
 

สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ศาสนาน่ารู้ 

หน่วยย่อยที่ 1 (บทที่ 1) ศาสนาของเรา 
เวลา 3 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
       และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
       ส 1.1 ป.3/1  อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็น
            รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
       ส 1.1 ป.3/2  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดา
             ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
  2.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     1)  ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การสวดมนต์ การท าบุญใส่

บาตร การแสดงความเคารพ การใช้ภาษา 
     2)  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทย อันเกิดจากความศรัทธา 
       เช่น วัด  ภาพวาด พระพุทธรูป วรรณคดี สถาปัตยกรรม 
     3) พุทธประวัติ (ทบทวน) 
       - การบ าเพ็ญเพียร 
       - การผจญมาร 
       - การตรัสรู้ 
       - ปฐมเทศนา 
       - ปรินิพพาน 
    2.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
    (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 

3. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
  พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเกิดจากความศรัทธา การศึกษาพุทธประวัติ
ย่อม ท าให้ได้คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ 
 



4. ค าถามหลัก (Big Question) 
 - 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการเชื่อมโยง 
   2) ทักษะการวิเคราะห์ 
   3) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
   4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
   5) ทักษะการสังเกต 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
     แผ่นภาพ เรื่องศาสนาของเรา 
 

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินชิ้นงาน/ 
      ภาระงาน (รวบยอด)  
      - แผ่นภาพ เรื่อง ศาสนา
   ของเรา  

 
 
- ตรวจผลงาน 
 แผ่นภาพ  เรื่อง 
 ศาสนาของเรา 

 
 
- แบบประเมิน
 ชิ้นงาน/ ภาระงาน 

 
 
- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

7.2  การประเมินก่อนเรียน 
      ทดสอบก่อนเรียน 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
      ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 
  1 (บทที่ 1)  ศาสนาของเรา  

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน  

 
- แบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
 

 
- ประเมินตาม 
 สภาพจริง 
 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.3 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) อธิบายความส าคัญของ
    พระพุทธศาสนาหรือ
    ศาสนาที่ตนนับถือใน
    ฐานะที่เป็นรากฐาน
    ส าคัญของ วัฒนธรรม
    ไทย 

 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ  
 

 
 
- แบบฝึกปฏิบัติทักษะ
 รวบยอดฯ  

 
 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

     2) สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
    การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
    ปรินิพพานหรือประวัติ
    ของศาสนาที่ตนนับถือ
    ตามท่ีก าหนด  

- ตรวจใบงานที่ 1.2.1 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ  
- ตรวจแบบวัดและ
 บันทึกผลฯ 

- ใบงานที่ 1.2.1 
- แบบฝึกปฏิบัติทักษะ
 รวบยอดฯ  
- แบบวัดและ 
 บันทึกผล ฯ 

- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 
 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

      3) การน าเสนอผลงาน  
 

- ประเมินการน าเสนอ 
  ผลงาน  

- ผลงานที่น าเสนอ 
 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      4)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างาน
 รายบุคคล 

- แบบสังเกต
 พฤติกรรมการ
 ท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      5) พฤติกรรมการท างาน
     กลุม่  

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกต
 พฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      6) คุณลักษณะอันพึง 
     ประสงค ์  
 

- สังเกตความมีวินัย  
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในการ
 ท างาน  

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

7.4  การประเมินหลังเรียน 
      ทดสอบหลังเรียน   
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
   ศาสนาน่ารู้ : ศาสนา 
   ของเรา  

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 หลังเรียน 

 
- แบบทดสอบ 
 หลังเรียน 
 

 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

 



8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 (บทที่ 1) ศาสนา
   ของเรา 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  1  :  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา    
วิธีการสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก                                           เวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 ขัน้ที่ 1 สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนสังเกตภาพเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและภาพผลงานทาง 
   วัฒนธรรมไทย 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของภาพดังกล่าว 
 
 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
  2. นักเรียนตอบค าถามคิดวิเคราะห์จากภาพ 
  3. นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา 
  4. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 
 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  :  พุทธประวัต ิ    
วิธีการสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)                    เวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  1. นักเรียนดูภาพพุทธประวัติ แล้วเรียงล าดับเหตุการณ์พุทธประวัติให้ถูกต้องเพ่ือเป็นการทบทวน 
  2. ครูอธิบายเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 
 
 
 ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 
  1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลเรื่องพุทธ
    ประวัติตามประเด็นที่ก าหนด 
 ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม 
  3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้น 
 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าบัตรค ามาจ าแนกแล้วเรียงล าดับภาพตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ 
  5. ครูตรวจสอบความถูกต้องของการท ากิจกรรม 
  6. นักเรียนท าใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง พุทธประวัติ แล้วครูตรวจความถูกต้อง 
 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  7. นักเรียนตอบค าถามเพ่ือตรวจสอบความรู้  
  8. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3  
 
 
 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  
  2. นักเรียนท าแบบวัดและบันทึกผลฯ สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1  
    ศาสนาของเรา 
  3. นักเรียนท าชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) แผ่นภาพ เรื่อง พุทธประวัติ 
  4. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 (บทที่ 1) ศาสนา

ของเรา 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
     1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1 ศาสนาของเรา 
     2) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1  
      ศาสนาของเรา 
     3) แบบวัดและบันทึกผลฯ สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1  
      ศาสนาของเรา 
     4) ใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง พุทธประวัติ 
     5) ภาพการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น ภาพการสวดมนต์ ภาพการตักบาตร ภาพ
      เวียนเทียน ภาพการกราบ ภาพการไหว้ 
     6) ภาพผลงานทางวัฒนธรรมอันเกิดจากความศรัทธา เช่น โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป  
      จิตรกรรมฝาผนัง 
     7) ภาพเหตุการณ์พุทธประวัติ เช่น ภาพการบ าเพ็ญเพียร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน 
     8) PowerPoint สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
 
 9.2  แหล่งการเรียนรู้ 
    - ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

แบบประเมินแผ่นภาพ เร่ือง ศาสนาของเรา 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การอธิบาย

ความส าคัญของ
ศาสนาในฐานะที่เป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

อธิบายความส าคัญของ
ศาสนาในฐานะที่เป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ครบทุกประเด็น 

อธิบายความส าคัญของ
ศาสนาในฐานะที่เป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์  

อธิบายความส าคัญของ
ศาสนาในฐานะที่เป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้บาง
ประเด็น 

2. การสรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่การบ าเพ็ญ
เพียรจนถึงปรินิพพาน 

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพานได้ใจความ
ถูกต้อง ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ 

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพานได้ใจความ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพานได้ใจความ
ถูกต้องบางเหตุการณ์ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 - 6 ดี 

3 - 4 พอใช้ 

ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 (บทท่ี 1) ศาสนาของเรา 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 1. ภาพใดไม่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลัก 
  พระพุทธศาสนา 
  1.  
 
 
 
 
  
  2.  
 
 
 
 
  
  3.  
 
 
 
 
  4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ภาพใดเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานทาง
  วัฒนธรรมอันเกิดจากพระพุทธศาสนา 
  1.  
 
 
 
 
   2.  
 
 
 
 
   3.  
 
