
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 
เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนา 
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา  ส 21101                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา  6  ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 
นับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม.1/1  อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย  
         ม.1/2  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
ในสังคมไทย  รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                    3.1.1  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
                    3.1.2  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
                    3.1.3  การสังคายนา 
          3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                   3.2.1  การจ าแนก 
                    3.2.2  การให้เหตุผล 
                    3.2.3  การปฏิบัติ 
                    3.2.4  การสรุปความรู้ 
          3.3  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
                    3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  ความเข้าใจที่คงทน 
           4.1  พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติไทย   
เป็นสถาบันหลักของสังคมไทยมีผลต่อสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และครอบคลุมสังคมไทย 
           4.2  พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยในยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  
ยุคมหายาน  ยุคเถรวาทแบบพุกาม  ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์  ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย  
           4.3  การสังคายนา  คือ  การรวบรวมและเรียบเรียงค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา  ให้เป็น
ระเบียบ  เป็นหมวดหมู่  เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน   
 
 
 
 
 



 

 

 

กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 

 

1. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาและ
การสังคายนา 
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาและ
การสังคายนา  

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาและ
การสังคายนา 
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาและ
การสังคายนา 

1. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาและ
การสังคายนา 
2. ใบงาน 
เรื่อง ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาและ
การสังคายนา 

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การท าใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การท างาน 
3.  การท าความ
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูล  

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนา                                                                                                                                                                                                                                         
เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/2  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
ในสังคมไทย  รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  อธิบายประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนาได้ (K) 
  2.  สืบค้นข้อมูลประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนาได้ (P) 
  3.  เห็นความส าคัญของประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนา (A) 

4.  สาระส าคัญ 
          พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  เป็นสถาบันหลัก
ของสังคมไทยมีผลต่อสภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวาง  และครอบคลุมสังคมไทย 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมี่ความรู้ผ่านเกณฑ์  รอบคอบและระมัดระวังในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
           ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาทีและแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา 
    3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

และการสังคายนา  แต่ยังไม่ต้องเฉลย 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้ค าถาม  ดังนี้   
                - นักเรียนคิดว่าพระพุทธศาสนามีประวัติและความส าคัญอย่างไร 
                (แนวการตอบ : พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจ า 
ชาติไทย  เป็นสถาบันหลักของสังคมไทยมีผลต่อสภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวาง  และครอบคลุมสังคมไทย) 

      5.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่ตอบค าถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถาม 
ไม่ถูกต้อง   
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
            6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
            2.  นักเรียนและครูสนทนาเก่ียวกับประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
            3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา   
           4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  ในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งม่ันใน 
การท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
            6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
            7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
           1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนา 
           2.  ใบงาน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
           1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนา 
           2.  ใบความรู้  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
           3.  ใบงาน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับ 
การประเมินตาม
สภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับ 
การประเมินตาม
สภาพจริง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนา                                                                                                                                                                                                                                         
เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/1  อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้ ( P) 
          3.  มีความสนใจในการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยในยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  
ยุคมหายาน  ยุคเถรวาทแบบพุกาม  ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์  ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย  
5.  สาระการเรียนรู้   
          การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้                                                     
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน            
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           8.1  ความพอประมาณ 
                     นักเรียนเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ 
           8.2  ความมีเหตุผล 

                นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย              
     8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

                      นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
           8.4  เงื่อนไขความรู้ 

         นักเรียนอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
           8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                     นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี     สืบค้นค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย  
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่

ประเทศไทย 
    3.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง   

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  เรื่อง  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย  จากอินเตอร์เนต 
            5.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาน าเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            6.  ในระหว่างที่นักเรียนน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นราย
กลุ่ม  ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย  ต่อจาก 
      ชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
      จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ 
      ประเทศไทย 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบความรู้  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการสังคายนา                                                                                                                                                                                                                                         
เรื่อง  การสังคายนา                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                       เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/1  อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย  
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  อธิบายความหมายของการสังคายนาได้ (K) 
  2.  สืบค้นข้อมูลการสังคายนาได้ (P) 
  3.  เห็นความส าคัญของการสังคายนา (A) 

4.  สาระส าคัญ 
          การสังคายนา  คือ  การรวบรวมและเรียบเรียงค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ให้เป็นระเบียบ   
เป็นหมวดหมู่  เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เป็นวิธีการหนึ่งในการบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ
มั่นคงและแผ่ขยายกว้างออกไป 
5.  สาระการเรียนรู้   
          การท าสังคายนา 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                    นักเรียนเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                     นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าสังคายนา 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                     นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

             นักเรียนอธิบายความหมายของการสังคายนา  
          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                     นักเรียนเห็นความส าคัญของการสังคายนา 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับการสังคายนา 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาทีและแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การสังคายนา 

ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับการท าสังคายนา  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดง 
ความคิดเห็น โดยใช้ค าถามดังนี้   
                    3.1  นักเรียนคิดว่าการท าสังคายนาหมายถึงอะไร 
                    (แนวการตอบ : การสังคายนา  คือ  การร้อยกรอง  หรือการรวบรวม  เรียบเรียงค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่กระจัดกระจายกันอยู่  ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน  มีระบบเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน) 
                    3.2  เหตุใดจึงต้องมีการท าสังคายนา 
                    (แนวการตอบ : เพราะมีภิกษุอยู่รูปหนึ่ง  ชื่อ  สุภัททะ ได้กล่าววาจาดูหมิ่นพระพุทธเจ้า
หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 3 เดือน  และเพ่ือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า   
เพ่ือความยั่งยืนของพระธรรมวินัยและความถูกต้อง) 

      4.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่ตอบค าถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถาม 
ไม่ถูกต้อง             
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การสังคายนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การสังคายนา 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการสังคายนา  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การสังคายนา  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
      ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  การสังคายนา 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  การสังคายนา 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การสังคายนา 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  การสังคายนา 
                  8.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและ

การสังคายนา                
                  9.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาและการสังคายนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการ

สังคายนา                
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  การสังคายนา 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาและการ

สังคายนา                
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  การสังคายนา 
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  การสังคายนา 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 

 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2 
เรื่อง  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก 
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา  ส 21101                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา 8 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 
นับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม.1/3  วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
         ม.1/4  วิเคราะห์และพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก 
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามก าหนด 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                    3.1.1  พุทธประวัติ 
                    3.1.2  ประวัติพระสาวก 
                    3.1.3  ศาสนิกชนตัวอย่าง  
                   3.1.4  ชาดก 
          3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                   3.2.1  การจ าแนก 
                    3.2.2  การให้เหตุผล 
                    3.2.3  การปฏิบัติ 
                    3.2.4  การสรุปความรู้ 
          3.3  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
                    3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.  ความเข้าใจที่คงทน 
           4.1  พุทธประวัติ  คือ ประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้า  ตั้งแต่
ประสูติ  เสด็จออกผนวช  ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา  ประกาศพระศาสนาจนถึงปรินิพพาน  
           4.2  พุทธสาวก  พุทธสาวิกาต่างๆ เป็นผู้ที่มีจริยวัตรงดงามเพราะด าเนินชีวิตตามค าสอนของ
พระพุทธองค์  ช่วยให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่ดีที่มีคุณค่า  
เพ่ือจะได้ด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง 
           4.3  ศาสนิกชนหลายท่านในสมัยพระพุทธองค์  ด ารงตนเป็นชาวพุทธที่ช่วยท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง มีหลักการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  และน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต
สืบไป 
           4.4  ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้า  ก่อนที่จะมาประสูติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ในชาติสุดท้าย  การศึกษาอัมพชาดกและติตติรชาดก  จะท าให้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับคนที่กตัญญูรู้คุณคนอ่ืน
ย่อมเป็นคนเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ  และคนที่ฉลาดในธรรมมีความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่จัก
เป็นผู้ได้รับการสรรเสริญ  ในปัจจุบันนี้และอนาคตต่อๆไป  ซึ่งข้อคิดเหล่านี้สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 

 

1. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  พุทธประวัติ  
ประวัติพระสาวก   
ศาสนิกชนตัวอย่าง  
ชาดก 
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  พุทธประวัติ  
ประวัติพระสาวก   
ศาสนิกชนตัวอย่าง  
ชาดก 

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  พุทธประวัติ  
ประวัติพระสาวก   
ศาสนิกชนตัวอย่าง  
ชาดก 
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  พุทธประวัติ  
ประวัติพระสาวก   
ศาสนิกชนตัวอย่าง  
ชาดก 

1. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  พุทธประวัติ  
ประวัติพระสาวก   
ศาสนิกชนตัวอย่าง  
ชาดก 
2. ใบงาน 
เรื่อง พุทธประวัติ  
ประวัติพระสาวก   
ศาสนิกชนตัวอย่าง  
ชาดก 

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การท าใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การท างาน 
3.  การท าความ
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูล  

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก                                                                                                                                                                                                                                      
เรื่อง  พุทธประวัติ                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1               เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/3  วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ  เสด็จออกผนวช  ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา  ประกาศพระ
ศาสนาจนถึงปรินิพพานได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ  เสด็จออกผนวช  ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา  ประกาศ
พระศาสนาจนถึงปรินิพพานได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ  เสด็จออกผนวช  ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา  
ประกาศพระศาสนาจนถึงปรินิพพาน (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          พุทธประวัติ  คือ ประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้า  ตั้งแต่
ประสูติ  เสด็จออกผนวช  ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา  ประกาศพระศาสนาจนถึงปรินิพพาน 
5.  สาระการเรียนรู้   
          พุทธประวัติ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ   
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาทีและแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  พุทธประวัติ 

