมในกจิกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนมีผลดีอย่างไร 
 
๘. สือ่/แหลง่เรยีนรู ้
 - ใบงานที่ ๑๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 
๙. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.2 ตรวจใบงานที่ ๑๓ 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผา่นต้ังแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 
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การประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Rubrics) 
การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง     

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9  คะแนน) 

2 
(7-8  คะแนน) 

1 
(5-6  คะแนน) 

วาดภาพการม ี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
และเขียนอธิบาย
หรือสรุปการทำ
กิจกรรมจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ตาม 
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 
  

วาดภาพการม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยและ
เขียนอธิบายหรือสรุป
การทำกิจกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดและแตกต่าง
จากที่ครูยกตัวอย่าง
และเขียนอธิบายได้
สัมพันธ์เช่ือมโยง
แสดงให้เห็นถึง 
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

วาดภาพการม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชมุชน ตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปการทำกิจกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนดแตกต่าง
จากที่ครูยกตัวอย่าง
ได ้และมีการเขียน
จำแนกอธิบายให้
เห็นความสัมพันธ์
กับตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

วาดภาพการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปการทำ
กิจกรรมจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยได้
สมัพันธ์กับหัวข้อที่
กำหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่างได้และ
เขียนหรือสรุป
สอดคล้องกับข้อมูล
มีการยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจ
ง่าย 

วาดภาพการม ี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
และเขียนอธิบาย
หรือสรุปการทำ
กิจกรรมจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยได้
ตามที่ครู
ยกตัวอย่างแต่ยัง
อธิบายหรือสรุป
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลและไม่มี
การอธิบาย
เพิ่มเติม  
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ใบงานที ่๑๓    การมสีว่นร่วมในกจิกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นักเรียนวาดภาพแสดงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยและตอบคำถาม 
 

1. ฉันมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนโดย 
    ............................................................................................................................................. 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่งผลอย่างไร 

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

 

ไดค้ะแนน 
.................................. 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๑ ประชาธิปไตยในชั้นเรยีน โรงเรยีน และชุมชน เวลาเรยีน ๔ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๔ การออกเสยีงโดยตรงและการเลอืกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรยีน 
และในโรงเรยีน      เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง  
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.2 ป.3/2 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจ ในชั้นเรียน โรงเรียนและ

ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 
๒. สาระสำคญั 
 การออกเสียงโดยตรงและเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยเบื้องต้นในชั้นเรียนและโรงเรียน 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 1. ประชาธิปไตยในชัน้เรียน 

2. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

 การจำแนก การปฏิบัต ิการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนของเพื่อนในชั้นเรียนเป็น
กระบวนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยเบื้องต้นในชั้นเรียน 
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๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
  1. นำเสนอแนวทางการออกเสียงโดยตรงและเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนและโรงเรียน (K) 
 2. แสดงวิธีการออกเสียงโดยตรงและเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนและโรงเรียน (P) 
 3. สนใจศึกษาเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยในชั้นเรียนและโรงเรียน (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวตักรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูนำสถานการณ์เกีย่วกับการเลือกหัวหน้าช้ันของนักเรียนมาอ่านให้นักเรียนฟัง ดังนี ้
 
ตัวอย่างสถานการณ์ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นครูให้นกัเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
  - นักเรียนควรเลือกหัวหน้าชั้นตามสถานการณ์สำคัญที่เท่าไร เพราะเหตุใด (ตัวอย่างคำตอบ 
เลือกสถานการณ์ที่ 3 เพราะคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเลือกมีความพร้อมในการเป็นหัวหน้าชั้นที่ดีได้) 

1 

นักเรียนชั้น ป.3/1 เลือกหัวหน้าช้ันโดยครูเป็นผู้เลือก 

2 
นักเรียนชั้น ป.3/2 เลือกหัวหน้าช้ันโดยนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 
คนที่สูงที่สุดเปน็หัวหน้าชั้น 

3 
นักเรียนช้ัน ป.3/3 เลอืกหัวหน้าช้ันโดยเสียงส่วนใหญเ่ลือกคนท่ีต้ังใจ
เรียน ขยันทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นหัวหนา้ช้ัน 
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  - เพราะเหตุใดไม่เลือกตามสถานการณ์ที่ 1 (ตัวอย่างคำตอบ ไม่เป็นการเลือกที่เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย) 
  - เพราะเหตุใดไม่เลือกตามสถานการณ์ที่ 2 (ตัวอย่างคำตอบ คุณสมบัติของความสูงทาง
ร่างกายไม่สามารถเป็นตัววัดความสามารถหรือการเป็นผู้นำได้) 
 2. ครูนำบัตรคำที่มีความหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตย ติดบนกระดานให้นักเรียนร่วมกันศึกษา 
 
 
 
 
 

จากนั้น ครูให้นักเรียนอ่านพร้อมกันและครอูธิบายความหมายของบัตรคำให้นักเรียนฟัง และครูใช้
คำถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  - นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่ (เคย) 
  - มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างไร (ช่วยรณรงคใ์หผู้ป้กครองไปเลือกตัง้) 
 ครูอธิบายเสริมว่า “กระบวนการประชาธิปไตยที่นักเรียนเข้าใจนั้นเป็นกระบวนการประชาธิปไตย
ระดับประเทศ แต่วันนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักประชาธิปไตยเบ้ืองต้นที่ใกล้ตัวนักเรียน” 
 3. ครูจัดกิจกรรมเลือกหัวหนา้ช้ันเรียนหรือแสดงบทบาทสมมุติการเลือกหัวหน้าชั้นเรียน โดยครู
กำหนดกติกา ดังนี้ 
  - ให้นักเรียนเสนอตัวแทนที่จะเป็นหัวหน้าชั้นตามความเหมาะสม 
  - ที่ได้รับการนำเสนอช่ือออกมาหาเสียงหน้าช้ันเรียน 
  - ครใูห้นักเรียนโหวตให้คะแนนผู้ที่ตนสนับสนุน 
  - ให้ผู้แทนนักเรียนออกมารวมคะแนนและประกาศผลการลงคะแนนเสยีง การออกเสียง 
 ครูให้ผู้แทนนักเรียนประกาศผลผู้ที่ได้รับเลอืกให้เป็นหัวหน้าช้ัน 

จากนัน้ ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
  - นักเรียนยอมรับการเลือกหัวหน้าช้ันหรือไม่ เพราะอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ยอมรับ เพราะ
เปน็เสียงสว่นใหญแ่ละเปน็ไปตามกตกิา) 
  - การที่ครใูห้นักเรียนเลือกหัวหน้าช้ัน โดยการลงคะแนนเสียงให้กับเพ่ือนที่ได้รับการเสนอชื่อ
เรียกว่า... (การลงคะแนนเสยีงตามระบอบประชาธิปไตย) 
  - การลงคะแนนเสียงของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเอง โดยไม่มีใครบังคบัและมีอำนาจในการ
ตัดสินใจ เรียกวา่... (การออกเสียงโดยตรง) 
  - นักเรียนลองยกตัวอย่างการออกเสียงโดยตรงในชั้นเรียนมีอะไรบ้าง  (ตัวอย่างคำตอบ      
การเลือกหัวหน้าชั้น การเลือกกิจกรรมทำร่วมกัน การเลือกหัวหน้ากลุ่ม เป็นต้น) 

การยอมรับเสียงส่วนใหญ ่
 

การลงคะแนนเสียง 
 

การรับฟังเสียงส่วนน้อย 
 

การมีส่วนร่วมแสดงความคิด 
 

การเคารพกติกาสว่นรวม 
 

การเคารพความคิดผู้อื่น 
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 4. ครูให้นักเรยีนศึกษา เรื่อง การเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน โดยครูใช้คำถามใหน้ักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  - นักเรียนเข้าใจคำว่า “ตัวแทน” ว่าอย่างไร (ตัวแทน คอื ผูท้ีไ่ด้รับมอบหมายใหท้ำหนา้ที่
แทนสมาชกิ มอีำนาจในการตัดสนิใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ แทนสมาชกิ) 
  - นักเรียนลองยกตัวอย่างการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ เช่น คนที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นเรียนจะทำหน้าที่แทนเพื่อนในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียน เช่น เป็นตัวแทนของห้องไปร่วมกิจกรรมกับชั้นอื่น เป็นต้น) 
  - นอกจากหัวหน้าชั้นแล้วยังมีตัวแทนออกเสียงอื่นอีกหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ มี เช่น ผู้ที่
ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มออกไปทำหน้าที่แทนสมาชิกในกลุ่มหน้าชั้นเรียน  
เปน็ต้น)   
 5. ครูและนักเรียนเขียนแผนภาพสรุปการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน
ลงบนกระดานให้นักเรียนด ูดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

6. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาการออกเสียงโดยตรงในโรงเรียน ครูอธิบายและใช้คำถามให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  - นักเรียนเข้าใจคำว่า การออกเสียงโดยตรงว่าอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ การมีส่วนร่วม       
ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร          มี
อำนาจในการตัดสินใจเอง ไม่มีการถูกบุคคลอื่นบังคับแต่ประการใด) 
  - นักเรียนลองยกตัวอย่างการออกเสียงโดยตรงท่ีเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น (การเลือก
ประธานนักเรียน) 
  - นักเรียนออกเสียงโดยตรงอย่างไร (การลงคะแนนเลือกผู้แทนนักเรียนที่ลงสมัครเป็น
ประธานนักเรียน) 
  - การจัดใหม้ีการเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียน มีความสำคัญอยา่งไรบ้าง  
 