 
 
 
   4.  
 
 
 
 



 3. บุคคลใดด าเนินชีวิตอย่างมีความสัมพันธ์กับ 
  พระพุทธศาสนา 
  1. นิดชอบเดินชมภาพจิตรกรรมฝาผนังใน 
    โบสถ ์
  2. น้อยสวดมนต์และแผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืน 
  3. คุณแม่ของนิดบริจาคเงินสร้างอนุสาวรีย์วีรชน 
  4. คุณแม่ของน้อยอ่านวรรณกรรมเก่ียวกับ 
    ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ 
 4. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธใีด 
  1. นั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ 
  2. กลั้นลมหายใจเข้าออก 
  3. กัดฟัดให้แน่น 
  4. อดอาหาร 
 5. พญามารที่มาหลอกล่อพระพุทธเจ้าขณะ 
  บ าเพ็ญเพียรหมายถึงอะไร 
  1. สติ       2. ทุกข์ 
  3. กิเลส     4. สมาธิ 
 6. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในข้อใด 
  1. โอวาท 3   2. อริยสัจ 4 
  3. ไตรสิกขา   4. เบญจศีล 
 7. ใครเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีได้ฟังปฐมเทศนาของ 
  พระพุทธเจ้า 
  1. พระนางสิริมหามายา 
  2. พระเจ้าสุทโธทนะ 
  3. พระนางยโสธรา 
  4. ปัญจวัคคีย์ 

 8. จากค าตอบข้อ 7. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึง 
  เลือกเป็นบุคคลกลุ่มแรกในการแสดงธรรม 
  1. มีกิเลสเบาบาง 
  2. มีบริวารจ านวนมาก 
  3. เคยเป็นผู้ดูแลพระองค์ 
  4. เคยเป็นพระอาจารย์ของพระองค์ 
 9. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงปลงมายุสังขารก่อน
  เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
  1. เพ่ือให้เห็นหลักความจริงอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  2. เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมอันแท้จริง 
  3. เพ่ือให้พระสงฆ์เทศนาสอนประชาชน 
  4. เพ่ือให้พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไป 
10.   
 
 
 
 
 
 
  ภาพนี้แสดงถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
  อย่างไร 
  1. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
  2. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
    ผลงานทางวัฒนธรรมไทย 
  3. พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุในวัดเท่านั้น 
  4. พระพุทธรูปเป็นที่เคารพของทุกคน 
 

 
 
 

1. 4   2. 1   3. 2   4. 1   5. 3   6. 2   7. 4   8. 1  9. 1  10. 2 

เฉลย 



แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 (บทท่ี 1) ศาสนาของเรา 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 1. ภาพใดเป็นผลงานทางวัฒนธรรมอันเกิดจาก 
  พระพุทธศาสนา 
  1.  
 
 
 
 
  
   
  2.  
 
 
 
 
  
   
  3.  
 
 
 
 
 
  4.  
 
 

 2. ภาพใดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลัก 
  พระพุทธศาสนา 
  1.  
 
 
 
 
  
   
  2.  
 
 
 
 
  
  3.  
 
 
 
 
  
 
  4.  
 
 



 3. “หนิงสวดมนต์ และแผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืน” 
  การด าเนินชีวิตของหนิงมีความสัมพันธ์กับ 
  พระพุทธศาสนาอย่างไร 
  1. ก าหนดจิตให้ท าความดีเพ่ือจะได้ขึ้นสวรรค์ 
  2. เป็นการท าทานเพื่อให้ละจากกิเลส 
  3. แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  4. เป็นการฝึกจิตใจให้สงบผ่องใส 
 4. พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญเพียรด้วยการนั่งสมาธิ 
  ท าให้เกิดผลดีอย่างไร 
  1. ตรัสรู้หลักอริยสัจ 4 
  2. ตรัสรู้หลักโอวาทปาติโมกข์ 
  3. ไม่รู้สึกทรมานจากความหิว 
  4. ปัจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใส 
 5. กิเลสเปรียบได้กับสิ่งใดในพุทธประวัติตอนก่อน 
  ตรัสรู้ 
  1. สติ      2. อาหาร 
  3. พญามาร  4. พระราหุล 
 6. อริยสัจ 4 มีความส าคัญอย่างไร 
  1. เป็นมนตร์ที่ท าให้ชนะพญามาร 
  2. เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
  3. เป็นบทสวดมนต์เพ่ือป้องกันอันตราย 
  4. เป็นหลักธรรมสุดท้ายก่อนเสด็จปรินิพพาน 
 7. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับปัจวัคคีย์ 
  1. คนกลุ่มแรกท่ีได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า 
  2. มหาดเล็กคนสนิทของพระพุทธเจ้า 
  3. ปลอมเป็นพญามารมาหลอกพระพุทธเจ้า 
  4. ให้ค าปรึกษาแก่พระพุทธเจ้าในการ  
    บ าเพ็ญเพียร 

 8. สาลวโนทยาน มีความส าคัญอย่างไร 
  1. เป็นสถานที่ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
  2. เป็นสถานที่ท่ีพระพุทธเจ้าประสูติ 
  3. เป็นสถานที่ท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 
  4. เป็นสถานที่ท่ีพระพุทธเจ้าศึกษาเล่าเรียน 
 9. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรด 
  ปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรก 
  1. มีบริวารมาก 
  2. มีความรู้มากท่ีสุด 
  3. เป็นผู้มีกิเสลเบาบาง 
  4. อยู่ใกล้กับท่ีพักอาศัยของพระพุทธเจ้า 
10.   
 
 
 
 
 
 
  
  ภาพนี้แสดงถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
  อย่างไร 
  1. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
  2. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
    ผลงานทางวัฒนธรรมไทย 
  3. พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุในวัดเท่านั้น 
  4. พระพุทธรูปเป็นที่เคารพของทุกคน 
 

 
 1. 2   2. 4   3. 4   4. 1   5. 3   6. 2   7. 1   8. 3  9. 3  10. 2 

เฉลย 



 

  

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

   เวลา 1 ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
    ส 1.1   ป.3/1 อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็น  
            รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทยได้  (K, P) 
 2) ตระหนักถึงความส าคัญของพระพุทธศษสนาที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทย (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

1.  ความสัมพันธ์ของ
พระพุทธศาสนากับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เช่น  
การสวดมนต์ การท าบุญใส่
บาตร การแสดงความเคารพ 
การใช้ภาษา 

2.  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานทาง
วัฒนธรรมไทย อันเกิดจาก
ความศรัทธา เช่น วัด ภาพวาด 
พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรม 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
1. ความสัมพันธ์ของ

พระพุทธศาสนากับการด าเนิน
ชีวิต 

2. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานทาง
วัฒนธรรมไทย 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 



4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
  พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของศาสนิกชน นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังมีอิทธิพล
 ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา 
 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ความสามารถในการคิด 

    1) ทักษะการเชื่อมโยง 

    2) ทักษะการวิเคราะห์ 

    3) ทักษะการสรุปความเห็น 

    4) ทักษะการสังเกต 

    5) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

2.  ความสามารถในการสื่อสาร 

1.  มีวินัย รับผิดชอบ 

2.  ใฝ่เรียนรู้ 

3.  มุ่งม่ันในการท างาน 

 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนโดยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 (บทที่ 1) ศาสนาของ