            3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชน
ตัวอย่าง  ชาดก  แต่ยังไม่ต้องเฉลย                                                                                                                                                                                                                                     
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ  เสด็จออกผนวช  ตรัสรู้  
แสดงปฐมเทศนา  ประกาศพระศาสนาจนถึงปรินิพพาน  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดง 
ความคิดเห็น  โดยใช้ค าถามดังนี้   
                 4.1  นักเรียนคิดว่าพุทธประวัติ  คืออะไร 
                      (แนวการตอบ : พุทธประวัติ  คือ  ประวัติ  เรื่องราวต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ตลอดถึง
เรื่องราวต่างของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า) 
                 4.2  เหตุใดพระสิทธัตถะจึงตัดสินใจออกผนวช 
                       (แนวการตอบ : เพราะพระสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คน
เจ็บ คนตาย และสมณะ ซึ่งเทพยดานิรมิตให้ทอดพระเนตรในระยะทาง) 

            4.3  พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หลักธรรมใด 
                       (แนวการตอบ : อริยสัจ 4) 

      5.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่ตอบค าถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถาม 
ไม่ถูกต้อง             
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  พุทธประวัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  พุทธประวัติ 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  พุทธประวัติ  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
      ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  พุทธประวัติ 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  พุทธประวัติ 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  พุทธประวัติ 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  พุทธประวัติ 
                   

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก 
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  พุทธประวัติ 
      12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  พุทธประวัติ 
                  3.  ใบงาน  เรื่อง  พุทธประวัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

13.  การวัดผลและประเมินผล    
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก                                                                                                                                                                                                                                      
เรื่อง  ประวัติพระสาวก                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1               เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/4  วิเคราะห์และพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก 
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามก าหนด 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายประวัติพระสาวกได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลประวัติพระสาวกได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของประวัติพระสาวก(A) 
4.  สาระส าคัญ 
          พุทธสาวก  พุทธสาวิกาต่างๆ เป็นผู้ที่มีจริยวัตรงดงามเพราะด าเนินชีวิตตามค าสอนของพระพุทธ
องค์  ช่วยให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่ดีที่มีคุณค่า  เพ่ือจะได้
ด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ประวัติพระสาวก 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
           6.2  ความสามารถในการคิด  
           6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           7.1  มีวินัย                                                          
           7.2  ใฝ่เรียนรู้             
           7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
           7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
           7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับประวัติพระสาวก 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี      สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพระสาวก 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

      ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 
    3.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับประวัติพระสาวก  แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง  ประวัติ 

พระสาวก   
ขั้นที่  2  กิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  เรื่อง  
ประวัติพระสาวก  จากอินเตอร์เนต 
            5.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ประวัติพระสาวก  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาน าเสนอ
จะต้องตั้งใจฟัง 
            6.  ในระหว่างที่นักเรียนน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นราย
กลุ่ม  ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งม่ันในการท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับประวัติพระสาวก  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ประวัติพระสาวก  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษาใบ

ความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 
             

 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 
      12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบความรู้  เรื่อง  ประวัติพระสาวก                  
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  ประวัติพระสาวก 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก                                                                                                                                                                                                                                      
เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/4  วิเคราะห์และพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก 
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามก าหนด 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายศาสนิกชนตัวอย่างได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลศาสนิกชนตัวอย่างได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของศาสนิกชนตัวอย่าง (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          ศาสนิกชนหลายท่านในสมัยพระพุทธองค์  ด ารงตนเป็นชาวพุทธที่ช่วยท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ให้รุ่งเรือง มีหลักการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  และน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตสืบไป 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ศาสนิกชนตัวอย่าง 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับศาสนิกชนตัวอย่าง 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี      สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนิกชนตัวอย่าง 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

      ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง 
    3.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับศาสนิกชนตัวอย่าง  แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง ศาสนิกชน

ตัวอย่าง      
ขั้นที่  2  กิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  เรื่อง   
ศาสนิกชนตัวอย่าง  จากอินเตอร์เนต 
            5.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมา
น าเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            6.  ในระหว่างที่นักเรียนน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นราย
กลุ่ม  ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งม่ันในการท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ศาสนิกชน
ตัวอย่าง   

 
ชั่วโมงที่  2 

ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง   

ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับศาสนิกชนตัวอย่าง  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา

ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง   
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง   

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง   
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง   
             



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง   
      12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบความรู้  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง   
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  ศาสนิกชนตัวอย่าง   

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก                                                                                                                                                                                                                                      
เรื่อง  ชาดก                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/4  วิเคราะห์และพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก 
เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามก าหนด 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายชาดกได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลชาดกได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของชาดก(A) 
4.  สาระส าคัญ 
          ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้า  ก่อนที่จะมาประสูติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติ
สุดท้าย  การศึกษาอัมพชาดกและติตติรชาดกจะท าให้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับคนที่กตัญญูรู้คุณคนอ่ืนย่อมเป็น
คนเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ  และคนที่ฉลาดในธรรมมีความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่  จักเป็นผู้
ได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันนี้และอนาคตต่อๆไป  ซึ่งข้อคิดเหล่านี้สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ชาดก 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งม่ันในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับชาดก 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี      สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชาดก 