 
 

การเลือกตัวแทนออกเสียง 
 

การออกเสียงโดยตรง 
 

การลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าชั้น 
การยกมือเลือกหัวหน้ากลุ่ม 

 

การมอบหน้าที่ให้กับหัวหน้าช้ัน 
การให้หัวหน้ากลุ่มทำหน้าทีแ่ทน

สมาชิก 
 

ประชาธิปไตย
ในห้องเรยีน 
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ครูสรุปคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดังนี ้
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

7. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาการเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนและใช้คำถามให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  - นักเรียนมีความเข้าใจการเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนว่าอย่างไร (การเลือกตัวแทน
ของนักเรียนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนแทนนักเรียน
ของโรงเรียน) 
  - นักเรียนลองยกตัวอย่างการเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนมีลักษณะอย่างไร  (ตัวอย่าง
คำตอบ เช่น นักเรียนที่ได้รับเลือกจากเสียงส่วนใหญ่ให้เป็นประธานนักเรียนจะมีหน้าที่ทำกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน) 
  - นอกจากประธานนักเรียนแล้วยังออกเสียงอื่นอีกหรือไม่  (ตัวอย่างคำตอบ  มี เช่น 
คณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนชมรมต่างๆ ของนักเรียน เป็นต้น) 
 8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียน ลงบน
กระดาน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 9. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้ 

การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นกระบวนการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยเบื้องต้นในชั้นเรียน 
 10. ครใูห้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดงันี ้  

- ในชุมชนของนักเรียนมีเหตุการณ์ใดบ้างเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย 

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการตัดสินใจ 
 

ส่งเสริมการเรยีนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

ความสำคญั 
ของ 

การเลือกตัง้ 
ในโรงเรยีน 

 

การเลือกตัวแทนออกเสียง 
 

การออกเสียงโดยตรง 
 

การลงคะแนนเสียงเลือกประธาน
นักเรียน 
การเลือกคณะกรรมการนักเรยีน 
 

ประธานนักเรียนทำหน้าที่เป็น 
ตัวแทนนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทน
ชั้นเรียนต่างๆ 
 

ประชาธิปไตย
ในโรงเรยีน 
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การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
- การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกหัวหน้าชั้นหรือแสดงบทบาทสมมุติการเลือกหัวหน้าช้ันในชั้นเรียน  

 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

1. แผนภาพการออกเสียงโดยตรงและเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียน 
2. แผนภาพการออกเสียงโดยตรงและเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียน 

 
คำถามท้าทาย 
 - ในชุมชนของนักเรียนมีเหตุการณ์ใดบ้างเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 1. บัตรคำเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 2. การจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติประชาธิปไตยในชั้นเรียน 
 
๙. การวดัและประเมินผล 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๑ ประชาธปิไตยในชั้นเรยีน โรงเรยีน และชุมชน เวลาเรยีน ๔ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๕ องคป์ระกอบของการเลอืกตัวแทนออกเสยีง เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง  
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.2 ป.3/2 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจ ในชั้นเรียน โรงเรียนและ

ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 
๒. สาระสำคญั 
 องค์ประกอบของการเลือกตัวแทนออกเสียง ประกอบด้วย  คณะกรรมการการเลือกตั้ง กลุ่มผู้แทน      
ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 การเลือกต้ังเพ่ือเลือกตัวแทนออกเสียง 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การปฏิบัติ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การสรุปความรู้  
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง กลุ่มหรือตัวแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียง เป็นองค์ประกอบของการเลือกตัวแทนออกเสียงตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 
  1. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของการเลือกตัวแทนออกเสียง (K) 
 2. แสดงวิธีการทำหน้าที่ขององค์ประกอบของการเลือกตัวแทนออกเสียง (P) 
 3. สนใจศึกษาเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูนำภาพการเลือกตั้งให้นักเรียนด ูจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
    - ถ้านึกถึงการเลือกต้ัง นักเรียนจะนึกถงึอะไรบ้าง 
ครูบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
   
      
 
 
 
 
 
 

 
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3  กลุ่ม ออกมานำเสนอหน้าที่ขององค์ประกอบของการเลือกตัวแทน   

ออกเสียง ดังนี ้
  กลุ่มที ่1 นำเสนอหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
  กลุ่มที ่2 นำเสนอหน้าที่และบทบาทของกลุ่มหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
  กลุ่มที ่3 นำเสนอหน้าที่ของผู้มีสิทธลิงคะแนนเสียง 
 โดยแต่ละกลุ่มทำเป็นรายงาน เสร็จแล้วใหส้่งผู้แทนกลุ่มออกนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง จบแล้ว
ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 3. ครูนำบัตรคำเกีย่วกับกระบวนการเลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตยติดเป็นแผนภาพบนกระดาน 
ดังนี้ 
 
 
 

ผู้ควบคุมดูแลการเลือกต้ัง 
 

การเลือกตัง้ 
 

การหาเสียง 
 

พรรคหรือกลุ่มผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
 

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง 
 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
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ครูให้นักเรียนอ่านบัตรคำตามแผนภาพ จากนั้นให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยครูคัดผู้แทนนักเรียนประจำหน่วย
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เช่น 
  - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ 
  - เจ้าหน้าที่แจกบัตร 
  - เจ้าหน้าที่ประจำหีบบัตร 
  -เจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกต้ังทัว่ไป 
 โดยครูคอยใหค้ำอธิบายเพิ่มเติมจนจบกระบวนการเลือกตั้ง 
 4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กลุ่มหรือตัวแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็น
องค์ประกอบของการเลือกตัวแทนออกเสียงตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - การเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและแสดงบทบาทสมมุติการจัดกระบวนการ
เลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพองค์ประกอบของการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 
คำถามท้าทาย 
 การเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยมคีวามสำคัญอย่างไร 
 

ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

จัดคูหาเลอืกตัง้ 
 

รับบัตรเลือกตั้ง 
 

เข้าคูหากาบัตร 
 

หย่อนบัตร 
 

นับคะแนน 
 

รวมคะแนน 
 

ประกาศผลเลอืกตั้ง 
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๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 
 1. ภาพการเลือกตั้ง 
 2. ภาพกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
  1.2 สังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 

3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
   คะแนน 9-10 ระดับ  ดีมาก 
   คะแนน 7-8 ระดับ  ดี 
   คะแนน 5-6 ระดับ  พอใช้ 
   คะแนน 0-4  ระดับ  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 
 

 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที ่๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๑ ประชาธิปไตยในชั้นเรยีน โรงเรยีน และชุมชน เวลาเรยีน ๔ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๖ ความแตกต่างของการออกเสยีงโดยตรงกบัการเลอืก  
ตัวแทนออกเสยีง เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง  
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวชี้วัด 

มฐ.ส 2.2 ป.3/2 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจ ในชั้นเรียน โรงเรียนและ
ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 
๒. สาระสำคัญ 
 การออกเสียงโดยตรงเป็นพื้นฐานการตัดสินใจของตนเอง การเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นการมอบ
อำนาจหน้าที่การตัดสินใจใหต้ัวแทนในกระบวนการประชาธิปไตย 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 เปรียบเทียบการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การให้เหตุผล การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การสรุปความรู้  
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรปุได้ว่า กระบวนการออกเสียงตามระบอบประชาธิปไตยมีการออกเสียงโดยตรงกับ
การเลือกตัวแทนออกเสียง 
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๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 
  1. วิเคราะห์ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง (K) 
 2. จำแนกความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง (P) 
 3. สนใจศึกษาเรียนรู้กระบวนการออกเสียงในระบอบประชาธิปไตย (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง โดยครู
ใช้คำถาม ดังนี ้

- การออกเสียงโดยตรง หมายถึง (การมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยโดยตรง เช่น 
การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การลงคะแนนเสียง เป็นต้น) 
  - การเลือกตัวแทนออกเสียง หมายถึง (การมอบหน้าที่ให้ตัวแทนไปทำกิจกรรมแทนตาม
แนวทางประชาธิปไตย เช่น การเลือกหัวหน้าชั้น  การเลือกประธานนักเรียน  เป็นตัวแทนทำกิจกรรมในชั้น
เรียนและโรงเรียน) 

2. ครูนำแถบประโยคเกี่ยวกับการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงติดที่บนกระดานให้
นักเรียนร่วมกันศึกษาและเลน่เกมจัดบัตรคำให้ตรงกับความหมายในกระบวนการประชาธิปไตย 
 
   
      
 
 
 
 
 
 

อำนาจการตัดสินใจ 
อยู่กับตัวเรา 

การตัดสินใจ 
อยู่กับตัวแทน การเลือกหัวหน้าช้ัน 

 

เราเป็นผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์เอง 

 

เหมาะกับ 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 

การเลือก 
ประธานนักเรียน 

การรักษาผลประโยชน์
อยู่กับตัวแทน 

 