เรา 
 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูเปิด PowerPoint /บัตรภาพ เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนสังเกตภาพ 

เช่น ภาพการตักบาตร ภาพเวียนเทียน ภาพการสวดมนต์ ภาพการแสดงความเคารพพระสงฆ์ และภาพ
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เช่น ภาพวัด 
ภาพพระพุทธรูป ภาพเจดีย์ ภาพโบสถ์ ภาพวิหาร ภาพศาลาการเปรียญ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วรรณดีไทยที่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

  
 

ขั้นน า 



2.ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของภาพ โดยครูตั้งค าถามว่า 
  ภาพที่เห็นมีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 

    (ตัวอย่างค าตอบ 
    - ภาพการตักบาตร มีคนก าลังน าอาหาร น้ าดื่มที่มาใส่บาตรพระสงฆ์ ด้วยกิริยามารยาทที่อ่อนน้อม 
    - ภาพเวียนเทียน มีคนหลายคนพนมมือ ในมือมีธูป เทียน ดอกไม้ ก าลังเดินเวียนเทียน ด้วยอาการ 

  ส ารวม 
    - ภาพการสวดมนต์ มีเด็กก าลังนั่งอย่างเรียบร้อยอยู่ด้านหลังพระสงฆ์ แต่ละคนก าลังพนมมือพร้อมกับ 

  ท่องบทสวดมนต์  ด้านหน้าเป็นโต๊ะหมู่บูชา 
 
    - ภาพวัด เป็นภาพวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม 
    - ภาพเจดีย์ เป็นภาพพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์องค์แรกของประเทศไทย และมีขนาดใหญ่ที่สุด 
    - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชาดก) 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าคัญของคนไทย

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยจึงมีวถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหลายอย่าง  
 
 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. นักเรียนศึกษาเก่ียวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้

ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1 ศาสนาของเรา เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา 
 2. นักเรียนจับคู่กัน แล้วให้แต่ละคู่ผลัดกันเล่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในหนังสือเรียน 
 3. นักเรียนดูภาพจากกิจกรรมข้ันสังเกตอีกครั้ง จากนั้นครูถามค าถามคิดวิเคราะห์จากภาพที่ได้ดู แล้วให้นักเรียน

ตอบค าถาม ดังนี้ 
  จากภาพ นักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชาวพุทธอย่างไร 

    (แนวค าตอบ จากภาพ แสดงถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพุทธ  
 ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต เช่น การใส่บาตรเพื่อบ ารุงพระสงฆ์ในตอนเช้า การนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ 
 และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท า การแสดงความเคารพด้วยการไหว้  นอกจากนี้ ชาวพุทธมีความ  
 ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้มีการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ ทั้งด้านจิตรกรรม เช่น ภาพ 
 จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ  สถาปัตยกรรม  เช่น โบสถ์ เจดีย์   
 ซึ่งผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสวยงาม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยด้วย) 

ขั้นสอน 



  การปฏิบัติของชาวพุทธตามภาพมีผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร 
    (แนวค าตอบ การปฏิบัติของชาวพุทธตามภาพส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสุขใจ มีหลักในการ  

 ด าเนินชีวิต และเป็นผู้ที่มีมารยาทอันดีงาม) 
  ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร 

    (แนวค าตอบ ชาวพุทธเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา จึงได้ทุ่มก าลังเงิน ก าลังกาย และ 
 ก าลังใจในการสร้างผลงานในแขนงต่างๆ ให้มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์โดดเด่น) 

 4. นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา จากนั้นครูบันทึก
ผลลงบนกระดาน 

  (ตัวอย่างผลงาน  
  ประติมากรรม เช่น  พระพุทธรูปปางลีลา เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อ่อนช้อยสวยงาม พระ

พุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่   
  จิตรกรรม เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ

รามเกียรติ์  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน แสดงชาดกในศาสนา และมีภาพวิถีชีวิตของคน
เมืองในสมัยนั้น 

  สถาปัตยกรรม เช่น พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ เป็นพระปรางค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย วัดร่อง
ขุ่น จังหวัดเชียงรายมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  เจดีย์พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียว) 

 5. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1 ศาสนา
ของเรา เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

 6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบของแบบฝึกฯ จากนั้นครูตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขให้สมบูรณ์
ถูกต้อง 

   
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย  
   (พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ มีหลักค าสอนหรือกิจกรรมทางศาสนาที่คนไทยยึดถือ

และปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงท าให้วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องและผูกพันกับ
พระพุทธศาสนา หลักค าสอนและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมให้คนไทยมีอุปนิสัยหรือ
พฤติกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  เช่น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีน้ าใจ ความเป็นมิตร การยิ้มแย้มแจ่มใจ 
การแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้ การใช้ภาษา มรรยาทไทย ประเพณีต่างๆ 

   นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่เกิดจากความศรัทธา 
เช่น ภาพจิตรกรรม พระพุทธรูปปางต่างๆ การสร้างวัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ การแต่งวรรณคดีที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มหาเวสสันดรชาดก พระมหาชนก จึงกล่าวได้ว่า 
พระพุทธศาสนามีความส าคัญในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 



7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินก่อนเรียน 
      ทดสอบก่อนเรียน 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 
(บทที่ 1) ศาสนาของเรา 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
- ประเมินตาม 
 สภาพจริง 

7.2 การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      1)  อธิบายความส าคัญของ

 พระพุทธศาสนาในฐานะ
 ที่เป็นรากฐานส าคัญของ
 วัฒนธรรมไทยได้   

  2)  ตระหนักถึงความส าคัญ
 ของพระพุทธศาสนาที่
 เป็นรากฐานทาง
 วัฒนธรรมไทย  

 
 
-  สังเกตการตอบค าถาม
 จากภาพ 
-  สังเกตการยกตัวอย่าง
 ค าตอบ 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 

 
 
- ภาพที่ให้นักเรียน

สังเกตแล้วตอบค าถาม 
- ตัวอย่างการสร้างสรรค์

ผลงาน 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 

 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์ 
 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์  

      3)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      4)  พฤติกรรมการท างาน 
          กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      5)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

 

 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1 ศาสนาของเรา 
    2) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1   
     ศาสนาของเรา 
    3) บัตรภาพการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น ภาพการสวดมนต์ ภาพการตักบาตร ภาพ 
     เวียนเทียน ภาพการกราบ ภาพการไหว้ 
    4) บัตรภาพผลงานทางวัฒนธรรมอันเกิดจากความศรัทธา เช่น โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป จิตรกรรม 
     ฝาผนัง 
    5) PowerPoint สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

  

พุทธประวัต ิ

   เวลา 2 ชั่วโมง  
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
    ส 1.1   ป.3/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดา 
            ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพานได้ (K) 
 2) เรียงล าดับเหตุการณ์พุทธประวัติได้ (P) 
 3) มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
- การบ าเพ็ญเพียร 
- การผจญมาร 
- การตรัสรู้ 
- ปฐมเทศนา 
- ปรินิพพาน 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