 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
            2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ชาดก 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับชาดก  โดยสนทนาว่า  ชาดก  คือ  เรื่องราวในอดีตของ
พระพุทธเจ้า  ก่อนที่จะมาประสูติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย  การศึกษาอัมพชาดกและ
ติตติรชาดก  จะท าให้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับคนที่กตัญญูรู้คุณคนอ่ืนย่อมเป็นคนเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุก
เมื่อ  และคนที่ฉลาดในธรรมมีความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่จักเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญ  ในปัจจุบันนี้
และอนาคตต่อๆไป  ซึ่งข้อคิดเหล่านี้สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  จากนั้นก็ท าการ
ซักถามนักเรียน 

      4.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่ตอบค าถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถาม 
ไม่ถูกต้อง             
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
            5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ชาดก 
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ชาดก 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับชาดกต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ชาดก  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษาใบความรู้และ

การท าใบงาน  เรื่อง  ชาดก 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  ชาดก 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ชาดก 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ชาดก 
                 8.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชน

ตัวอย่าง  ชาดก     
            



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก 
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  ชาดก 
      12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  พุทธประวัติ  ประวัติพระสาวก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ชาดก 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  ชาดก 
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  ชาดก 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 
เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสนสุภาษิต           
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา  ส 21101                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา 6 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 
นับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว   
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                    3.1.1  พระรัตนตรัย                                                                                
                    3.1.2  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
                    3.1.3  พุทธศาสนสุภาษิต    
            3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                   3.2.1  การจ าแนก 
                    3.2.2  การให้เหตุผล 
                    3.2.3  การปฏิบัติ 
                    3.2.4  การสรุปความรู้ 
          3.3  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
                    3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.  ความเข้าใจที่คงทน 
          4.1  พระรัตนตรัย  ประกอบด้วย  พระพุทธ  พระธรรมและพระสงฆ์  มีความส าคัญต่อ
พุทธศาสนิกชนและชาวโลก  ดังนั้นทุกคนจึงควรแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย 
                 พุทธคุณเป็นคุณความดีงามของพระพุทธเจ้ามี 9 ประการ  เราสามารถย่อพุทธคุณ 9  
ได้เป็น 3 ประการ  ได้แก่  พระปัญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  และพระกรุณาคุณ  การศึกษาพุทธคุณให้มี
ความรู้ความเข้าใจและน าไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนมีผลดีต่อตนเองและสังคม 
          4.2  หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีจ านวนมาก  แต่ทั้งหมดสามารถศึกษาได้ในกรอบของอริยสัจ  
4  การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  สามารถน าไป
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองครอบครัว  สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 
           4.3  พุทธศาสนสุภาษิตเป็นสุภาษิตทางพระพุทธศาสนา  การศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตท าให้ได้
ข้อคิดหรือคติสอนใจที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อการด าเนินชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 

 

1. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ 
พุทธศาสนสุภาษิต           
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ 
พุทธศาสนสุภาษิต           

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  และ
พุทธศาสนสุภาษิต           
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  และ
พุทธศาสนสุภาษิต           

1. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ 
พุทธศาสนสุภาษิต           
2. ใบงาน 
เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ 
พุทธศาสนสุภาษิต           

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การท าใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การท างาน 
3.  การท าความ
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูล  

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส 21101 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสนสุภาษิต           
เรื่อง  พระรัตนตรัย                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายพุทธคุณของพระรัตนตรัยได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลพุทธคุณของพระรัตนตรัยได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของพุทธคุณของพระรัตนตรัย (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          พระรัตนตรัย  ประกอบด้วย  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์  มีความส าคัญต่อ
พุทธศาสนิกชนและชาวโลก  ดังนั้นทุกคนจึงควรแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย 
          พุทธคุณเป็นคุณความดีงามของพระพุทธเจ้ามี 9 ประการ  เราสามารถย่อพุทธคุณ 9 ได้เป็น  
3 ประการ  ได้แก่  พระปัญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  และพระกรุณาคุณ  การศึกษาพุทธคุณให้มีความรู้
ความเข้าใจและน าไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนมีผลดีต่อตนเองและสังคม 
5.  สาระการเรียนรู้   
          พระรัตนตรัย 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับพระรัตนตรัย 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  พระรัตนตรัย 
    3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสน

สุภาษิต           
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับพระรัตนตรัย  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดง 
ความคิดเห็น  โดยใช้ค าถามดังนี้   
                 3.1  นักเรียนคิดว่าพระรัตนตรัยหมายถึงอะไร 
                 (แนวการตอบ : แก้วอันประเสริฐ 3 ประการ) 
                 3.2  นักเรียนคิดว่าพระรัตนตรัยประกอบด้วยอะไรบ้าง 
                 (แนวการตอบ : พระรัตนตรัย  ประกอบด้วย  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์) 
                 3.3  นักเรียนคิดว่าพุทธคุณหมายถึงอะไร 
                 (แนวการตอบ : พุทธคุณ  เป็นคุณความดีงามของพระพุทธเจ้ามี 9 ประการ  เราสามารถย่อ
พุทธคุณ 9 ได้เป็น 3 ประการ  ได้แก่  พระปัญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  และพระกรุณาคุณ) 
            5.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่ตอบค าถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถาม 
ไม่ถูกต้อง   
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  พระรัตนตรัย 

 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  พระรัตนตรัย 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับพระรัตนตรัย  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  พระรัตนตรัย  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
      ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  พระรัตนตรัย 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  พระรัตนตรัย 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  พระรัตนตรัย 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  พระรัตนตรัย 
      



 

 

 

      11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสนสุภาษิต           

                  2.  ใบงาน  เรื่อง  พระรัตนตรัย 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 

                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสนสุภาษิต                        
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  พระรัตนตรัย 
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  พระรัตนตรัย 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา ส 21101 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสนสุภาษิต           
เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีจ านวนมาก  แต่ทั้งหมดสามารถศึกษาได้ในกรอบของอริยสัจ 4  
การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  สามารถน าไปแก้ปัญหา
และพัฒนาตนเองครอบครัว  สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 
5.  สาระการเรียนรู้   
          หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งม่ันในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี      สืบค้นข้อมูลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  จากนั้นนักเรียน
แบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาน าเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นราย
กลุ่ม  ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งม่ันในการท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา   

  
ชั่วโมงที่  2 

ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  จากนั้นครูแนะน า

วิธีการศึกษาใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
 
 

 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
       12.  ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบความรู้  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส 21101                     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสนสุภาษิต           
เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

                                    ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
                          นับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.  ตัวช้ีวัด 
          ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  วิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิตได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลพุทธศาสนสุภาษิตได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของพุทธศาสนสุภาษิต (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          พุทธศาสนสุภาษิตเป็นสุภาษิตทางพระพุทธศาสนา  การศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตท าให้ได้ข้อคิด 
หรือคติสอนใจที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อการด าเนินชีวิตได้ 
5.  สาระการเรียนรู้   
          พุทธศาสนสุภาษิต 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งม่ันในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 

ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกัน
อ่านและวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต  โดยใช้วิธีการเขียนค าพุทธศาสนสุภาษิตลงในกระดานไวท์บอร์ด  
และการใช้บัตรค าพุทธศาสนสุภาษิต  ดังเช่นค าพุทธศาสนสุภาษิต  ดังต่อไปนี้ 
                           3.1  ย  เว เสวติ ตาทิโส        (คบคนเช่นใด เป็นคนเช่นนั้น) 
                     3.2  อตฺตนา โจทยตฺตาน       (จงเตือนตนด้วยตน) 
                     3.3  นิสมฺม กรณ  เสยฺโย       ( ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท า ) 

                     3.4  ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา     (เรือนที่ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 

            4.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่อ่านและวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิตถูกต้อง  พร้อมทั้งให้ก าลังใจ

นักเรียนที่ยังอ่านและวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิตไม่ถูกต้อง   
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการร่วมกันอ่านและวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                 1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                 2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                 3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
      ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
                4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบ

งานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ  พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็น
รายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                 5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
                6.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 

   7.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสน
สุภาษิต           

   8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
และพุทธศาสนสุภาษิต      
 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
    1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสนสุภาษิต           

                  2.  ใบงาน  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 

                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และพุทธศาสนสุภาษิต                        
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4 
เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ 
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา  ส 21101                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา 4 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม.1/1  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
        ม.1/2  อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และปฏิบัตินอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ 
        ม.1/3  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                    3.1.1  หน้าที่ชาวพุทธ 
                    3.1.2  มารยาทชาวพุทธ 
         3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                   3.2.1  การจ าแนก 
                    3.2.2  การให้เหตุผล 
                    3.2.3  การปฏิบัติ 
                    3.2.4  การสรุปความรู้ 
          3.3  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
                    3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  ความเข้าใจที่คงทน 
           4.1  การปฏิบัติหนา้ที่ของชาวพุทธที่ถูกต้องเหมาะสม  จะท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงและ
ด ารงอยู่ต่อไป 
           4.2  การแสดงมารยาทที่ดีต่อกันของชาวพุทธจะท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และสามารถ
สืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามเอาไว้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 

 

1.  ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ 
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ 

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ 
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ 

1.  แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ 
2.  ใบงาน 
เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ 