การมอบอำนาจหน้าที่ 
ให้บุคคลอื่น 

การลงคะแนนเสียง มอบความรับผิดชอบการดูแลผลประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น 
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 ครูให้นักเรียนอ่านแถบประโยคที่ติดบนกระดานจนครบ จากนั้นครูให้นักเรียนส่งผู้แทนออกมาร่วมเล่น
กิจกรรมหน้าชั้นเรียน จำนวน 10 คน แล้วครูแจกแถบประโยคให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น โดยครูแบ่งกระดาน
ออกเป็น 2 ช่องและติดแถบประโยค ดังนี้ 
 
 
 ครูให้นักเรียนที่ได้รับแถบประโยคร่วมกันวิเคราะห์ว่า ความหมายในแถบประโยคของตนตรงกับ
ความหมายใดของแถบประโยคที่ติดบนกระดานแล้วให้นำแถบประโยคไปติดให้ตรงกับความหมายของแถบ
ประโยคในช่องบนกระดาน 
 ครูตรวจสอบความถูกต้อง นักเรียนคนใดติดผิดช่อง ครูให้นักเรียนคนนัน้แสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้แทน
ปราศรัยหาเสียงหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้ครูอธิบายความหมายของแถบประโยคที่นักเรียนติดบนกระดาน 
 3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปความหมายของการออกเสียงโดยตรง
ตามระบอบประชาธิปไตย ดังนี ้

กลุ่มที ่1 การออกเสียงโดยตรง 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มที ่2 การเลือกตัวแทนออกเสียง 
ตัวอย่างแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 

การออกเสียงโดยตรง 
 

อำนาจการตัดสินใจอยู่กับเรา 
 

การออกเสยีง 
โดยตรง 

 

การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผลประโยชน์ 
 

การยกมือโหวตเลือกหัวหน้าช้ัน 
 
 

การเข้าคูหากาบัตรเลือกประธานนักเรียน 
 

การออกเสียงแสดงความคิดเห็น 

การเลือกตัวแทนออกเสียง 
 

การลงคะแนนเสียง 

การมอบหน้าที่ให้ประธานนักเรียนทำกิจกรรมของโรงเรียน 
 

เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ ่
 

การเลือกตัวแทน 
ออกเสยีง 

 

มอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้รกัษาผลประโยชนแ์ทน 

การมอบหน้าที่ให้หัวหน้าชั้นไปร่วมประชุมกับชั้นอ่ืน 
 
 

ผู้แทนมีอำนาจตัดสินใจแทนเรา 

การเลือกบุคคลให้ไปทำหน้าที่แทน 
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เมื่อแต่ละกลุ่มเขียนแผนภาพเสร็จ ให้ส่งผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอและอธิบายหน้าช้ันเรียน จากนั้นครู
สรุปการอธิบายเพิ่มเติม 
 4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้ 

กระบวนการออกเสียงตามระบอบประชาธิปไตยมีการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนต้องการแสดงบทบาทใดในกระบวนการประชาธิปไตย เพราะเหตุใด 
 6. ให้นักเรียนทำใบงานที ่21 การออกเสียงโดยตรง และการเลอืกตัวแทนออกเสียง 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนทำกิจกรรมเล่นเกมจัดแถบประโยคและแบ่งกลุ่มสรุปความรู้เรื่องการออกเสียงโดยตรงกับ
การเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นแผนภาพแล้วนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

1. แผนภาพความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 2. ใบงานที่ ๑๔ การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 
คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนต้องการแสดงบทบาทใดในกระบวนการประชาธิปไตย เพราะเหตุใด 
 
๘. สือ่การเรยีนรู้ 
 1. แถบประโยค ความหมายการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 2. ใบงานที่ ๑๔ การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 
 
๙. การวดัและประเมินผล 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
  1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

1.3 ตรวจใบงานที่ ๑๔ 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 

3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   คะแนน 9-10 ระดับ  ดีมาก 
   คะแนน 7-8 ระดับ  ดี 
   คะแนน 5-6 ระดับ  พอใช้ 
   คะแนน 0-4  ระดับ  ควรปรับปรุง 
 
การประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Rubrics) 

การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง      
การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 

(10  คะแนน) 
3 

(9  คะแนน) 
2 

(7-8  คะแนน) 
1 

(5-6  คะแนน) 
สำรวจและเขียน 
อธิบายหรือสรุป
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตาม 
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

สำรวจและเขียน
อธิบายหรือสรุป
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
ได้สัมพันธ์เชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพ
โดยรวมแสดงให้
เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

สำรวจและเขียน
อธิบายหรือสรุป
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
ได้ มีการจำแนก
ตามขอ้มูลที่กำหนด 
อธิบายให้เห็น
ความแตกต่างอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล 

สำรวจและเขียน
อธิบายหรือสรุปการ
มีส่วนร่วมในกจิกรรม
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
ได้ตามข้อมูลที่
กำหนดมีการ
ยกตัวอย่างอธิบายให้
เข้าใจง่าย 
 

สำรวจและเขียน
อธิบายหรือสรุป
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
ไดแ้ต่ยังไม่
สอดคล้องกับข้อมูล 
เขียนตามข้อมูลที่
อ่านไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
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ใบงานที ่๑๔    การออกเสยีงโดยตรงและการเลอืกตัวแทนออกเสยีง 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นักเรียนสำรวจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย แล้วบันทึกผล     
ลงในแบบสำรวจ โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจรงิ 
 

แบบสำรวจการมสี่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
1. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในชั้นเรียน 
     หรือไม.่.................................. กิจกรรมดังกล่าว คือ      

  การเลือกหัวหน้าชั้นเรียน   การเลือกหัวหน้ากลุ่ม  

  อื่นๆ (ระบ)ุ......................................................................... 
2. นักเรียนมส่ีวนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าวโดยวิธีใด 

  ออกเสียงโดยตรง      เลือกตัวแทนออกเสียง 
3. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     หรือไม.่......................................กิจกรรมดังกล่าว คือ      

  การเลือกประธานนักเรียน   การเลือกตัวแทนนักเรียน  

  อื่นๆ (ระบุ).......................................................................... 
4. นักเรียนมีสว่นร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าว โดยวิธีใด 

  ออกเสียงโดยตรง    เลือกตัวแทนออกเสียง 
5. นักเรียนคิดว่า การออกเสียงโดยตรงแตกต่างจากการเลือกตัวแทนออกเสียงอย่างไร 
     …………………………………………………………………………………………... 
     ………………………………………………………………………………………....... 
 
 

ได้คะแนน 
.................................. 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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แบบทดสอบกอ่นเรียน (Pre -Test) 
 

ชื่อ ____________________ นามสกุล_______________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ทำให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ก. ทำความสะอาดห้องครัวให้สะอาด 
 ข. วาดภาพบนตู้โทรศัพท์ให้สวยงาม 
 ค. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 
 ง.  ซื้อดอกไม้ไปประดับตกแต่งสถานที่สำคัญของชุมชน 
 
2. การมีส่วนรว่มตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างไร 
 ก. ทำให้การเรยีนดีขึ้น 
 ข. ทำให้ไดร้ับการช่ืนชมจากผู้ปกครอง 
 ค. ทำใหส้ามารถเป็นนักการเมืองที่ดีของชาติได้ 
 ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
3. บทบาทหนา้ที่ในข้อใดทีส่มาชิกทุกคนในชุมชนควรปฏิบัติ 
 ก. จัดเลี้ยงฉลองให้เพื่อนบ้าน  ข. สร้างบ้านที่มีความสวยงาม 
 ค. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน ง.  บริจาคเงินให้กับชุมชนเป็นจำนวนมาก 
 
4. การปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดถูกต้อง 
 ก. บังคับให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับตัวเอง ข. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 ค. ไม่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้อื่น ง.  ชมเชยคนที่มีความคิดเหน็เหมือนตนเอง 
 
5. การลงคะแนนเลือกต้ังประธานนักเรียน เป็นการออกเสียงแบบใด 
 ก. การออกเสียงโดยมติของครูในโรงเรียน 
 ข. การออกเสียงโดยมติของกลุ่ม 
 ค. การเลือกตัวแทนออกเสียง 
 ง.  การออกเสียงโดยตรง 
 
6. บุคคลในข้อใดมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 
 ก. ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชุมชน 
 ข. เสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
 ค. ยอมรับข้อเสนอที่มาจากสมาชิกกลุ่มเดียวกัน 

ง.  โดมเข้าร่วมประชุมเพื่อต้องการสิทธิพิเศษที่ได้รับ 
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7. การมีส่วนรว่มตามกระบวนการประชาธิปไตยให้ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างไร 
 ก. ทำให้เป็นบุคคลดีเด่นของโรงเรียน 
 ข. ทำให้เป็นทีย่อมรับจากเพื่อนในชั้นเรียน 
 ค. ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถมากกว่าคนอื่น 
 ง.  ทำให้รู้จักการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ 
 
8. ในการเลือกตัวแทนออกเสียงนักเรียนควรเลือกบุคคลที่มีลักษณะอย่างไร 
 ก. คนมีความสามารถ เสียสละต่อส่วนรวม 
 ข. คนที่เข้ากับเพื่อนได้ทุกคน 
 ค. คนที่สนิทกบัครูมากที่สุด 
 ง.  คนที่พูดจาเก่ง 
 