พุทธประวัติ 
1. การบ าเพ็ญเพียร 
2. การผจญมาร 
3. การตรัสรู้ 
4. ปฐมเทศนา 
5. ปรินิพพาน 

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
  การศึกษาและสรุปพุทธประวัติตั้งแต่บ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพานย่อมท าให้ได้คุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง
 เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 



5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ความสามารถในการคิด 
    1)  ทักษะการสังเกต 
    2) ทักษะการสรุปความเห็น 
    3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
2.  ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1.  มีวินัย รับผิดชอบ 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 

 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) 

 

ชั่วโมงที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. นักเรียนให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับ ประสูติ เหตุการณ์หลังประสูติ แรกนาขวัญ การศึกษา การอภิเษกสมรส 
เทวทูต 4 การเสด็จออกผนวช เพื่อทบทวนความรู้เดิมที่นักเรียนได้เคยเรียนมาแล้ว 
 2. นักเรียนร่วมกันเรียงล าดับเหตุการณ์พุทธประวัติตามล าดับก่อนและหลังให้ถูกต้อง ดังนี้ 
   1. ประสูติ     2. เหตุการณ์หลังประสูติ      3. แรกนาขวัญ    4. การศึกษา  
       5. การอภิเษกสมรส     6. เทวทูต 4      7. การเสด็จออกผนวช 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ว่าหลังจากท่ีพระพุทธเจ้า
เสด็จออกผนวชแล้ว พระองค์ได้บ าเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆ จนสามารถตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง 
 
 
 
 
 
 

ขัน้น า 



 
 
ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 
 1. ครกู าหนดประเด็นศึกษาให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ดังนี้ 
  1) การบ าเพ็ญเพียร 
  2) ผจญมาร 
  3) ตรัสรู้ 
  4) ปฐมเทศนา 
  5) ปรินิพพาน 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลความรู้จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หรือหนังสือการ์ตูนพุทธ  
ประวัติ หรือวิดีโอการ์ตูนพุทธประวัติจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 

ชั่วโมงที่ 2 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม แล้ว 
สรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม 
 4. ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 5. ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 6. ครูแจกบัตรภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน ได้แก่ ภาพ 
บ าเพ็ญเพียร ผจญมาร ตรัสรู้ และปฐมเทศนา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเรียงล าดับเหตุการณ์พุทธประวัติก่อนและหลังตามล าดับให้ถูกต้อง ดังนี้ 
  1. บ าเพ็ญเพียร             2. ตรัสรู้ 3. ปฐมเทศนา           
 8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง พุทธประวัติ  โดยดูภาพพุทธประวัติ แล้วสรุปเหตุการณ์ใน
พุทธประวัติโดยสังเขป 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานและตรวจใบงานให้ถูกต้อง 
 
 

ขั้นสอน 



ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 10. ครูให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

  นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาเรื่องพุทธประวัติอย่างไร 
(แนวตอบ ได้รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ว่า พระองค์มีความเพียรพยายามใน การบ าเพ็ญเพียร
เพ่ือหาหนทางดับทุกข์โดยไม่ย่อท้อ แม้จะมีอุปสรรคต่างๆ เข้ามา) 

  นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไรจากการศึกษาพุทธประวัติ  
(แนวตอบ เกิดความซาบซึ้งและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น และจะน าข้อคิดที่ได้จาก การศึกษาพุทธ
ประวัติ คือ การมีความเพียรพยายามในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งจะ ท าให้ประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินชีวิต) 
 11. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1  
ศาสนาของเรา 
 
 
 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  
   (เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระทัยออกผนวชเพ่ือหาหนทางดับทุกข์ หลังจากออกผนวชแล้ว พระองค์
แสวงหาหนทางดับทุกข์จากอาจารย์ส านักต่างๆ รวมทั้งจากการบ าเพ็ญทุกรกิริยาโดยการทรมานตนเอง ได้แก่ กลั้น
ลมหายใจเข้าออก เอาฟันกดกันให้แน่น และใช้ลิ้นกดเพดาน และอดอาหารจนร่างกายซูบผอม ซึ่งในระหว่างนั้น
ปัญจวัคคีย์ได้คอยดูแลรับใช้พระองค์   ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่า วิธีการเหล่านี้ยังไม่สามารถท าให้พ้นทุกข์ได้ จึงเลิก
กระท า และหันกลับมาเสวยอาหารเช่นเดิม ท าให้ปัญจวัคคีย์ละทิ้งพระองค์ไป 
    ต่อมา พระองค์ทรงหาหนทางดับทุกข์ด้วยการบ าเพ็ญเพียร โดยการนั่งสมาธิ ท าจิตให้สงบ ท าให้พญามาร
พยายามหลอกล่อเพ่ือให้พระองค์หวนกลับไปสู่ทางโลก แต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหว จนในที่สุด พระองค์ได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ด้วยการค้นพบหนทางดับทุกข์ คือ อริยสัจ 4 ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6  
    หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะแสดงธรรมโปรด ทรงเห็นว่า ปัญจวัคคีย์เป็นผู้มี
กิเลสเบาบาง จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ ที่อิสิปตนมฤคทายวัน พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาชื่อว่า “ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 หลังแสดงธรรม ปัญจวัคคีย์ได้ขอบวช  
    พระพุทธเจ้าเสด็จสั่งสอนประชาชนเป็นเวลานานถึง 45 ปี ท าให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปอย่าง
กว้างขวาง พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ณ สาลวโทยาน เมืองกุสินารา รวมพระชนมายุ
ได้ 80 พรรษา) 

ขั้นสรุป 



 2. นักเรียนท าแบบวัดและบันทึกผลฯ สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1  
   ศาสนาของเรา 
 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท าชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) โดยท าแผ่นภาพ เรื่อง ศาสนาของเรา ให้
ครอบคลุมทุกประเด็นต่อไปนี้ 
   - ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
   - สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน 
 4. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ : ศาสนาของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 
รายการวดั วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      1)  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
 การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
 ปรินิพพาน หรือประวัติ ของ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 
 
-  ตรวจใบงานที่ 1.2.1 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 
- ตรวจแบบวัดและ 
 บันทึกผลฯ 

 
 
- ใบงานที่ 1.2.1 
 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 
-  แบบวัดและ 
 บันทึกผลฯ 

 
 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์  
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

  2) เรียงล าดับเหตุการณ์
    พุทธประวัติได้ 

- ตรวจสอบผลงานการ
 เรียงล าดับภาพ
 เหตุการณ์พุทธประวัติ 

- บัตรภาพเหตุการณ์
พุทธประวัติ 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 

  3) มีความศรัทธาต่อ 
    พระพุทธเจ้า 

- สังเกตการตอบค าถาม - ค าถามในขั้นตรวจ 
 สอบผล 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      4)  การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ
 ผลงาน 

- แบบประเมินการ
 น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      5)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      6)  พฤติกรรมการท างาน 
          กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      7)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย ความ 
 รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
 และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

7.2  การประเมินหลังเรียน 
      ทดสอบหลังเรียน 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ศาสนาน่ารู้ : ศาสนาของเรา 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 หลังเรียน 

