
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  

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

1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ และมาตา มิตฺตํ สเก ฆเร ทำให้การดำเนินชีวิต
ไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 

  ส 1.1 ป.1/3 บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) บอกความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ และมาตา มิตฺตํ สเก ฆเร ได้ 
2) ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ และมาตา มิตฺตํ สเก ฆเร ได้อย่าง

เหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   พุทธศาสนสุภาษิต 
   - อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
   - มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร : มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้คำจำกัดความ   
  2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    



 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คนิักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อน
เรียน 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   คำถามกระตุ้นความคิด 

 ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
สามารถ พึ่งตนเองในเรื่องใดบ้าง 
 (พิจารณาตามคำตอบของ
นักเรียน โดยให้อยู่ใน ดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน) 

1.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
2.  ครูถามคำถามนักเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต 

ดังนี้ 
- นักเรียนเคยได้ยินพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อตฺตา หิ 

อตฺตโน นาโถ”  
 หรือไม่ อย่างไร  

3.  ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนเข้าใจว่า พุทธ
ศาสนสุภาษิตดังกล่าว มีความหมายว่า “ตนเป็นที่พึ่ง
ของตน” 

 

 

ขั้นสอน   

สื่อการเรียนรู้   :    1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.1 
     2. ใบงานที่ 3.1 

 คำถามกระตุ้นความคิด 
 นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนต่อมารดา
อย่างไร  เพื่อให้  
     สมกับท่ีแม่เมตตาต่อลูกและเป็นมิตร
ในเรือน 
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน 
โดยให้อยู่ใน ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

1.  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) จับคู่
กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พุทธศาสน
สุภาษิต จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้ 
- คู่ที่ 1 ศึกษาความรู้เรื่อง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
- คู่ที่ 2 ศึกษาความรู้เรื่อง มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร 

2.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้จากการศึกษา 
แล้วผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

3.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธ
ศาสนสุภาษิต เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 

 
4.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คู่ ออกมานำเสนอใบงานที่ 3.1 

แล้วให้คู่ที่มีความคิดเห็นแตกต่างเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีครู
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

5.  ครูให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา 

 



หิ อตฺตโน นาโถ และมาตา มิตฺตํ สเก ฆเร 
6.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

 

 
ขั้นสรุป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต   
 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 3.1 ใบงานที่ 3.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
  2) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต  
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 3.1   เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วตอบคำถามตามที่กำหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จากภาพนักเรียนคิดว่า สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตใด  
           

          
 
2. การกระทำใดบ้างท่ีสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว   

          
          
          
          

 
3. นักเรียนเคยปฏิบัติกิจกรรมใดบ้างท่ีสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว 
           
            
            

           
 
 
 
 
 



 
ใบงานที่ 3.1   เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วตอบคำถามตามที่กำหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จากภาพนักเรียนคิดว่า สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตใด  
  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน  มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร มารดาเป็นมิตรในเรือนตน  

          
2. การกระทำใดบ้างที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว   
 1) การพ่ึงตนเอง หรือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น การรับประทานอาหารเอง การแต่งกายเอง การจัด
กระเป๋านักเรียนเอง 
  และการทำการบ้านด้วยตนเอง เป็นต้น       
 2) มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน เช่น การที่แม่มีเมตตาต่อลูก คอยให้กำลังใจ คอยให้คำปรึกษาแก่ลูก 
เป็นต้น   
 
3. นักเรียนเคยปฏิบัติกิจกรรมใดบ้างที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว 
 เช่น - รับประทานอาหารด้วยตนเอง       
  - แต่งกายด้วยตนเอง       
  - ตั้งใจเรียนหนังสือ      
  - เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่       

 
 

 



 
แบบประเมิน     การนำเสนอผลงาน 

 
คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลง

ในช่องท่ีตรงกับ 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 ✓ ลง

ในช่องท่ีตรงกับ 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 
 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 
 ทำงาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับ
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 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให ้  3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน     

 

 

         6. มุ่งม่ันในการ 

 ทำงาน 6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย    

 6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   

 7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน    

 8.2 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน  
  

 



เกณฑ์การให้คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้   3   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 

  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้   1   คะแนน 

      

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมนิ 

(นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ)                                                                                                                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          บันทึกหลังการสอน
  

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

 

 

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

          ( นาวสาวพิมปไพ  จิ๋วแพ ) 