9. บุคคลใดมหีน้าที่ในการออกเสียงเลือกหัวหน้าช้ันเรียน 
 ก. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด  ข. หัวหน้ากลุ่มในช้ันเรียน 
 ค. นักเรียนในช้ันเรียน    ง.  ครูประจำชั้น 
 
10. ข้อใดตรงกับความหมายของการออกเสียงโดยตรง 
 ก. การตัดสินใจอยู่ที่ตัวแทน   ข. การตัดสินใจอยู่ที่ตัวของเรา 
 ค. ตัวแทนรักษาผลประโยชน์แทนเรา  ง.  ตัวแทนตัดสินใจแทนเรา 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน (Post -Test) 
 

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. การปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดถูกต้อง 
 ก. บังคับให้ผู้อืน่เห็นด้วยกับตัวเอง ข. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ค. ไม่แสดงความคิดเห็นขัดแยง้กับผู้อื่น ง.  ชมเชยคนที่มีความคิดเหน็เหมือนตนเอง 
 
2. บทบาทหนา้ที่ในข้อใดทีส่มาชิกทุกคนในชุมชนควรปฏิบัต ิ
 ก. จัดเลี้ยงฉลองให้เพื่อนบ้าน  ข. สร้างบ้านที่มีความสวยงาม 
 ค. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน ง.  บริจาคเงินให้กับชุมชนเป็นจำนวนมาก 
 
3. การมีส่วนรว่มตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างไร 

ก. ทำให้การเรยีนดีขึ้น 
 ข. ทำให้ได้รับการช่ืนชมจากผู้ปกครอง 
 ค. ทำใหส้ามารถเป็นนักการเมืองที่ดีของชาติได้ 
 ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
4. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ทำให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ก. ทำความสะอาดห้องครัวให้สะอาด 
 ข. วาดภาพบนตู้โทรศัพท์ให้สวยงาม 
 ค. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 
 ง.  ซื้อดอกไม้ไปประดับตกแต่งสถานที่สำคัญของชุมชน 
 
5. บุคคลในข้อใดมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 
 ก. โดมเข้าร่วมประชุมเพื่อต้องการสิทธิพิเศษที่ได้รับ 
 ข. ยอมรับข้อเสนอที่มาจากสมาชิกกลุ่มเดียวกัน 
 ค. เสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
 ง.  ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชุมชน 
 
6. การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน เป็นการออกเสียงแบบใด 
 ก. การออกเสียงโดยตรง 
 ข. การเลือกตัวแทนออกเสียง 
 ค. การออกเสียงโดยมติของกลุ่ม 
 ง.  การออกเสียงโดยมติของครูในโรงเรียน 
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7. ในการเลือกตัวแทนออกเสียงนักเรียนควรเลือกบุคคลที่มีลักษณะอย่างไร 
 ก. คนที่พูดจาเก่ง 
 ข. คนที่สนิทกบัครูมากที่สุด 
 ค. คนที่เข้ากับเพื่อนได้ทุกคน 
 ง. คนมีความสามารถ เสียสละต่อส่วนรวม 
 
8. การมีส่วนรว่มตามกระบวนการประชาธิปไตยให้ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างไร 
 ก. ทำให้รู้จักการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
 ข. ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถกว่าคนอื่น 
 ค. ทำให้เป็นทีย่อมรับจากเพื่อนในชั้นเรียน 
 ง.  ทำให้เป็นบคุคลดีเด่นของโรงเรียน 
 
9. ข้อใดตรงกับความหมายของการออกเสียงโดยตรง 
 ก. การตัดสินใจอยู่ที่ตัวแทน  ข. การตัดสินใจอยู่ที่ตัวของเรา 
 ค. ตัวแทนรักษาผลประโยชน์แทนเรา ง.  ตัวแทนตัดสินใจแทนเรา 
 
10. บุคคลใดมีหน้าที่ในการออกเสียงเลือกหัวหน้าชั้นเรียน 

ก. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งหมด  ข. หัวหน้ากลุม่ในชั้นเรียน 
 ค. นักเรียนในชั้นเรียน    ง.  ครูประจำชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
1.     ข   2.     ก   3.     ง         4.     ค   
5.    ง   6.     ก   7.     ง   8.     ก   
9.     ข            10.    ค 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     ค   2.     ง   3.     ก         4.     ข   
5.    ง   6.     ก   7.     ง   8.     ก   
9.     ค               10.    ข 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๒ การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรยีน และชุมชน เวลาเรยีน ๒ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๗ การเปลีย่นแปลงในชั้นเรยีนและโรงเรยีน  เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง  
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวชี้วดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.2 ป.3/3 ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนที่เป็นผลจากการ

ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 
๒. สาระสำคญั 
 ทุกคนในโรงเรยีนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการและ
สิ่งแวดล้อมในชัน้เรียนและโรงเรียน 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน  

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การให้เหตุผล การสรุปความรู ้ 
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรปุได้ว่า ทกุคนในโรงเรียนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารจัดการและ
สภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียนและโรงเรียน   
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด  
 1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน (K) 
 2. เขียนแผนภาพการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรยีน และโรงเรยีน (P) 
 3. สนใจศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และโรงเรียน (A) 



254 
 

 
 

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ให้นักเรียนสำรวจบุคคลในช้ันเรียนว่ามีใครบ้าง ให้ครูบนัทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบน
กระดาน ดังนี้ 

 
 
      
 
 

2. ครูให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - สมาชิกในชั้นเรียนมีหน้าที่อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ครูประจำชั้นมีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา
นักเรียนประจำชั้นและสอนหนังสือ นักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆ ตามคำแนะนำของครู) 
  - สมาชิกในชั้นเรียนในภาคเรียนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ได้ครูประจำ
ชั้นคนใหม่ และมีการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนคนใหม่) 
  - สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนประกอบด้วยอะไรบ้างและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ภายในชั้นเรียน ประกอบด้วย กระดาน โต๊ะ เก้าอี้นั่งของครูและนักเรียน บอร์ดจัดป้ายนิเทศ ชั้นวาง
หนังสือ มีการเปลี่ยนจากเดิม คือ การจัดชั้นวางหนังสือใหม่ จัดทำป้ายนิเทศใหม่และจัดตารางทำความสะอาด
ห้องเรียนใหม่) 
  - การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนเกิดจากสาเหตุใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ นกัเรยีน คร)ู 
 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสิ่งที่ต้องการให้
โรงเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดี 1 อย่าง และเขียนอธิบายว่ามีบุคคลใดบ้างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ   
การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดผลดีอย่างไร และเขียนเป็นแผนภาพ ดังนี ้
 
 
 
 

บุคคล 
ในชั้นเรียน 

ครูประจำชั้น 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

บุคคลที่ทำให้เปลี่ยนแปลง 

นักเรียนในช้ัน 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

การเปลีย่นแปลง ผลทีเ่กิดขึน้ 
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 จากนั้นให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าช้ันเรียน โดยเขียนแผนภาพบนกระดานและพูดอธิบายพร้อม
บอกความรู้สึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

4. ครูให้นักเรยีนร่วมกันสรุปว่าบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรยีนมีใครบ้าง จากนั้น
ให้ครูบันทึกคำตอบนักเรียนเป็นแผนภาพดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูให้นักเรียนรว่มกันศึกษาแผนภาพ จากนั้นครูอธิบายสรุปวา่ 
 
 

 
 
 
 

5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 
ทุกคนในโรงเรยีนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางดา้นการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมภายในชั้น

เรียนและโรงเรียน   
 6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนต้องการให้ช้ันเรียนและโรงเรียนของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสำรวจบุคคลกลุ่มบุคคล และสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนและโรงเรียนทำเป็น
รายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียนและสรุปความรู้จากการนำเสนอเป็นแผนภาพ 
 

บุคคลและ 
กลุม่ทีม่ี 

ผลต่อการ 
เปลีย่นแปลง 

ภายในโรงเรยีน 
 

คณะครูของโรงเรียน  

คณะกรรมการของโรงเรียน 

นักการภารโรง 

ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ ่

บุคคลหรือกลุม่บุคคลภายในโรงเรียนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารโรงเรียน   การเปลีย่นแปลงประธานนักเรียนโดยการเลือก
ของนักเรียน   การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยการพัฒนาและผู้ปกครองของนักเรียน 
เพื่อพัฒนาการศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น 

 

คณะกรรมการนักเรียน 
 
 

(วันแม่แห่งชาติ) 

หัวหน้าชั้นต่างๆ 
 
 

(วันแม่แห่งชาติ) 

นักเรียน 
 
 
(วนัแม่

แห่งชาติ) 
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๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
- แผนภาพการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียน 

 
คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนต้องการให้ช้ันเรียนและโรงเรียนของนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
 
๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู้ 

- สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน 
 
๙. การวดัและประเมินผล 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมลุ่ม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 

3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
   คะแนน 9-10 ระดบั  ดีมาก 
   คะแนน 7-8 ระดับ  ดี 
   คะแนน 5-6 ระดับ  พอใช ้
   คะแนน 0-4  ระดับ  ควรปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บรหิารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๒ การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรยีน และชุมชน เวลาเรยีน ๒ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๘ การเปลีย่นแปลงในชุมชน   เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง  
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.2 ป.3/3 ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนที่เป็นผลจากการ

ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 
๒. สาระสำคญั 
 การตัดสินใจรว่มกันของบุคคลและกลุ่มทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การให้เหตุผล การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรปุได้ว่า การตัดสินใจร่วมกันของบุคคลและกลุ่มทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน (K) 
 2. จำแนกการตดัสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนในชุมชน (P) 
 3. สนใจศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในชุมชน (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
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๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูนำบัตรคำองค์ประกอบสมาชิกที่สำคญัของชุมชนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน 

 
 
 
 
      
 
 
 

 
 

จากนั้นครูอธิบายเรื่อง องค์ประกอบต่างๆ ของชุมชนให้นักเรียนฟังดังนี้ แต่ละองค์ประกอบของชุมชน
มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง จากนั้นครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - องค์ประกอบของชุมชนมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาในชุมชน) 
  - การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชุมชนเกิดจากสาเหตุใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เกิดจาก
สมาชิกของชุมชน เช่น การเลือกผู้นำชุมชน โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยกติกาที่เกิดจากนโยบายของ
รัฐ) 
 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสำรวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 สมาชิกของชุมชนมีการย้ายเข้า ย้ายออกหรือมีขยายตัวอย่างไร 
  กลุ่มที่ 2 ผู้นำตามองค์ประกอบของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน 
สมาชิก อบต. เป็นต้น 
  กลุ่มที่ 3 สภาพแวดล้อม เช่น ถนน บ้านเรือน วัด ตึก สถานที่สำคัญของชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 จากนั้นให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน จบการนำเสนอครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  - สมาชิกในชุมชนของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เกิดจากสาเหตุใด (ตัวอย่างคำตอบ 
มีการขยายตัว มีสมาชิกเพิ่มทุกปี เกิดจากการเกิดของประชากรในชุมชนและมีผู้คนย้ายเข้ามาทำงานในชุมชน) 
  - ในรอบ 4 ปี ในชุมชนของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือไม่และมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต.) 

องค์ประกอบชมุชนของเรา 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

สมาชิกของชุมชน 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

คณะกรรมการชุมชน 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

กำนัน 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

 
(วนัแม่แห่งชาติ) 
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  - ผู้นำชุมชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นผู้มีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในชุมชนตามนโยบายของราชการ เช่น การสร้างถนน พัฒนาสวนสาธารณะ การสร้าง
สนามกีฬาในชุมชน เป็นต้น) 

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างไรจึงจะเกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อม (ตัวอย่างคำตอบ เกิด
จากการพฒันาหรือสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่ีงามของชุมชน โดยการไม่ทำลายสภาพ แวดล้อมที่มีอยู่เดิม และไม่สร้างสิ่ง
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในชมุชน เป็นแผนภาพลงบนกระดาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
   
ครูให้นักเรียนศึกษาแผนภาพ จากนั้นครูอธิบายสรุปเพิ่มเติม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
  

4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  

 5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี ้
  - นักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนมกีารเปล่ียนแปลงอย่างไร 
 6. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 22 การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรยีน โรงเรียน และชุมชน 
 
การจัดบรรยากาศเชงิบวก 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสำรวจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสรุปความรู้เป็น
แผนภาพ 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- ใบงานที่ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายในชุมชนมีผลต่อการตัดสินใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน  การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการพัฒนาชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามยุคการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 
 

เกิดจากนโยบายของรัฐบาลโดยการเสนอของชุมชน เกิดจากบทบาทของผู้นำชุมชน  

เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก เช่น การย้ายเข้า การตัดสินใจรว่มกันของสมาชิกในชุมชน 

สาเหต ุ
การเปลีย่นแปลง 

ในชมุชน 
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คำถามท้าทาย 
 - นักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนมกีารเปล่ียนแปลงอย่างไร 
 
๘. สื่อการเรยีนรู้ 
 1. บัตรคำองค์ประกอบของชุมชน 
 2. ใบงานที่ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงในชัน้เรยีน โรงเรียนและชมุชน 

 
๙. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุ่ม 
1.3 ตรวจใบงานที่ ๑๕ 

 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมลุ่ม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 

3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
   คะแนน 9-10 ระดับ  ดีมาก 
   คะแนน 7-8 ระดับ  ดี 
   คะแนน 5-6 ระดับ  พอใช ้
   คะแนน 0-4  ระดับ  ควรปรับปรุง 
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การประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Rubrics) 
การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง     

การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9  คะแนน) 

2 
(7-8  คะแนน) 

1 
(5-6  คะแนน) 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 
ในชั้นเรียน โรงเรียน
และชุมชนที่เป็นผล
จากการตัดสินใจ
ของบุคคลและกลุ่ม 
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปการ
เปลี่ยนแปลงใน
ชั้นเรียน โรงเรียน
และชุมชนที่เป็น
ผลจากการ
ตัดสินใจของ
บุคคลและกลุม่ได้
สัมพันธ์เช่ือมโยง
ให้เหน็เป็น
ภาพรวม  
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปการ
เปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน โรงเรียนและ
ชุมชนที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของ
บุคคลและกลุม่ได ้
มีการจำแนกขอ้มูล 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปการ
เปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน โรงเรียนและ
ชุมชนที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของ
บุคคลและกลุม่ได้
สอดคล้องกับข้อมูล
มีการเขียนขยาย
ความและ
ยกตัวอย่างอธิบาย
ให้เข้าใจง่าย 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปการ
เปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน โรงเรียนและ
ชุมชนที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของ
บุคคลและกลุม่ได้
แต่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเขียนตาม
ข้อมูลที่อ่านไมม่ี
การอธิบายเพิ่มเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



263 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที ่๑๕    การเปลีย่นแปลงในชั้นเรียน โรงเรยีนและชุมชน 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจาก 
การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 

Start 
 
 

สิน้สุด 
 
 

การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน 
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
 

การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
 

การเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
 

ได้คะแนน 
.................................. 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เริ่มต้น 
 
 

Finish 
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แบบทดสอบกอ่นเรียน (Pre -Test) 
 

ชื่อ __________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นผลมาจากการตัดสินใจของสมาชิกในโรงเรียน 
 ก. การสร้างประปาในชุมชน 
 ข. การเลือกหวัหน้าชั้นเรียน 
 ค. การเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ง. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและพัฒนานกัเรียน 
 
2. ข้อใดทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในช้ันเรยีน 
 ก. การเลือกผู้ใหญ่บ้าน   ข. การเลือกประธานชุมนุม 
 ค. การเลือกหวัหน้าชั้นเรียน  ง.  การเลือกผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
3. การเลือกประธานนักเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อใด 
 ก. การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรยีน  ข. การเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
 ค. การเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน  ง. การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 
 
4. ข้อใดเป็นการใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการเลือกประธานนักเรียน 
 ก. การแต่งตั้งจากครูใหญ ่
 ข. การแต่งตั้งจากสมาชิกในโรงเรียน 
 ค. การเลอืกตั้งจากสมาชิกในช้ันเรียน 
 ง.  การเลือกต้ังจากสมาชิกในโรงเรียนทุกคน 
 
5. การตัดสินใจของบุคคลใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน 
 ก. ผู้ใหญ่บ้าน    ข. ภารโรง 
 ค. เจ้าหนา้ที่ของโรงเรียน   ง.  หัวหน้าห้อง 
 
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารงานในโรงเรียนเป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้ใด 
 ก. นักการภารโรง   ข. ครูประจำชั้น 
 ค. ครูใหญ่หรืออาจารย์ให ญ ่  ง.  เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
 
7. บุคคลใดไมไ่ด้เป็นสมาชิกในโรงเรียน 
 ก. นักการภารโรง   ข. กำนัน 
 ค. ครูใหญ ่    ง.  ครูประจำชั้น 
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8. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดทำให้อากาศในชุมชนดีขึ้น 
 ก. การสร้างศาลาพักร้อนในชุมชน 
 ข. การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชมุชน 
 ค. การสร้างห้างสรรพสินค้าในชุมชน 
 ง.  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการค้าขาย 
 
9. บุคคลใดไมม่ีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
 ก. ครูใหญ ่    ข. กำนัน 
 ค. ครูประจำช้ัน    ง.  หัวหนา้ห้องเรียน 
 
10. การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนก่อให้เกิดผลอย่างไร 
 ก. ก่อให้เกิดความขัดแย้ง   ข. ไม่สามารถหาข้อยุติได้ 
 ค. เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบ ง.  มีการยอมรบัการตัดสินใจร่วมกัน 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน (Post -Test) 
 

ชื่อ __________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. ข้อใดทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในช้ันเรยีน 
 ก. การเลือกผู้ใหญ่บ้าน   ข. การเลือกผูบ้ริหารโรงเรียน 
 ค. การเลือกหวัหน้าชั้นเรียน  ง.  การเลือกประธานชุมนุม 
 
2. การเลือกประธานนักเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อใด 
 ก. การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรยีน  ข. การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 
 ค. การเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน  ง.  การเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
 
3. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นผลมาจากการตัดสินใจของสมาชิกในโรงเรียน 

ก. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและพัฒนานกัเรียน 
 ข. การเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ค. การเลือกหวัหน้าชั้นเรียน 
 ง.  การสร้างประปาในชุมชน 
 
4. การตัดสินใจของบุคคลใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรยีน 
 ก. ผู้ใหญ่บ้าน    ข. ภารโรง 
 ค. เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน   ง.  หัวหน้าห้อง 
 
5. ข้อใดเป็นการใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการเลือกประธานนักเรียน 
 ก. การเลือกต้ังจากสมาชิกในโรงเรียนทุกคน 
 ข. การเลือกต้ังจากสมาชิกในชั้นเรียน 
 ค. การแต่งตั้งจากสมาชิกในโรงเรียน  
 ง. การแต่งตั้งจากครใูหญ ่
 
6. บุคคลใดไมไ่ด้เป็นสมาชิกในโรงเรียน 
 ก. นักการภารโรง   ข. กำนัน 
 ค. ครูใหญ ่    ง.  ครูประจำชั้น 
 
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารงานในโรงเรียนเป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้ใด 
 ก. ครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ ่  ข. เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
 ค. นักการภารโรง   ง.  ครูประจำชั้น 
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8. บุคคลใดไมม่ีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
 ก. ครูใหญ ่    ข. หัวหน้าห้องเรียน 
 ค. ครูประจำชั้น    ง.  กำนัน 
 
9. การรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนก่อให้เกิดผลอยา่งไร 
 ก. ก่อให้เกิดความขัดแย้ง   ข. ไม่สามารถหาข้อยุติได้ 
 ค. เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบ ง.  มีการยอมรบัการตัดสินใจร่วมกัน 
 
10. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดทำให้อากาศในชุมชนดีขึ้น 
 ก. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการค้าขาย 
 ข. การสร้างห้างสรรพสินค้าในชุมชน 
 ค. การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชมุชน 
 ง.  การสร้างศาลาพักร้อนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
1.     ค  2.     ข   3.     ค         4.     ง   
5.    ก  6.     ข   7.     ค   8.     ง   
9.     ง  10.    ค 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     ข  2.     ค   3.     ง         4.     ง   
5.    ง  6.     ก   7.     ข   8.     ข   
9.     ข  10.    ง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



269 
 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๓ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เวลาเรยีน ๒ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๓๙ พฤตกิรรมการดำเนนิชีวิตของตนเองและผูอ้ื่น     เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง  
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/2 บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่

หลากหลาย 
 
๒. สาระสำคญั 

ในสังคมไทยมีคนจากหลากหลายวัฒนธรรมทำให้มีการทักทาย  การทำความเคารพ การปฏิบัติตน
ตามศาสนพิธ ี การแต่งกาย  การรับประทานอาหาร  และการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 การดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การให้เหตุผล การสรุปความรู ้ 
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า การทักทาย การทำความเคารพ การปฏิบัติตนตามศาสนพิธ ีการ
รับประทานอาหารและการใชภ้าษาเป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
สังคมไทย  
 

๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 
 1. อธิบายพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (K) 
 2. จำแนกพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (P) 
 3. สนใจศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ให้นักเรียน 2 คน ออกมาแสดงการทักทายกัน จากนั้นให้ร่วมกันสนทนาว่า เคยเห็นการทักทาย
ด้วยวิธีอืน่หรือไม ่
 2.  ครูนำบัตรคำทางวัฒนธรรมต่างๆ มาให้นักเรียนร่วมกันศึกษา แล้วให้นักเรียนร่วมกันเล่นเกม    
บัตรคำ ดังนี ้
 
 
 
      
 
 
 
 
 ครูให้นักเรียนอ่านบัตรคำพร้อมกัน จากนั้นให้นักเรียนส่งผู้แทนออกมาเล่นเกมจัดบัตรคำหน้าช้ันเรียน 
จำนวน 12 คน   
กติกา 
  - ครแูจกบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
  - ครแูบ่งกระดานออกเป็น 2 ช่อง ติดคำว่า  
                                             
 
  - ให้นักเรียนศกึษาบัตรคำของตนเองว่าตรงกับความหมายของวัฒนธรรมใดที่ติดบนกระดาน 

- ครูให้สัญญาณให้นักเรียนแยกกลุ่มให้ไปยืนเรียงแถวให้ตรงกับความหมายของบัตรคำบน  
ช่องกระดาน  
  - ครแูละนักเรยีนที่เหลือตรวจสอบความถูกต้อง 
  - ใครยืนผิดช่อง ให้นักเรียนคนนั้นแสดงความสามารถที่ตนเองมีให้เพื่อนดู 

กล่าวคำทักทาย “สวัสด”ี 
 

การกราบและการไหว้ 
 

การใช้มือรับประทานข้าวเหนียว 
 

กล่าวคำทักทาย “สลาม” 
 

การสัมผัสมือกนั 
 

การไปฟังเทศน์ที่วัดในวันพระ 
 

กล่าวคำทักทาย “ฮัลโล” 
 

การสวมกอดเมื่อเจอกัน 
 

การใช้ตะเกียบรับประทานอาหารว่าง 
 

การใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพูด 
 

การรับประทานสม้ตำไก่ย่าง 
 
การใช้ภาษาจีนของคนไทย 

 

“กลุ่มวัฒนธรรมไทย” “กลุ่มวัฒนธรรมต่างชาต”ิ 
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 3. ครูให้นักเรียนร่วมกันสำรวจเพื่อนในชั้นเรียนว่า มีเพื่อนคนใดที่มีการดำเนินชีวิตที่มีวัฒนธรรม       
ต่างจากตนเองบ้าง เช่น การพูด การนับถือศาสนา จากนั้นให้เพื่อนออกมาเล่าการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรม
ของตนเองให้เพื่อนฟัง จบแล้วครูใช้คำถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  - คนไทยเมื่อพบเจอกันแสดงความเคารพและทักทายกันอย่างไร และคนต่างชาติปฏิบัติต่อกัน
อย่างไร (คนไทยพบกันกล่าวคำทักทายว่า “สวัสดี” และยกมือไหว้ ส่วนต่างชาติใช้คำในชาติของตนเองหรือ
สัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น ฮัลโล/สลาม แล้วสัมผัสมือกัน) 
  - การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีของคนไทยและคนไทยเชื้อชาติอื่นหรือคนไทยที่นับถือศาสนาต่าง ๆ  
ปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง (คนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะไปทำบุญที่วัดในวันสำคัญทางศาสนา คนไทยที่นับ
ถือศาสนาอิสลามก็จะทำพิธีละหมาดวันละ 5  ครั้ง ส่วนคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์จะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์  
เป็นต้น) 
  - คนไทยในอดีตและปัจจุบันรับประทานอาหารอย่างไรบ้าง (ในอดีตคนไทยใช้มือรับประทาน
อาหาร ปัจจุบันใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหารตามวัฒนธรรมของชาติตะวันตก) 
  - ในสังคมไทยปัจจุบันมีการใช้ภาษาสื่อสารกันอย่างไร (ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง สว่นตาม
ภมูภิาคต่างๆ ของประเทศไทยจะใช้ภาษาถิ่น เช่น ภาษาอีสาน ภาษาพื้นเมอืงทางภาคเหนอื ภาษาถิน่ทาง
ภาคใต ้เป็นตน้ และยงัมีชนเชื้อชาตอิื่นที่อาศยัอยู่เมืองไทยใช้ภาษาของตนเอง เช่น ภาษาองักฤษ จนี ญีปุ่่น 
เปน็ต้น) 
 4. ครูให้นักเรียนสำรวจพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมของตนเองว่าในชีวิตประจำวันปฏิบัติ
ตนอย่างไรบ้าง ตามแบบสำรวจที่ครูกำหนดให้ แล้วแลกกันอ่านและให้เพื่อนเขียนชื่อรับรอง เสร็จแล้วส่งคร ู
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ตัวอย่าง   แบบสำรวจพฤติกรรมการดำเนินชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น ครูอธิบายสรุปเพ่ิมเติม ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้ 

การทักทาย การทำความเคารพ  การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี การรับประทานอาหารและการใช้ภาษา
เป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 
 6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - การดำเนินชีวิตของนักเรียนอะไรบ้างที่เป็นการรับวัฒนธรรมอื่น 
 7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑๖ การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา ล้วนมีวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมของทุก
ชาติมีเอกลักษณ์และความสำคัญในตัวของวัฒนธรรมเอง วัฒนธรรมไม่สามารถนำมาวัดหรือเทียบ
ค่าความสูงต่ำได้ เพราะทุกวัฒนธรรมมีคุณค่าของตัวมันเอง การเคารพวัฒนธรรมของตนเอง
อย่างไรให้เคารพหรือให้เกียรติต่อวัฒนธรรมของคนอื่นอย่างนั้น ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคม 

 
  

 1. การทักทาย 
      การไหว้   การโบกมือ   อื่นๆ (ระบ)ุ...................  
 2. การทำความเคารพ 
      การไหว้   การสลาม    อืน่ๆ (ระบ)ุ.................... 
 3. การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี 
     การไปวัดในวันสำคัญทางศาสนา                
    การละหมาดวันละ 5 เวลา   
      การไปโบสถ์คริสต์ทกุวันอาทิตย ์                   
   อื่นๆ (ระบ)ุ............................ 
 4. การรับประทานอาหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      การใช้ช้อนส้อม        การใช้ตะเกียบ            
   อื่นๆ (ระบ)ุ............................. 
 5. การใช้ภาษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ         อื่นๆ (ระบ)ุ................. 
 6. การใช้ภาษาถิ่น 
      ภาษากลาง                  ภาษาอสีาน 
      ภาษาเหนือ             ภาษาใต ้