 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

7.3 การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 

 
 

 
 

 
 



รายการวดั วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

  - แผ่นภาพ เรื่อง ศาสนา 
 ของเรา 

- ตรวจผลงานแผ่น
ภาพ  เรื่อง 
ศาสนาของเรา 

- แบบประเมิน
ชิ้นงาน/ ภาระ
งาน (รวบยอด) 

- ระดับคุณภาพ 
2  ผ่านเกณฑ์ 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1 ศาสนาของเรา 
    2) บัตรภาพพุทธประวัติ 
    3) ใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง พุทธประวัติ 
    4) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1   
     ศาสนาของเรา 
    5) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1   
     ศาสนาของเรา 
    6) PowerPoint หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง บัตรภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ าเพ็ญเพียร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปฐมเทศนา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรินิพพาน 
 
 
 



ใบงานที่ 1.2.1 

สรุปพุทธประวัต ิ
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนสรุปเหตุการณ์พุทธประวัติตามภาพที่ก าหนด 

1. ภาพนี้เป็นพุทธประวัติตอน .................................... 

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

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

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

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

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

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

 

 
     2. ภาพนี้เป็นพุทธประวัติตอน .................................... 

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

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

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

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

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

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

 

     3. ภาพนี้เป็นพุทธประวัติตอน .................................... 

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

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

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

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

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

 

 

 



ใบงานที่ 1.2.1 

สรุปพุทธประวัต ิ
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนสรุปเหตุการณ์พุทธประวัติตามภาพที่ก าหนด 

1. ภาพนี้เป็นพุทธประวัติตอน .................................... 

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

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

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

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

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

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

 

 
     2. ภาพนี้เป็นพุทธประวัติตอน .................................... 

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

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

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

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

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

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

 

     3. ภาพนี้เป็นพุทธประวัติตอน .................................... 

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

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

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

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

 

 

 

เฉลย 

                                   ตรัสรู้ 

เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช แล้วได้แสวงหา

หนทางดับทุกข์ เป็นระยะเวลา 6 ปี  

จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการ

บ าเพ็ญเพียรทางจิต 

 

 

 

 

 

                                 แสดงปฐมเทศนา 

หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระองค์ได้แสดง

ธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ เป็นปฐมเทศนา ชื่อว่า 

“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” หลังจากแสดงธรรม

แล้ว เหล่าปัญจวัคคีย์ได้ทูลขออุปสมบท 
 

 

 

 

                                  เสด็จดับขันธ 

ปรินิพพาน 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จสั่งสอนประชาชนเป็น

เวลานาน จนพระองค์ทรงชราภาพแล้ว จึงทรง

ปลงพระชนมายุสังขาร หลังจากนั้นอีก 3 เดือน 

พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น 15 

ค่ า เดือน 6 

 

 

 



แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    

2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง    

3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    

5 การตรงต่อเวลา    

                                                                        
รวม 

 

 
      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมขี้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมขี้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล  
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดั
บ ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความตั้งใจ 
ในการท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ
ของงาน 

รวม 
15 

คะแน
น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    

2 ความร่วมมือกันท างาน    

3 การแสดงความคิดเห็น    

4 การรับฟังความคิดเห็น    

5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                        
รวม 

 

 
      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง    
ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าท่ี    

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนและปฏิบัตตินเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสามคัคี ปรองดองในหมู่เพื่อน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
 ศาสนาอย่างสม่ าเสมอ เป็นตัวอยา่งที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคร ู

   

2.3   ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
 และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1   รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบัตไิด้    

4.2 จัดสรรเวลาให้เหมาะสม    

4.3 เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง    

4.4 ตั้งใจเรียน    

4.5   ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด    

4.6   มัธยัสถ์ และเก็บออม    

4.7   อดทน กล้าแสดงสิ่งที่ถูกต้อง รักษากฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของชุมชน    
 



 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่าง
 พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความ 
 เป็นไทย 

7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างาน และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    

8.3   ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน          
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

   

 

 ลงชื่อ ....................................................  ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

59 - 78 ด ี
39 - 58 พอใช้ 

ต่ ากว่า 39 ปรับปรุง 
 



9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ศาสนาน่ารู้ 

          หน่วยย่อยที่ 2  (บทที่ 2) เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 
เวลา 11 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
      และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
       ส 1.1 ป.3/4   บอกความหมาย ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
       ส 1.1 ป.3/5   แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3 ใน  
                  พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
       ส 1.1 ป.3/7  บอกชื่อ ความส าคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  
                  และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืน ๆ 

2. สาระการเรียนรู้ 
  2.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     1)  ความส าคัญของพระไตรปิฎก เช่น เป็นแหล่งอ้างอิงของหลักธรรมค าสอน 
     2) พระรัตนตรัย – ศรัทธา 
     3) โอวาท 3  
       - ไม่ท าความชั่ว : เบญจศีล 
       - ท าความดี : เบญจธรรม สติสัมปชัญญะ สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4 อัตถะ 3 (อัตตถะ ปรัตถะ  
อุภยัตถะ) กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มงคล 38 (รู้จักให้ พูดไพเราะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี) 
        - ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
     4) พุทธศาสนสุภาษิต 
        - ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
        - โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ  เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 
     5) ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล ในพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม  
คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู 
     6) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในศาสนาอ่ืนๆ 
     



2.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
    (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 

3. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 และพุทธศาสนสุภาษิตใน
พระไตรปิฎกตามแนวทาวพระพุทธศาสนาย่อมให้การด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต้อง การสวดมนต์ แผ่เมตตา การมี
สติเป็นพื้นฐานของสมาธิ ศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืน
อย่างเหมาะสม 
 

4. ค าถามหลัก (Big Question) 
 - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
    2) ทักษะการวิเคราะห์ 
    3)  ทักษะการสรุปลงความเห็น 
    4)  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 5) ทักษะการจ าแนก 
    6)  ทักษะการสังเกต 
 7) ทักษะการแสวงหาความรู้ 
 8) ทักษะการปฏิบัติ 
2.  ความสามารถในการสื่อสาร 
3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 

 

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
    1. รายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา (ชิ้นที่ 1) 
 2. ผังมโนทัศน์ แสดงชื่อ ความส าคัญของศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ในประเทศไทย (ชิ้นที่ 2) 



7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินชิ้นงาน/ 
      ภาระงาน (รวบยอด)  

- ชิ้นที่ 1 รายงานผลการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา 

 
 
- ตรวจชิ้นงาน/  
 ภาระงานชิ้นที่ 1 

 
 
- แบบประเมิน
 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 
 
- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

- ชิ้นที่ 2 ผังมโนทัศน์แสดง
ชื่อ ความส าคัญของศาสน
บุคคล ศาสนวัตถุ ศาสน
สถานในประเทศไทย 

- ตรวจชิ้นงาน/  
 ภาระงานชิ้นที่ 2 

- แบบประเมิน
ชิ้นงาน/ ภาระงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

7.2  การประเมินก่อนเรียน 
      ทดสอบก่อนเรียน 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
      ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 2 
(บทท่ี 2) เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