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การท าใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การท างาน 
3.  การท าความ
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูล  

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ 
เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม.1/1  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
        ม.1/2  อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และปฏิบัตินอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ 
        ม.1/3  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด  
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายหน้าที่ชาวพุทธได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลหน้าที่ชาวพุทธได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของหน้าที่ชาวพุทธ (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          การปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ถูกต้องเหมาะสม  จะท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงและด ารง
อยู่ต่อไป 
5.  สาระการเรียนรู้   
          หน้าที่ชาวพุทธ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ 
    3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ   

แต่ยังไม่ต้องเฉลย 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ  จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม   
ออกเป็น 7 กลุ่ม  กลุ่มละ 6-7 คน  แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูล  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  
            5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงาน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  หน้าชั้นเรียนโดยแต่ละกลุ่มเมื่อ
ท าการรายงานจบแล้ว  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตั้งค าถามเพ่ือเป็นการกระตุ้นนักเรียนที่ยังไม่ได้ออกมา
รายงานหน้าชั้นเรียน  
            6.  ในระหว่างที่นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นราย
กลุ่ม  ในเรื่องของความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการท างาน 
            7.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่รายงานหน้าชั้นเรียน   พร้อมทั้งกล่าวค าชมเชยนักเรียนที่สามารถ
ตอบค าถามได้ถูกต้อง  และให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถามไม่ถูกต้อง   
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           8.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  เรื่อง   
หน้าที่ชาวพุทธ   
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                 1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ   
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                 2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                 3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
      ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ   
                4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ   

          5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                 6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ   
                7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ   



 

 

 

      11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ 

                  2.  ใบงาน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ   
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 

                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ   
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ   

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ 
เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
          ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม.1/1  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
         ม.1/2  อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และปฏิบัตินอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ 
         ม.1/3  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายมารยาทชาวพุทธได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลมารยาทชาวพุทธได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของมารยาทชาวพุทธ (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          การแสดงมารยาทท่ีดีต่อกันของชาวพุทธจะท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และสามารถสืบทอด
เอกลักษณ์ที่ดีงามเอาไว้ได้ 
5.  สาระการเรียนรู้   
          มารยาทชาวพุทธ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 

ขั้นที่  2  กิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ  จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม   
ออกเป็น 7 กลุ่ม  กลุ่มละ 6-7 คน  แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูล  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 
            4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงาน  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ  หน้าชั้นเรียนโดยแต่ละกลุ่ม
เมื่อท าการรายงานจบแล้ว  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตั้งค าถามเพ่ือเป็นการกระตุ้นนักเรียนที่ยังไม่ได้
ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  ในระหว่างที่นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนครูคอยสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนเป็นรายกลุ่ม  ในเรื่องของความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการท างาน 
            5.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่รายงานหน้าชั้นเรียน   พร้อมทั้งกล่าวค าชมเชยนักเรียนที่สามารถ
ตอบค าถามได้ถูกต้อง  และให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถามไม่ถูกต้อง   
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  เรื่อง   
มารยาทชาวพุทธ 
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                 1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                 2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                 3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
      ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 
                4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 

          5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 
                7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 

   8.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ 
          9.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาท 
ชาวพุทธ 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
    1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ 

                  2.  ใบงาน  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 

                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 
 
 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 
เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา  ส21101                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา 4 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
          ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม.1/4  จัดกิจกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
         ม.1/5  อธิบายประวัติความส าคัญ  และปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                    3.1.1  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
                    3.1.2  ศาสนพิธี 
         3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                   3.2.1  การจ าแนก 
                    3.2.2  การให้เหตุผล 
                    3.2.3  การปฏิบัติ 
                    3.2.4  การสรุปความรู้ 
          3.3  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
                    3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  ความเข้าใจที่คงทน 
         4.1  การปฏิบัติพิธีกรรมและกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่ถูกต้อง
เหมาะสม  เป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงและด ารงอยู่
ต่อไป 
         4.2  การปฏิบัติศาสนพิธีได้ถูกต้องเหมาะสมตาม  และระเบียบพิธีการจะช่วยรักษาวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้ 
              
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กรอบการวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 

 

1.  ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
และศาสนพิธี 
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
และศาสนพิธี 

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
และศาสนพิธี 
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
และศาสนพิธี 

1.  แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
และศาสนพิธี 
2.  ใบงาน 
เรื่อง วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
และศาสนพิธี 

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การท าใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การท างาน 
3.  การท าความ
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูล  

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
การท างานรายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 
เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม.1/4  จัดกิจกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
         ม.1/5  อธิบายประวัติความส าคัญ  และปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  วิเคราะห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          การปฏิบัติพิธีกรรมและกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่ถูกต้องเหมาะสม  
เป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงและด ารงอยู่ต่อไป 
5.  สาระการเรียนรู้   
          วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
          อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
    3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 