           
ลงชื่อ ........................................ (ผู้อ่าน) 
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การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
- ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสำรวจพฤติกรรมการ

ดำเนินชีวิตของตนเอง 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- ใบงานที่ ๑๖ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น 
 
คำถามท้าทาย 

- การดำเนินชีวิตของนักเรียนอะไรบ้างที่เป็นการรับวัฒนธรรมอื่น 
 

๘. สื่อ/แหลง่เรยีนรู ้
 1. บัตรคำความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 2. ใบงานที่ ๑๖ การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 
๙. การวดัและประเมินผล 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.3 ตรวจใบงานที่ 16 

 2. เครือ่งมอื 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือวา่ ไมผ่่าน 

3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
   คะแนน 9-10 ระดับ  ดีมาก 
   คะแนน 7-8 ระดับ  ดี 
   คะแนน 5-6 ระดับ  พอใช ้
   คะแนน 0-4  ระดับ  ควรปรับปรุง 
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การประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Rubrics) 
การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง      

การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9  คะแนน) 

2 
(7-8  คะแนน) 

1 
(5-6  คะแนน) 

สำรวจพฤติกรรม
การดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
ของตนเอง 
  

สำรวจพฤตกิรรม 
การดำเนินชีวิต 
ประจำวันของ
ตนเองได้สัมพันธ์
ถูกต้องตรงกับสภาพ
เป็นจริงครบ
สมบูรณ ์
 

สำรวจพฤติกรรม 
การดำเนินชีวิต 
ประจำวันของ
ตนเองได้สัมพันธ์
ตามที่หัวข้อกำหนด  
แต่ยังมีข้อที่ยังไม่
ตรงกับสภาพที่เป็น
จริงบ้าง 

สำรวจพฤติกรรม 
การดำเนินชีวิต 
ประจำวันของ
ตนเองได้สัมพันธ์
ตามหัวข้อที่กำหนด
มากกว่า  80  
เปอร์เซ็นต์ 
 

สำรวจพฤติกรรม 
การดำเนินชีวิต 
ประจำวันของ
ตนเองได้สัมพันธ์
ตามหัวข้อที่
กำหนดให้ถูกต้อง   
50-60  
เปอร์เซ็นต ์
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ใบงานที ่16    การดำเนินชีวิตของตนเองและผูอ้ื่นในกระแสวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย 
 

วันที่................เดือน........................พ.ศ................ 
ชื่อ....................................................................ช้ัน........................เลขที่................... 

ให้นักเรียนสำรวจพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง โดยเขยีนเครื่องหมาย  ลงใน   
หน้าคำตอบทีต่รงกับความเป็นจรงิและนำไปตรวจสอบกับเพื่อนแล้วตอบคำถาม 

 

1. การทักทาย 
    การไหว้   การโบกมือ   อื่นๆ (ระบ)ุ..................  
2. การทำความเคารพ 
     การไหว้   การสลาม   อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
3. การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี 
    การไปวัดในวันสำคัญทางศาสนา                การละหมาดวันละ 5 เวลา   
    การไปโบสถ์คริสต์ทกุวันอาทิตย ์                อืน่ๆ (ระบ)ุ......................... 
4. การรับประทานอาหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     การใช้ช้อนส้อม       การใช้ตะเกียบ            
  อื่นๆ (ระบ)ุ...................... 
5. การใช้ภาษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ         อื่นๆ (ระบ)ุ.......... 
6. การใชภ้าษาถิ่น 
     ภาษากลาง                 ภาษาอีสาน 
     ภาษาเหนือ            ภาษาใต ้
 พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของนักเรียนแตกต่างจากเพื่อน หรือไม่อย่างไร................... 
       ......................................................................................................................................... 
 

ได้คะแนน 
.................................. 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

แบบสำรวจพฤติกรรมการดำเนินชีวิต 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่๑๓ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เวลาเรยีน ๒ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท้ี ่๔๐ สาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนนิชีวิตมคีวามแตกต่างกัน   เวลาเรยีน ๑ ชั่วโมง  
สอนวันที่ ......…………………..….. เดอืน …………………………………………….. พ.ศ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 2.1 ป.3/2 บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่

หลากหลาย 
 
๒. สาระสำคัญ 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พื้นฐานทางวัฒนธรรมและความจำเป็นในการดำเนินชีวิตเป็นสาเหตุที่ทำ
ให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน 
 
๓. สาระการเรยีนรู้                

1. ความรู ้
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิต 

2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 การจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้  
  3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ 
ความเขา้ใจทีค่งทน (Enduring  Understanding) 
 นักเรียนสามารถสรปุได้ว่า สาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน ได้แก ่
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความจำเป็นในการดำรงชีวิต   
 
๔. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 1. อธิบายสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน (K) 
 2. จำแนกสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน (P) 
 3. สนใจศึกษาเรียนรู้ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (A) 
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๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑. ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๔. การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

 
๖. กจิกรรมการเรยีนรู้ 

1. ครูให้นักเรยีนร่วมกันสำรวจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองในตารางที่
ครูเขยีนบนกระดาน ดังนี้ 
ตัวอย่าง  

แบบสำรวจ 

รายการสำรวจ ลกัษณะภมูปิระเทศ ลกัษณะภมูอิากาศ 

สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 
 

 ชุมชนในเมือง 
 ชุมชนในชนบท 
       ที่ราบสูง ภูเขา 
       พื้นทีร่าบทุ่งนา 
       พื้นทีร่าบลุ่มแม่น้ำ 

 อากาศหนาวเย็น 
 อากาศร้อนช้ืน 
 ฝนตกชุกในฤดูฝน 

 
จากนั้นครูใช้คำถาม ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  - สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทำให้พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของผู้คนแตกต่างกันอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ มีการประกอบอาชีพ การรับประทานอาหารและการสร้างบ้านเรือนที่มีลักษณะแตกต่างกัน) 
  - สภาพแวดล้อมของนักเรียนอยู่ในชุมชนในชนบท พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้าง ฝนตกชุก   
ในฤดูฝน มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ใช้ชีวิตแบบเกษตรกรรม ทำการเพาะปลูก
พืชผลตามฤดูกาลเป็นอยู่แบบเรียบง่าย) 
  - ชุมชนต่างจังหวัดจะต่างจากชุมชนในเมืองอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ชุมชนต่างจังหวัดจะ
เป็นสังคมเกษตรกรรม ชุมชนในเมืองจะเป็นลักษณะการทำการค้า การทำงานราชการ พนักงานบริษัท อาชีพ
รับจ้าง พฤติกรรมการใช้ชีวิตลักษณะเร่งรีบ แข่งขันกันสูง) 

2. ให้นักเรียนร่วมกันสำรวจพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง 
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ตัวอย่าง 
แบบสำรวจ 

รายการสำรวจ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ 

พื้นฐานทาง
วัฒนธรรม 
 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอีสาน 
 ภาษาเหนือ 
 ภาษาใต ้
 ภาษาอื่นๆ........ 

 พระพุทธศาสนา 
 ศาสนาอิสลาม 
 ครสิต์ศาสนา 
 ศาสนาอ่ืนๆ.......... 
 

 กรรมดีกรรมชั่ว 
 พระเจ้าบันดาล 
 พรหมลิขิต 
 อื่นๆ...................... 
        

 
 จากนั้นครูสรุปพื้นฐานทางวัฒนธรรมของนักเรียนภายในห้องว่ามีความเหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง 
เสร็จแล้วครูใช้คำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  - ภาษาทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้เกิดการ
รวมกลุ่มทางภาษา เช่น คนอีสานก็จะอยู่ในภูมิภาคหนึ่ง คนเหนือก็จะอยู่อีกภูมิภาคหนึ่ง การใช้ชีวิตก็จะ
แตกต่างกัน) 
  - ศาสนาทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ การปฏิบัติ  
ศาสนพิธีก็จะต่างจากกัน ความเชื่อก็จะต่างจากกัน เช่น พระพุทธศาสนาเชื่อการทำดี การทำชั่ว กฎแห่งกรรม 
ศาสนาอื่นจะสอนให้เชื่อต่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น) 

3. ให้นักเรียนร่วมกันสำรวจการดำรงชีวิตของตนเอง 
ตัวอย่าง   

แบบสำรวจ 

รายการสำรวจ การหาอาหาร การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 

ความจำเป็นในการ
ดำรงชีวิต 
 

 เพาะปลูกเอง 
 หาจากธรรมชาต ิ
 ซื้อหาจากแหล่งค้าขาย 

 บ้านหลังเดียว 
 ทาวน์เฮาส์ 
 อาคารชุด 

 
 จากนั้นครูสรุปการดำรงชีวิตของนักเรียน เสร็จแล้วครูใช้คำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ดังนี้ 
  - การใช้ชีวิตของคนในชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทในการหาอาหารจะมีพฤติกรรมต่างกัน
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ชุมชนในเมืองจะหาอาหารจากการซื้อจากแหล่งค้าขายเพราะไม่มีพื้นที่ในการ
เพาะปลูกหรือทำการเลี้ยงสัตว์ ส่วนชุมชนในชนบทจะมีอาหารที่ได้จากการเพาะปลูกและทำการเลี้ยงสัตว์เอง) 
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  - การสร้างที่อยู่อาศัยจะทำให้มีพฤติกรรมต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ฐานะทาง
เศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม สังคมเมืองมีฐานะทางสังคมซึ่งต่างจากสังคมที่อยู่อาศัย
ในชนบทการสร้างที่อยู่อาศัยจะเป็นครอบครัวเดียวหรืออยู่ในอาคารชุด ส่วนชนบทจะสร้างที่อยู่อาศัยอยู่เป็น
กลุ่มแบบเครือญาติ) 
  - สรุปแล้วสาเหตุใดบ้างที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน  

ครสูรุปคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
 
 
 
 
 
 
 

4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้ 
สาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมีความแตกต่างกัน  ได้แก่ สภาพแวดล้อม      

ทางธรรมชาติ พื้นฐานทางวัฒนธรรมและความจำเป็นในการดำรงชีวิต  
 5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
  - นักเรียนจะปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนให้มีความสุขได้อย่างไร 
 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

- ให้นักเรียนรว่มกันสำรวจสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมีความแตกต่างกัน
และการสรุปความรู้เป็นแผนภาพ 
 
๗. ชิ้นงาน/ภาระงาน  

- แผนภาพสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน 
 
คำถามท้าทาย 

- นักเรียนจะปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนให้มีความสุขได้อย่างไร 
 
๘. สือ่/แหลง่เรยีนรู ้

- แบบสำรวจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความจำเป็นในการดำรงชีวิต 
 

สาเหตุที่ทำใหพ้ฤตกิรรมการดำเนนิชีวิต 
ของคนในสงัคมมคีวามแตกต่างกัน 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

 
ภาษา 

 
การสร้างที่อยู่อาศัย 

ศาสนา 
 

การหาอาหาร 
 

ความเช่ือ 
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๙. การวดัและประเมินผล 
 1. วิธกีารวดัและประเมนิผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 2. เครือ่งมอื 
   2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผ่านตั้งแต ่2 รายการถือว่า ผา่น  
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 

- ให้นักเรียนเรียงความ เรื่อง “ชุมชนของเรา” บอกลักษณะความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของผู้คน       
ในชุมชน ส่งประกวดโดยครูเป็นผู้คัดเลือกเรียงความของนักเรียนใครเขียนได้ประทับใจ จากนั้น ให้ครูนำติด
ป้ายนิเทศแสดงผลงานหน้าช้ันเรียน 
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แบบทดสอบกอ่นเรียน (Pre -Test) 
 

ชื่อ __________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น _____ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
 
1. ข้อใดสัมพนัธ์กัน 
 ก. พระพุทธศาสนา    พิธีละหมาด 
 ข. พระพุทธศาสนา    สารภาพบาป 
 ค. พระพุทธศาสนา    ทำบญุตักบาตร 
 ง. พระพุทธศาสนา    ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย ์
 
2. ข้อใดเป็นการทักทายของคนไทย 
 ก. จับมือ 
 ข. โบกมือ 
 ค. ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวคำว่า หวัดดี 
 ง.  ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวคำว่า สวัสด ี
 
3. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการรบัประทานอาหารของคนจีน 
 ก. ใช้ตะเกียบ   ข. ใช้มีด 
 ค. ใช้ช้อนส้อม   ง.  ใช้มือ 
 
4. การทักทายที่เรียกว่า สลาม เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลใด 
 ก. ชาวมุสลิม   ข. ชาติตะวันตก 
 ค. พุทธศาสนกิชน  ง.  คริสต์ศาสนิกชน 
 
5. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ได้รบัมาจากชาติตะวันตก 

ก. การล้างมือก่อนและหลังรบัประทานอาหาร 
 ข. การใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร 
 ค. การใช้มือหยิบอาหารรับประทาน 
 ง.  การจัดเทศกาลกินเจ 
 
6. ภาษาที่ใช้ในราชการของไทยคือภาษาใด 
 ก. ภาษาอังกฤษ   ข. ภาษาไทยถิ่นใต ้
 ค. ภาษาไทยถิ่นเหนือ  ง.  ภาษาไทยถิ่นกลาง 
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7. ข้อใดเป็นการยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 ก. ต่อต้านการเผยแพร่วัฒนธรรมของผู้อื่น 
 ข. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของผู้อื่น 
 ค. ล้อเลียนวัฒนธรรมของผู้อื่น 
 ง.  ดูถูกวัฒนธรรมของผู้อื่น 
 
8. การใช้ภาษามีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ทำให้ติดต่อสื่อสารกันเข้าใจ  ข. ทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น 
 ค. ทำให้พูดไพเราะมากขึ้น  ง.  ทำให้หน้าตาดีขึ้น 
 
9. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมแตกต่างกันในด้านใด 
 ก. การศึกษา    ข. ลักษณะนสิัย 
 ค. การประกอบอาชีพ   ง.  ฐานะความเป็นอยู่ 
 
10. วัฒนธรรมที่ได้รับมาจากศาสนาทุกศาสนาข้อใดที่เหมือนกัน 
 ก. ความเช่ือ    ข. หลักปฏิบัต ิ
 ค. พิธีกรรมทางศาสนา   ง.  การปฏิบัติตนเป็นคนดี 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน (Post -Test) 
 

ชื่อ _________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชัน้ _____ 
 
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 
1. ข้อใดเป็นการทักทายของคนไทย 
 ก. ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวคำว่า สวัสด ี
 ข. ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวคำว่า หวัดดี 

ค. โบกมือ 
 ง.  จับมือ 
 
2. ข้อใดสัมพนัธ์กัน 
 ก. พระพุทธศาสนา   ไปโบสถ์ทุกวันอาทติย ์
 ข. พระพุทธศาสนา    ทำบญุตักบาตร 
 ค. พระพุทธศาสนา    สารภาพบาป 
 ง.  พระพุทธศาสนา    พิธีละหมาด 
 
3. ภาษาที่ใช้ในราชการของไทยคือภาษาใด 
 ก. ภาษาอังกฤษ   ข. ภาษาไทยถิน่ใต ้
 ค. ภาษาไทยถิ่นเหนือ  ง.  ภาษาไทยถิ่นกลาง 
 
4. ข้อใดเปน็วัฒนธรรมที่ได้รบัมาจากชาติตะวันตก 
 ก. การจัดเทศกาลกินเจ 
 ข. การใช้มือหยิบอาหารรับประทาน 
 ค. การใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร 
 ง.  การล้างมือก่อนและหลังรบัประทานอาหาร 
 
5. การทักทายที่เรียกว่า สลาม เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลใด 
 ก. ชาวมุสลิม   ข. ชาติตะวันตก 
 ค. พุทธศาสนกิชน  ง.  ครสิต์ศาสนิกชน 
 
6. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการรบัประทานอาหารของคนจีน 
 ก. ใช้ตะเกียบ   ข. ใช้มีด 
 ค. ใช้ช้อนส้อม   ง.  ใช้มือ 
 
7. วัฒนธรรมที่ได้รับมาจากศาสนาทุกศาสนาข้อใดที่เหมอืนกัน 
 ก. ความเช่ือ   ข. หลักปฏิบัต ิ
 ค. พิธีกรรมทางศาสนา  ง.  การปฏิบัติตนเป็นคนดี 
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8. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมแตกต่างกันในด้านใด 
 ก. การศึกษา   ข. ลักษณะนสิัย 
 ค. การประกอบอาชีพ  ง.  ฐานะความเป็นอยู่ 
 
9. การใช้ภาษามีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ทำให้ติดต่อสื่อสารกันเข้าใจ ข. ทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึน้ 
 ค. ทำให้พูดไพเราะมากขึ้น ง.  ทำให้หน้าตาดีขึ้น 
 
10. ข้อใดเป็นการยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 ก. ต่อต้านการเผยแพร่วัฒนธรรมของผู้อื่น 
 ข. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของผู้อื่น 
 ค. ล้อเลียนวัฒนธรรมของผู้อื่น 
 ง.  ดูถูกวัฒนธรรมของผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
1.     ก   2.     ข   3.     ง         4.     ค   
5.    ก   6.     ก   7.     ง   8.     ค   
9.    ก           10.    ข 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
1.     ค   2.     ง   3.     ก         4.     ก   
5.    ข   6.     ง   7.     ข   8.     ก   
9.     ค            10.    ง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชือ่ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ที่ปรึกษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์

 

คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง  

 นายพงศธร  ไวเชิงค้า  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 

นายกันตพัฒน์  มณฑา  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านขุนประเทศ  สำนักงานเขตหนองแขม 

 
คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 
 นางจุฑาวดี  จงจิตเมตต์  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดโพธิ์  สำนักงานเขตตลิ่งชัน 

นางสาวศศิธร  ภู่วาว  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สำนักงานเขตบางบอน 

นายวิรัติ  จันดากุล  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  สำนักงานเขตบางเขน 

 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นางสาวชญรัธฐ ์ อิ่มโสมนัสสกุล ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวศศิธร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายชาญชาติ ถนอมตน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศกึษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 
ผูอ้อกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกลุานนท์   พนักงานโรงพิมพ์ 
   สำนักการศึกษา 

 