 
- ตรวจแบบ 
 ทดสอบก่อนเรียน  

 
- แบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
 

 
- ประเมินตาม 
 สภาพจริง 
 

7.3 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1) บอกความหมาย   
   ความส าคัญของ  
   พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
   ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 
 
- สังเกตการวิเคราะห์
 บัตรค า  จ าแนก
 ตามหมวดค าสอน
 ในพระไตรปิฎก 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ  
- ตรวจแบบวัดและ
 บันทึกผลฯ 

 
 
- บัตรค า 
 
 
 
- แบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ  
- แบบวัดและ
 บันทึกผลฯ 

 
 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 
 
 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

      2) แสดงความเคารพพระ
    รัตนตรัย และปฏิบัติตาม
    หลักธรรม โอวาท 3 ใน
    พระพุทธศาสนา  หรือ

- ตรวจใบงานที่ 2.3.1 
- ตรวจใบงานที่ 2.4.1 
- ตรวจใบงานที่ 2.4.2 
- ตรวจแบบฝึก

- ใบงานที่ 2.3.1 
- ใบงานที่ 2.4.1 
- ใบงานที่ 2.4.2 
- แบบฝึกปฏิบัติ

- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 
 
- ร้อยละ 60  



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
    หลักธรรมของศาสนาที่
    ตน นับถือตามที่ก าหนด 

 ปฏิบัติทักษะ 
 รวบยอดฯ  
- ตรวจแบบวัดและ
 บันทึกผลฯ 

 ทักษะรวบยอดฯ  
 
- ตรวจแบบวัดและ
 บันทึกผลฯ 

 ผ่านเกณฑ์ 
 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

      3) บอกชื่อ ความส าคัญและ
    ปฏิบัติตนได้อย่าง 
    เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  
    ศาสนสถาน และศาสน
    บุคคลของศาสนา อ่ืน ๆ 

- ตรวจใบงานที่ 2.7.1 
- ตรวจแบบฝึก
 ปฏิบัติทักษะ 
 รวบยอดฯ  
- ตรวจแบบวัดและ
 บันทึกผลฯ 

- ใบงานที่ 2.7.1 
 
- แบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ  
 
- ตรวจแบบวัดและ
 บันทึกผลฯ 

- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 
 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

      3) การน าเสนอผลงาน  - ประเมินการ
 น าเสนอผลงาน  

- ผลงานที่น าเสนอ 
 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      4)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างาน
 รายบุคคล 

- แบบสังเกต
 พฤติกรรมการ
 ท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      5)  พฤติกรรมการท างาน
    กลุ่ม  
  

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกต
 พฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      6)  คุณลักษณะอันพึง
    ประสงค์ 
     
 

- สังเกตความมีวินัย  
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
 และมุ่งมั่นในการ
 ท างาน  

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

7.4  การประเมินหลังเรียน 
ทดสอบหลังเรียน   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ 
หน่วยย่อยที่ 2 (บทที่ 2) เครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ  

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 หลังเรียน 

 
- แบบทดสอบ 
 หลังเรียน 
 

 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

 



8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ศาสนาน่าหน่วยย่อยที่ 2 (บทท่ี 2) เครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  1  :  พระไตรปิฎก    
วิธีการสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก                                           เวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนดูหนังสือพระไตรปิฎกหรือหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ 
 2. นักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับพระไตรปิฎก 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
 
 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องพระไตรปิฎก 
  2. นักเรียนตอบวิเคราะห์บัตรค าเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแยกใส่ตะกร้าตามหมวดค าสอนพระไตรปิฎก 
  3. ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
  4. นักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับพระไตรปิฎก 
 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
  2. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  :  ศรัทธาในพระรัตนตรัย   
วิธีการสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก                                                 เวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
 2. นักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับบทสวดมนต์ 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของพระรัตนตรัย 
 
 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระรัตนตรัย 
  2. นักเรียนน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนด 
 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง พระรัตนตรัย และแนวทางปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรัย 
  2. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  :  โอวาท 3 : ไม่ท าชั่ว   
วิธีการสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก                                                 เวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพข่าว คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท าความชั่ว 
 2. นักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับภาพ 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงจากการกระท าความชั่วว่าเป็นการละเมิดข้อห้ามตามหลักเบญจศีล 
 
 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องเบญจศีล 
  2. นักเรียนท าใบงานที่ 2.3.1 เรื่อง เบญจศีล 
  3. ครแูละนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน 
 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  :  โอวาท 3 : ท าความดี   
วิธีการสอนแบบ ธรรมสากัจฉา                                                                         เวลา 4 ชั่วโมง 

 
 
  1. นักเรียนยกตัวอย่างเพ่ือนในชั้นเรียนที่ท าความดี พร้อมบอกเหตุผล 
  2. นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์จากการพบเห็นบุคคลในชุมชนและสังคมที่ท าความดี พร้อมบอกผลที่
เกิดข้ึน 
  3. ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าการท าความดีสอดคล้องกับหลักธรรมพระพุทธศาสนาในเรื่องโอวาท 3 
 
 
 
 ขั้นที่ 1 แสวงหาความรู้ 
  1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 7 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด กลุ่มละ 1 ประเด็น 
 ขั้นที่ 2 ค้นพบความรู้ 
  2. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลความรู้มาอภิปรายภายในกลุ่ม 
  3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
  4. นักเรียนท าใบงานที่ 2.4.1 เรื่อง ท าความดี 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
  5. ครูและนักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่ท าความดีตามหลักโอวาท 3 แล้วตอบค าถาม 
  6. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 
 ขั้นที่ 4 พิสูจน์ความรู้ 
  7. ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
  8. ให้นักเรียนเลือกหลักธรรมเดียวกันรวมกลุ่มกันวางแผนปฏิบัติตามหลักธรรม แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 
2.4.2 เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 

  9. ครูตรวจสอบความถูกต้องจากการท ากิจกรรม 
 10. นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เป็นระยะเวลา  1 เดือน 
 
 
 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5  :  ท าจิตให้บริสุทธิ์  
วิธีการสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก                                                 เวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท าสมาธิ 
 2. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเกี่ยวกับภาพหรือคลิปวิดีโอที่ได้ดู 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่การท าสมาธิตามหลักโอวาท 3 
 
 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. ครูอธิบายขั้นตอนการท าสมาธิโดยก าหนดลมหายใจเข้า-ออก 
  2. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
  3. นักเรียนฝึกท าสมาธิด้วยการนับลมหายใจเข้า-ออก 
  4. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเกี่ยวกับการท าสมาธิ 
  5. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการท าสมาธิ 
 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการท าสมาธิ และให้นักเรียนน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  :  พุทธศาสนสุภาษิต 
วิธีการสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก                                                 เวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครถูามนักเรียนว่า เคยได้รับสิ่งของจากใครบ้าง และมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนให้สิ่งของกับตนเอง 
 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงว่าบุคคลผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ ซึ่งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต 
 
