
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน ๆ                                           
เรื่อง  พุทธสาวก 
วิชา ส 11101 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1                      ปีการศึกษา 2563 เวลา  ๑ ชั่วโมง 
                                   ผู้สอน นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ 
................................................................................................................................................................... 

1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การศึกษาประวัติสามเณรบัณฑิต ทำให้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต และได้ข้อคิดสำคัญท่ีจะ
นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1 ตัวช้ีวัด 

  ส 1.1 ป.1/2 ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด 

 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  

1) บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสามเณรบัณฑิตได้ 

2) บอกข้อคิดจากประวัติสามเณรบัณฑิต และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  - พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

   - สามเณรบัณฑิต 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการคิด 

 

 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. มีวินัย    

 2. ใฝ่เรียนรู้  

 3. มุ่งม่ันในการทำงาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง   นักเรียนสวดมนต์บูชาพระ
รัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน 

 1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

 2) ทักษะการแปลความ  

 3) ทักษะการตีความ  

 4) ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 

 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 2  เรื่อง แบบอย่างที่ดี 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

สื่อการเรียนรู้   :   บัตรภาพ  

1. ครูให้นักเรียนดูภาพการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ดี เช่น  

การตักบาตร การกวาดลานวัด การให้อาหารสัตว์ การรังแกสัตว์  

เป็นต้น แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การกระทำของบุคคลในภาพ 

        2.ครูให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิด แล้วร่วมกันอภิปรายการกระทำ  ในภาพว่า ภาพใดเป็น
แบบอย่างท่ีดี และภาพใดไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง 

        3.ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนเข้าใจว่า การช่วยกวาดลานวัด การเก็บขยะ เป็นการกระทำ
ที่เป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างท่ีดีส่วนการรังแกสัตว์ ทำให้สัตว์เดือดร้อนนั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี 

         4.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ค ำถำมกระตุน้ควำมคิด 

 นกัเรียนสำมำรถน ำกำรกระท ำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตของ

นกัเรียนอยำ่งไร 

(พิจำรณำตำมค ำตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยู่ใน ดลุยพินิจของครูผูส้อน) 



ขั้นสอน  

สื่อการเรียนรู้   :    หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.1    

คำถามกระตุ้นความคิด 

 ข้อคิดที่นักเรียนได้จากเรื่อง สามเณรบัณฑิต  คืออะไร 

 (การเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดพิจารณาจาก  สิ่งต่างๆ รอบตัวตามความเป็นจริง) 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง พุทธสาวก : สามเณรบัณฑิต  

จากหนังสือเรียน  

2. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธสาวก ให้นักเรียนฟังพร้อมทั้งเล่าเรื่องพุทธสาวกให้นักเรียนฟัง
เป็นตัวอย่าง 

3. ครูให้สมาชิกในกลุ่มยกตัวอย่างพุทธสาวกที่นักเรียนประทับใจหรือยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 

4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าตัวอย่างพุทธสาวกที่นักเรียนประทับใจหรือยึดถือเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติตนให้สมาชิกคนอ่ืนฟัง โดยเล่าทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง 

5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเล่าพุทธสาวกที่นักเรียนประทับใจหรือยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่หน้า
ชั้นเรียน โดยมีครูคอยให้ข้อเสนอแนะ 

6. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  

 

ขั้นสรุป 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พุทธสาวก : สามเณรบัณฑิต 

7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน



กลุ่ม เกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ัน
ในการทำงาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
  2) บัตรภาพ การกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ดี   
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
บัตรภาพ การกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ดี 

 

 บัตรภาพ การกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 
 
 

 
 
 


 



 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 

 

 

แบบประเมิน     การนำเสนอผลงาน 
 
คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลง

ในช่องท่ีตรงกับ ระดับคะแนน 
 

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 ✓ ลง

ในช่องท่ีตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

ความตั้งใจ
ทำงาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความ
สะอาด

เรียบร้อย 

ผลสำเร็จ
ของงาน 

รวม 
15  

คะแนน 
 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

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

                                                                                                     
............../.................../............... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให ้   1    คะแนน 
 



เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

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

 
แบบสังเกตพฤติกรรม   การทำงานกลุ่ม 

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลง
ในช่องท่ีตรงกับ ระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอ่ืน 

การทำงาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 
 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

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

                                                                                                     
............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให ้   1    คะแนน 
 

 



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

       
 

 
       แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลง
ในช่องท่ีตรงกับ ระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้    

1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

   

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้อง     

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว  
 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้    
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม    
4.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง    
4.4 ตั้งใจเรียน    

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งม่ันในการ 6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับ    



 ทำงาน มอบหมาย 
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สำเร็จ 

   

7. รักความเป็น
ไทย 

7.1  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

   

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    
8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน    

8.2 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียน 

   

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

(นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ)                                                                                                                      
............../.................../............... 
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