แต่ยังไม่ต้องเฉลย 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  จากนั้นให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  กลุ่มละ 6-7 คน  แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูล  เรื่อง  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
            5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงาน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  หน้าชั้นเรียนโดย
แต่ละกลุ่มเมื่อท าการรายงานจบแล้ว  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตั้งค าถามเพ่ือเป็นการกระตุ้นนักเรียนที่ยัง
ไม่ได้ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  
            6.  ในระหว่างที่นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นราย
กลุ่ม  ในเรื่องของความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการท างาน 
            7.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่รายงานหน้าชั้นเรียน   พร้อมทั้งกล่าวค าชมเชยนักเรียนที่สามารถ
ตอบค าถามได้ถูกต้อง  และให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถามไม่ถูกต้อง   
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           8.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  เรื่อง   
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                 1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                 2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                 3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  จากนั้นครูแนะน าวิธี

การศึกษาใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
                4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

          5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                 6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
                7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



 

 

 

 
     11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 

    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 
เรื่อง  ศาสนพิธี                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
          ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม.1/4  จัดกิจกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
         ม.1/5  อธิบายประวัติความส าคัญ  และปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  วิเคราะห์ศาสนพิธีได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลศาสนพิธีได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญของศาสนพิธี (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          การปฏิบัติศาสนพิธีได้ถูกต้องเหมาะสมตาม  และระเบียบพิธีการจะช่วยรักษาวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้ 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ศาสนพิธี 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับศาสนพิธี 
 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ศาสนพิธี 

ขั้นที่  2  กิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับศาสนพิธี  จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม   
ออกเป็น 7 กลุ่ม  กลุ่มละ 6-7 คน  แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูล  เรื่อง  ศาสนพิธี 
            4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงาน  เรื่อง  ศาสนพิธี  หน้าชั้นเรียนโดยแต่ละกลุ่มเมื่อท าการ
รายงานจบแล้ว  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตั้งค าถามเพ่ือเป็นการกระตุ้นนักเรียนที่ยังไม่ได้ออกมารายงาน
หน้าชั้นเรียน  ในระหว่างที่นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นราย
กลุ่ม  ในเรื่องของความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการท างาน 
            5.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่รายงานหน้าชั้นเรียน   พร้อมทั้งกล่าวค าชมเชยนักเรียนที่สามารถ
ตอบค าถามได้ถูกต้อง  และให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถามไม่ถูกต้อง   
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  เรื่อง   
ศาสนพิธี 

 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                 1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ศาสนพิธี 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                 2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับศาสนพิธี  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                 3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ศาสนพิธี  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
      ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  ศาสนพิธี 
                4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  ศาสนพิธี 
                5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   

พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                 6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ศาสนพิธี 
                7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ศาสนพิธี 
                 8.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 

          9.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
และศาสนพิธี 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
    1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 

                  2.  ใบงาน  เรื่อง  ศาสนพิธี 
     12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธี 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  ศาสนพิธี 
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  ศาสนพิธี 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 
 
 
 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 
เรื่อง  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา ส21101                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา 4 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/6  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  ด้วยวธิีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  คือ  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม  และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออกหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
        ม. 1/7  สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิต  และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
        ม.1/11  วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                    3.1.1  การบริหารจิต   
                    3.1.2  การเจริญปัญญา   
                    3.1.3  ศาสนสัมพันธ์ 
         3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                   3.2.1  การจ าแนก 
                    3.2.2  การให้เหตุผล 
                    3.2.3  การปฏิบัติ 
                    3.2.4  การสรุปความรู้ 
          3.3  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  ซื่อสัตย์สุจริต 
                    3.3.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  ความเข้าใจที่คงทน 
         4.1  การบริหารจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการใช้ความคิดที่ถูกวิธี  ที่ช่วยให้รู้จักคิด
วิเคราะห์อย่างรอบด้านท าให้เกิดปัญญาแตกฉานโดยการคิดแบบคุณค่าแท้  คุณค่าเทียมและการคิดแบบ
คุณโทษ  และทางออก 
         4.2  การเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ  ท าให้จิตสงบเป็นสมาธิ  และน าไปสู่
การเกิดปัญญา   
         4.3  การศึกษาการกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์นั้น ย่อมท าให้ได้ข้อคิด 
คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
 



 

 

 

กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 

 

1.  ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  การบริหารจิต  
การเจริญปัญญา  
และศาสนสัมพันธ์ 
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  การบริหารจิต  
การเจริญปัญญา  
และศาสนสัมพันธ์ 

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  การบริหารจิต  
การเจริญปัญญา  
และศาสนสัมพันธ์ 
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  การบริหารจิต  
การเจริญปัญญา  
และศาสนสัมพันธ์ 
 

1.  แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  การบริหารจิต  
การเจริญปัญญา  
และศาสนสัมพันธ์ 
2.  ใบงาน 
เรื่อง การบริหารจิต  
การเจริญปัญญา  
และศาสนสัมพันธ์ 