 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. นักเรียนอ่านหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หรือดู PowerPoint 
  2. นักเรียนยกตัวอย่างการกระท าของตนเองที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต 
  3. นักเรียนบอกผลจากการกระท า 
  4. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 
 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของพุทธศาสนสุภาษิต แล้วให้นักเรียนน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7  :  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน  
วิธีการสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)                    เวลา 2 ชั่วโมง 

 
 
 
 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจ าแนกภาพตามศาสนาในประเทศไทย 
  2. ครูตรวจสอบความถูกต้องและกล่าวเชื่อมโยงสู่การเรียน เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน
ของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 
 
 
 ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 
  1. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง ชื่อ ความส าคัญ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานของศาสนาต่างๆ  
  2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นที่ก าหนด 
  3. นักเรียนเติมอักษรในบัตรภาพเกี่ยวกับศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
 ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม 
  3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้น 
  4. นักเรียนท าใบงานที่ 2.7.1 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
  5. ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
  6. ครแูบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ครูจ าลองสถานการณ์การปฏิบัติตนที่เหมาะสม แล้วจับฉลากแสดงบทบาทสมมติ 
  7. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามท่ีจับฉลากได้ 
 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  8. นักเรียนตอบค าถามเพ่ือสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ พร้อมบอกประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียน และแนวทางปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม 
 
 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



 
 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ  
และศาสนสถานของศาสนาต่างๆ  
  2. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3  
  3. นักเรียนท าแบบวัดและบันทึกผลฯ สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1  
    ศาสนาของเรา 
  4. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ดังนี้ 
    - ชิ้นที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
    - ชิ้นที่ 2 ผังมโนทัศน์แสดงชื่อ ความส าคัญของศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของศาสนาต่างๆ  
  5. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
     1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
     2) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2   
    เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
     3) แบบวัดและบันทึกผลฯ สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2  
    เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
     4) Powerpoint วิชาสังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
     5) บัตรค าเกี่ยวกับศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของศาสนาในประเทศไทย 
     6) บัตรภาพเกี่ยวกับศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของศาสนาในประเทศไทย 
     7) คลิปวิดีโอ 
     8) ใบงานที่ 2.3.1เรื่อง เบญจศีล 
     9) ใบงานที่ 2.4.1 เรื่อง ท าความดี 
    10) ใบงานที่ 2.4.2 เรื่อง หลักธรรม 
    11) ใบงานที่ 2.7.1 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของแต่ละศาสนา 
 9.2  แหล่งการเรียนรู้ 
    - ห้องสมุด     
    - Media 

ขั้นสรุป 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา   (ชิ้นที่ 1) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การแสดงความเคารพต่อ
พระรัตนตรัย 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี
ความเคารพต่อ 
พระรัตนตรัย 3 พฤติกรรมขึ้น
ไป 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี
ความเคารพต่อ 
พระรัตนตรัย 2 พฤติกรรมขึ้น
ไป 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี
ความเคารพต่อ 
พระรัตนตรัย 1 พฤติกรรมขึ้น
ไป 

2. การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมโอวาท 3 

มีการปฏิบตัิตนตามหลักธรรม
โอวาท 3 จ านวน 3 
พฤติกรรมขึ้นไป และมีผู้
รับรองหรือมีหลักฐาน
ประกอบ 

มีการปฏิบตัิตนตามหลักธรรม
โอวาท 3 จ านวน 2 
พฤติกรรมขึ้นไป และมีผู้
รับรองหรือมีหลักฐาน
ประกอบ 

มีการปฏิบตัิตนตามหลักธรรม
โอวาท 3 จ านวน 1 
พฤติกรรมขึ้นไป และมีผู้
รับรองหรือมีหลักฐาน
ประกอบ 

3. การปฏิบัติตนต่อ 
ศาสนบุคคล  
ศาสนวัตถุ และ 
ศาสนสถานของศาสนาต่างๆ 

มีการปฏิบตัิตนหรือสาธติการ
ปฏิบัติตนต่อศาสน-บุคคล 
ศาสนวัตถุ และ 
ศาสนสถานของศาสนาอ่ืนๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

มีการปฏิบตัิตนหรือสาธติการ
ปฏิบัติตนต่อศาสน-บุคคล 
ศาสนวัตถุ และ 
ศาสนสถานของศาสนาอ่ืนๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ ่

มีการปฏิบตัิตนหรือสาธติการ
ปฏิบัติตนต่อศาสน-บุคคล 
ศาสนวัตถุ และ 
ศาสนสถานของศาสนาอ่ืนๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็น
ส่วนน้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

8 - 9 ด ี

5 - 7 พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 

 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

แบบประเมินผังมโนทัศน์แสดงช่ือ ความส าคัญ ศาสนาบุคคล ศาสนวัตถุ  

และศาสนสถานของศาสนาในประเทศ    (ชิ้นที่ 2) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. บอกชื่อ ความส าคัญ 
ศาสนาบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานของ
พระพุทธศาสนา  

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของพระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง สมบูรณ ์

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของพระพุทธศาสนาได้
เป็นส่วนมาก 

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของพระพุทธศาสนาได้
เป็นส่วนน้อย 

2. บอกชื่อ ความส าคัญ 
ศาสนาบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานของศาสนา
คริสต ์ 

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาคริสตไ์ด้
ถูกต้อง สมบูรณ ์

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาคริสตไ์ดเ้ป็น
ส่วนมาก 

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาคริสตไ์ดเ้ป็น
ส่วนน้อย 

3. บอกชื่อ ความส าคัญ 
ศาสนาบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานของศาสนา
อิสลาม 

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาอิสลามได้
ถูกต้อง สมบูรณ ์

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาอิสลามได้
เป็นส่วนมาก 

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาอิสลามได้
เป็นส่วนน้อย 

4. บอกชื่อ ความส าคัญ 
ศาสนาบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานของศาสนา
ฮินด ู 

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาฮินดูได้
ถูกต้อง สมบูรณ ์

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาฮินดูได้เป็น
ส่วนมาก 

บอกช่ือ ความส าคัญ ศาสนา
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาฮินดูได้เป็น
ส่วนน้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ด ี

7 - 10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 7 ปรับปรุง 

 
 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยท่ี2 (บทที่ 2) เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
 1. ข้อใดใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า 
  1. พระสงฆ์    2. พระไตรปิฎก 
  3. พระพุทธรูป   4. คัมภีร์ไบเบิล 
 2. การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนตรงกับหลักธรรม
ใด 
  1. การท าความดี 
  2. การละเว้นความชั่ว 
  3. ความกตัญญูกตเวที 
  4. การท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์  
 3. ภาพใดมีความส าคัญแตกต่างไปจากพวก 
  1.   
 
 
 
  2.  
 
 
 
  3.    
 
 
 
  4.  
 

