
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน ๆ      เรื่อง  ความหมายและประโยชน์ของสติ 
วิชา ส 11101 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1                      ปีการศึกษา 2563 เวลา  ๒ ชั่วโมง 
                                   ผู้สอน นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ 
................................................................................................................................................................... 

1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การฝึกตนเองให้มีสติในการฟังเพลงและร้องเพลง การเล่น การทำงาน การฟัง การอ่าน การคิด การถาม          

และการเขียน เป็นการเจริญสติที่มีประโยชน์ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1 ตัวชี้วัด 
        ส1.1  ป.1/4 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต 

     ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้  

1)  บอกความหมายและประโยชน์ของสติได้ 

2) ฝึกสติในการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติได้ 

3) ฝึกสติในการเล่นและทำงานอย่างมีสติได้ 

4) ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 

  - รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 

  - ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 

  - เล่นและทำงานอย่างมีสติ 

  - ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศกึษา) 

 

 



 

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการคิด 

  1) ทักษะการให้เหตุผล     

2) ทักษะการวิเคราะห์  

 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. มีวินัย    

 2. ใฝ่เรียนรู้ 

 3. มุ่งม่ันในการทำงาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  

 วิธีสอนแบบสาธิต 

  นกัเรียนสวดมนต์บชูาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 

ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1  เตรียมการสาธิต 
สื่อการเรียนรู้   :   หนังสือเรียน สงัคมศึกษาฯ ป.1  คำถามกระตุ้นความคิด 

 คนเราควรมีสติหรือไม่ จงอธบิาย 

 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1) ร่วมกันศึกษา

ความรู้เร่ือง ความหมายและประโยชน์ของสติ  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาร่วมกนัอภิปราย

เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของสติ 

4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและ
ประโยชน์ของสติ พร้อมทั้งชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้ฝึก
การมีสติเบ้ืองต้น ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
- เล่นและทำงานอย่างมสีติ 
- ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน 

5.  ครูจัดห้องเรียนให้มีที่ว่างพอสำหรับการทำกิจกรรม เพ่ือประกอบ                             
การสาธิตการฝึกสติ 

 

 

ขั้นที่ 2  สาธิต   



สื่อการเรียนรู้   :     1. เพลงตบแผละ 
     2. เพลงศีรษะ 

 คำถามกระตุ้นความคิด 

1. การมีสตมิีประโยชน์ต่อตัวนักเรยีนอย่างไร 

 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องสติไป
 ประยุกต์ใช้ในชีวติของนักเรียนอยา่งไร 

 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
 ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

1. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า ครูจะสาธิตการฝึกสติ ให้นักเรียนดู 
พร้อมชี้แจงจุดประสงค์การสาธิตให้นักเรียนทราบ  

2. ครูติดเนื้อเพลงตบแผละ และเพลงศีรษะบนกระดานให้นกัเรียนดูเป็น
ตัวอย่าง จากนั้นครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน เพ่ือร้องและทำท่า
ประกอบ โดยครูอธิบายขั้นตอนและท่าประกอบอย่างละเอียด เพ่ือให้
นักเรียนสังเกตการร้องและการทำท่าทางประกอบเพลงในแต่ละท่อน 
จนนกัเรียนมีความเข้าใจชัดเจน 

3. ครูอธิบายพร้อมทั้งสาธิตการฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด 
การถาม และการเขียน 

4.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิดข้อ 1-2 

 

 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 3  สรุปการสาธิต 
สื่อการเรียนรู้   :     1.   เพลงตบแผละ   2.   เพลงศีรษะ   

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุป และเรียงลำดับขั้นตอนในการร้องและ
ทำท่าทางประกอบเพลงตบแผละ และเพลงศีรษะ แล้วฝึกให้มีสติใน
การฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กนัเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ฝึกปฏิบัติการร้องและ
ทำท่าทางประกอบเพลงตบแผละ และเพลงศีรษะ แล้วฝึกให้มีสติใน
การฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนตามขั้นตอนที่ครู
สาธิต แล้วให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  

3.  ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน หากมีข้อบกพร่อง ครูให้
คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

 

 