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การท าใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การท างาน 
3.  การท าความ
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูล  

สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 
 

เกณฑ์ผ่าน 
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
เรื่อง  การบริหารจิต                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                      เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
          ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/6  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  ด้วยวธิีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  คือ  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม  และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออกหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายการบริหารจิตได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลการบริหารจิตได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญการบริหารจิต (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          การบริหารจิตด้วยวิธคีิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการใช้ความคิดท่ีถูกวิธี  ที่ช่วยให้รู้จักคิดวิเคราะห์
อย่างรอบด้านท าให้เกิดปัญญาแตกฉานโดยการคิดแบบคุณค่าแท้  คุณค่าเทียมและการคิดแบบคุณโทษ  
และทางออก 
5.  สาระการเรียนรู้   
          การบริหารจิต 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับการบริหารจิต 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาทีและแผ่เมตตา 
    2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การบริหารจิต 

           3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับการบริหารจิต  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดง 
ความคิดเห็น โดยใช้ค าถามดังนี้   
                    3.1  นักเรียนคิดว่าการบริหารจิตหมายถึงอะไร 
                    (แนวการตอบ : การรักษาคุ้มครองจิต  การฝึกฝนอบรมจิต  หรือการท าจิตให้สงบ   
ให้มีความเข้มแข็งและให้จิตแน่วแน่) 
                    3.2  เหตุใดจึงต้องมีการบริหารจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
                    (แนวการตอบ : เป็นการใช้ความคิดท่ีถูกวิธี  ที่ช่วยให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านท าให้
เกิดปัญญาแตกฉานโดยการคิดแบบคุณค่าแท้  คุณค่าเทียมและการคิดแบบคุณโทษ  และทางออก) 

      5.  กล่าวค าชมเชยนักเรียนที่ตอบค าถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังตอบค าถาม 
ไม่ถูกต้อง               
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
           6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การบริหารจิต   

 
ชั่วโมงที่  2 

ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การบริหารจิต   

ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการบริหารจิต  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การบริหารจิต  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
      ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  การบริหารจิต   
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  การบริหารจิต   

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การบริหารจิต   
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  การบริหารจิต   
                   



 

 

 

      11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  การบริหารจิต   

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  การบริหารจิต   
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  การบริหารจิต   

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
เรื่อง  การเจริญปัญญา                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
           ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/7  สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิต  และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  วิเคราะห์การเจริญปัญญาได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลการเจริญปัญญาได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญการเจริญปัญญา (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          การเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ  ท าให้จิตสงบเป็นสมาธิ  และน าไปสู่การ
เกิดปัญญา 
5.  สาระการเรียนรู้   
          การเจริญปัญญา 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับการเจริญปัญญา 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี      สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญปัญญา 

 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
            2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การเจริญปัญญา 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับการเจริญปัญญา  โดยสนทนาว่าการเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ  ท าให้จิตสงบเป็นสมาธิ  และน าไปสู่การเกิดปัญญา 
            4.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การเจริญปัญญา  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  การเจริญปัญญา 

                 5.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  การเจริญปัญญา 
           6.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การเจริญปัญญา 
                  8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  การเจริญปัญญา 
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  การเจริญปัญญา 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  การเจริญปัญญา 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  การเจริญปัญญา 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                             สาระพระพุทธศาสนา     
วิชาสังคมศึกษา          รหัสวิชา  ส21101                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                          โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                        เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
           ส 1.2  เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม.1/11  วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          1.  อธิบายศาสนสัมพันธ์ได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลศาสนสัมพันธ์ได้ (P) 
          3.  เห็นความส าคัญศาสนสัมพันธ์(A) 
4.  สาระส าคัญ 
          การศึกษาการกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์นั้น ย่อมท าให้ได้ข้อคิด 
คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ศาสนสัมพันธ์ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการท างาน             
          7.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
          7.5  รักความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันท างานให้ส าเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระท าและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการท างานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   

ท างานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9.  แนวทางการบูรณาการ 
          ภาษาไทย     ฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี      สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ 

 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 3 นาที  และแผ่เมตตา 
            2.  นักเรียนรับฟังค าชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์ 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์  โดยสนทนาว่าการศึกษาการกระท าของ
บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์นั้น ย่อมท าให้ได้ข้อคิด คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน และ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
           4.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์  จากนั้นครูแนะน าวิธีการศึกษา 
ใบความรู้และการท าใบงาน  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์ 

                 5.  นักเรียนศึกษาความรู้และท าใบงาน  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์ 
           6.  ในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้ก าลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์ 
                  8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์ 
                  9.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและ 
      ศาสนสัมพันธ์ 
                 10.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  การบริหารจิต  การเจริญปัญญา

และศาสนสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์ 
     12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  การบริหารจิต  การเจริญปัญญาและศาสนสัมพันธ์ 
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์ 
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์ 

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 


