
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  

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

1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้น จึงควรสวดมนต์และแผ่เมตตาตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ก่อให้เกิด
ความศรัทธาจนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่งผลด้านการพัฒนาจิตใจของผู้ปฏิบัติ 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวช้ีวัด 

  ส 1.1 ป.1/4 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม     แนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กำหนด 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) บอกขั้นตอนการสวดมนต์และแผ่เมตตาได้ 
2) สวดมนต์และแผ่เมตตาตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้ 
3) บอกประโยชน์หรือคุณค่าของการสวดมนต์และแผ่เมตตาได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการให้เหตุผล 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการทำงาน 



6. กิจกรรมการเรียนรู้  
 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ 
  นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน 
 

ขั้นที่ 1  สังเกต รับรู้ 

สื่อการเรียนรู้   :  วีดิทัศน์   คำถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนสวดมนต์ก่อนนอนด้วยบท                    
 สวดมนต์ใด 

 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน 
โดยให้อยู่ใน ดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน)   

1. ครูเปิดวีดิทัศน์การสวดมนต์และแผ่เมตตาให้นักเรียนดู 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
- กิจกรรมที่ได้เห็นจากวีดิทัศน์คือกิจกรรมใด  
- กิจกรรมนี้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร  
โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

2.  ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ และวิธีการบูชาพระ
รัตนตรัย 

3.  ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ครูจะให้นักเรียนฝึกการสวดบูชา         
พระรัตนตรัย เพื่อที่นักเรียนจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 2  ทำตามแบบ   

สื่อการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.1 
                       2. เอกสารประกอบการสอน 

 คำถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตุใดเราจึงควรสวดมนต์บูชา
  
 พระรัตนตรัย 

 (เพราะถือเป็นการน้อมจิตใจระลึกถึง 
และถือเอา พระคุณของ
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
 เป็นที่พึ่งเพื่อให้จิตใจแจ่มใส) 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) 
ศึกษาความรู้เรื่อง การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา จากหนังสือ
เรียน                   

2. ครูแจกเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การสวดมนต์และแผ่
เมตตา  

3. ครูกล่าวบทสวดมนต์และแผ่เมตตานำ แล้วให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มกล่าวตาม และร่วมกันฝึกท่อง หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ครูผู้สอน 

4. ครูคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
หากพบว่ามีข้อบกพร่อง ครูอธิบายและให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

 

 



ขันที่ 3  ทำเองโดยไม่มีแบบ 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาโดยไม่
มีแบบ 

2. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน หากพบว่ามี
ข้อบกพร่อง  
ครูอธิบายและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

 

 

 

ขั้นที่ 4  ฝึกทำให้ชำนาญ 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —   

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาให้
ชำนาญ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการสวดมนต์และแผ่เมตตา  

 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
  2) วีดิทัศน์ 
  3) เอกสารประกอบการสอน  
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - 

 
เอกสารประกอบการสอน 

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย 
 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม 
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 

สุปะฏิปนัโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สังฆัง นะมามิ (กราบ) 

 
 

บทแผ่เมตตา 

 สัพเพ สัตตา     สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพ่ือนทุกข์ เกดิ แก่ เจ็บ ตาย 
         ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
 อะเวรา โหนต ุ     จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด อย่าได้มีเวรซ่ึงกันและกนัเลย 
 อัพยาปัชฌา โหนตุ    จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน  
         ซ่ึงกันและกันเลย 
 อะนีฆา โหนตุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย
ทุกข์ใจเลย 
 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ   จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย 
         ทั้งสิ้นเถิด  

 
 

 
 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



      แบบประเมิน     การนำเสนอผลงาน 
 
คำชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน
ช่องที่ตรงกับ 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 

ความมี
น้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน

การ
ปรับปรุง 
ผลงาน
กลุ่ม 

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 
 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 ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน     

 

 

 

 

 

 

         



บันทึกหลังการสอน 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

 
แนวทางแก้ไข 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ...................................................ผูส้อน 
                     (นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ) 
 
 