ขั้นที่ 4  วัดผลประเมินผล 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   

1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เร่ือง การฟังเพลงและการร้องเพลงอย่างมี
สติ ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน โดย
ครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่
บกพร่อง 

2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คู่ ออกมาออกมาสาธิตการร้องและ                      
ทำท่าทางประกอบเพลงตบแผละ และเพลงศีรษะที่หน้าชัน้เรียน โดย
มีครูและเพ่ือนนกัเรียนเป็นผู้ตรวจสอบความถกูต้อง 

  

 

 



7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 8.1 สื่อการเรียนรู ้

  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 

  2) เพลงตบแผละ    3) เพลงศีรษะ  

 8.2 แหล่งการเรียนรู ้   

  — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการสอน 
  

เพลงตบแผละ 

 เนื้อร้อง  อำไพ สุจริตกุล     ทำนอง  รำวงตบแผละ 
 

  ตบแผละ ตบแตะ ตบแผละ ปากใจตรงกันนั่นแหละ  

 เรามาลองฝึกกัน จิต-กายสัมพันธ์กับปาก ตบแผละ 

 

การทำท่าประกอบเพลงตบแผละ 

  จังหวะท่ี 1  ตบมือของตนเอง  (ตบ)  

  จังหวะท่ี 2  ตบเข่าของตนเอง  (แผละ) 

  จังหวะท่ี 3  ตบมือของตนเอง  (ตบ) 

  จังหวะท่ี 4  แบมือทั้งสองให้แตะมือเพื่อน  (แตะ) 

  จังหวะท่ี 5  ตบมือของตนเอง  (ตบ) 

  จังหวะท่ี 6  ตบเข่าของตนเอง  (แผละ)  

  จังหวะท่ี 7  ตบมือของตนเอง  (ตบ) 

  จังหวะท่ี 8  แบมือทั้งสองให้แตะมือเพื่อน  (แตะ) 

 

 

  แล้วตบ-แผละ-ตบ-แตะ  

  ไปตามจังหวะเพลงจนจบ ดังนี้ 

 

 

  ตบ แผละ ตบ แตะ  ตบแผละ 

จงัหวะที ่1 / จงัหวะที ่5 

จงัหวะที ่2 / จงัหวะที ่6 

จงัหวะที ่3 / จงัหวะที ่7 



  ปาก ใจ ตรง กัน  นั่นแหละ 

  เรา มา ลอง ฝึกกันจิตกาย 

  สัมพันธ์ กับ ปาก  ตบแผละ 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 
  

 

เพลงศีรษะ 

 เนื้อร้อง  กิติยวดี บุญซื่อ     ทำนอง  เพลงจีน 
 

  คาง คิ้ว ปาก ตา หู  จมูก คิ้ว คาง หู ปาก ตา หัว  

 ปาก คาง คิ้ว ตา จมูก หู  ปาก ตา ค้ิว คาง จมูก หวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวะที่ 4 / จังหวะที่ 
8 



 
แบบประเมิน     การนำเสนอผลงาน 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องว่าง    

 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 นำเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    
2 การลำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง    
3 การนำเสนอมีความน่าสนใจ    
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให ้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง  

 

 

 



 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม   การทำงานรายบุคคล 
 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ 

     ระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการนำเสนอ    
5 วิธีการนำเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให ้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง  

 



 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม   การทำงานกลุ่ม 

ชื่อกลุ่ม                      ชั้น       
 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ 

     ระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันทำงาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 รวม  
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้   2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้   1    คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  



 8 - 11 พอใช้  
 ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง  

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ

 ระดับคะแนน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาต ิศาสน ์
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้    

1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตามหลกัศาสนา    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบนัพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น    

2. ซื่อสัตย์ สุจรติ 2.1 ให้ข้อมูลที่ถกูต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้อง     

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  

 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้    

4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม    

4.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง    

4.4 ต้ังใจเรียน    

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานสำเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตสำนกึในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย    

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน    

8.2 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน    

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                                                               

............../.................../................ 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้   3   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน     

             

บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

แนวทางแก้ไข 

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

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

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



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

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

         

                                                                            ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 

                        (นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ) 

 

 