 4. คุณพ่อและคุณแม่ควรยึดหลักธรรมใดในการ 
  ครองเรือน 
  1. เบญจศีล 
  2. เบญจธรรม 
  3. สังคหวัตถุ 4 
  4. ฆราวาสธรรม 4 
 5. จุดมุ่งหมายส าคัญของการสวดมนต์ คือข้อใด 
  1. ท าให้จิตใจสงบ 
  2. เพ่ือสั่งสมบุญบารมี 
  3. ท าให้รู้ภาษาบาลี-สันสกฤต 
  4. เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 6. การกราบไหว้พระพุทธรูปมีจุดประสงค์เพ่ืออะไร 
  1. เพ่ือขอโชคลาภ 
  2. เพ่ือให้ผู้อื่นชื่นชม 
  3. เพ่ือแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า 
  4. เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการด าเนิน 
  ชีวิต 
 7. เพราะเหตุใด เราจึงควรฝึกสติ 
  1. เพ่ือไม่ให้ประมาท  
  2. เพ่ือให้เกิดความเชื่อ  
  3. เพ่ือให้เกิดความหยั่งรู้ 
  4. เพ่ือให้เกิดความศรัทธา 
 



 8. ภาพใดเก่ียวข้องกับศาสนาคริสต์ 
  1.  
 
 
  
 
  2.  
 
 
 
    
  3.  
 
 
 
 
  4.  
 
 
 

 9. ใครปฏิบัติตนต่อศาสนสถานได้ถูกต้อง 
  1. เอมทิ้งขยะบริเวณวัด  
  2. อิงเด็ดดอกไม้รอบๆ โบสถ์ 
  3. อ้อมถอดหมวกก่อนเข้าไปในโบสถ์  
  4. แอนส่งเสียงดังขณะเข้าไปในมัสยิด 
10. ใครปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า  
  “ททมาโน ปิโย โหติ” 
  1. ปอพูดจาไพเราะกับเพ่ือน 
  2. ปัญบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย 
  3. ป่านพูดความจริงกับคุณพ่อคุณแม่ 
  4. ปิงใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1. 2  2. 4  3. 3  4. 4  5. 1  6. 3  7. 1  8. 3  9. 3  10. 2 

เฉลย 



แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่2 (บทที่ 2) เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. ใครปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า  
  “ททมาโน ปิโย โหติ” 
  1. ปิงใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
  2. ป่านพูดความจริงกับคุณพ่อคุณแม่ 
  3. ปัญบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย 
  4. ปอพูดจาไพเราะกับเพื่อน 
 2. ภาพใดเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
  1.  
 
 
 
  2.  
 
 
 
 
  3.  
 
 
 
  4.     
 
 
 
 

 3. ใครปฏิบัติตนต่อศาสนสถานได้ถูกต้อง 
  1. แจนส่งเสียงดังขณะเข้าไปในเทวสถาน 
  2. อ้อมถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในโบสถ์ 
  3. อิงเด็ดดอกไม้รอบๆ โบสถ์  
  4. เอมทิ้งขยะบริเวณวัด 
 4. เพราะเหตุใด เราจึงควรฝึกสติ 
  1. เพ่ือให้เกิดความศรัทธา  
  2. เพ่ือให้เกิดความหยั่งรู้  
  3. เพ่ือให้เกิดความเชื่อ 
  4. เพ่ือไม่ให้ประมาท  
 5. การกราบไหว้พระพุทธรูปมีจุดประสงค์เพ่ืออะไร 
  1. เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการด าเนิน 
   ชีวิต 
  2. เพ่ือแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า 
  3. เพ่ือให้ผู้อื่นชื่นชม 
  4. เพ่ือขอโชคลาภ 
 6. จุดมุ่งหมายส าคัญของการสวดมนต์ คือข้อใด 
  1. เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  2. ท าให้รู้ภาษาบาลี-สันสกฤต 
  3. เพ่ือสั่งสมบุญบารมี 
  4. ท าให้จิตใจสงบ 
 

 



 7. “วิชาและนารีเป็นสามีภรรยากัน มีลูก 1 คน”  
ทั้งคู่ควรยึดหลักธรรมใดในการครองเรือน 
  1. ฆราวาสธรรม 4 
  2. สังคหวัตถุ 4 
  3. เบญจธรรม 
  4. เบญจศีล 
 8. ภาพใดมีความส าคัญแตกต่างไปจากพวก 
  1.  
 
 
 
  2.  
 
 
 
  3.  
 
 
 
  4.  
 
 
 
 

 9. การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนตรงกับ 
  หลักธรรมใด 
  1. การท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ 
  2. ความกตัญญูกตเวที 
  3. การละเว้นความชั่ว 
  4. การท าความดี  
10. ข้อใดใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหลักธรรมค าสอนของ 
พระพุทธเจ้า 
  1. คัมภีร์ไบเบิล 
  2. พระพุทธรูป 
  3. พระไตรปิฎก 
  4. พระสงฆ์ 

 
 
 
 
 
 

1. 3  2. 4  3. 2  4. 4  5. 2  6. 4  7. 1  8. 2  9. 1  10. 3 

 

เฉลย 



 

  

พระไตรปิฎก 
   เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
    ส 1.1   ป.3/4 บอกความหมาย ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) บอกความหมายของพระไตรปิฎกได้ (K) 
 2) บอกความส าคัญของพระไตรปิฎกได้ (K, A) 
 3) จัดกลุ่มบัตรค าตามหมวดค าสอนในพระไตรปิฎกได้ (P) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

ความส าคัญของพระไตรปิฎก เช่น 
เป็นแหล่งอ้างอิงของหลักธรรม 
ค าสอน 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

พระไตรปิฎก 
- ความหมาย ความส าคัญของ
 พระไตรปิฎก 

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
 พระไตรปิฎกมีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา เพราะเป็นแหล่งอ้างอิงของหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 
ซ่ึงศาสนิกขนควรใช้ศึกษาเพ่ือน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 



5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ความสามารถในการคิด 
    1)  ทักษะการวิเคราะห์ 
    2)  ทักษะการจ าแนก 
    3)  ทักษะการสังเกต 
    4)  ทักษะการสรุปความเห็น 
 5)  ทักษะการแสวงหาความรู้ 
2.  ความสามารถในการสื่อสาร 

1.  มีวินัย รับผิดชอบ 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนโดยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพหนังสือพระไตรปิฎก หรือข้อความในพระไตรปิฎก หรือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน หรือ

พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ 
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม ดังนี้ 

  ภาพหรือข้อความหรือหนังสือที่เห็นเป็นอะไร 
    (เป็นภาพหนังสือพระไตรปิฎก หรือข้อความในพระไตรปิฎก หรือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน หรือ

 พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์) 
  สิ่งท่ีนักเรียนสังเกตเห็นมีความส าคัญอย่างไร 

    (แนวตอบ เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า) 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพหรือข้อความหรือหนังสือที่นักเรียนเห็นนั้นเกี่ยวข้องกับ

พระไตรปิฎก ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ถึงความส าคัญของพระไตรปิฎก 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 



 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของพระไตรปิฎก จาก

หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หรือ PowerPoint เรื่อง พระไตรปิฎก 
 2. ครูสุ่มนักเรียน 4-5 คน น าเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษา แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่า ค าสอน 3 หมวด ได้แก่ พระวินัย

ปิฎก  พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ในแต่ละหมวดเป็นค าสอนเกี่ยวกับพระวินัยของพระสงฆ์ พระ
สูตร และพระอภิธรรม 

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ชาดกท่ีนักเรียนเคยได้เรียนรู้เป็นค าสอนในหมวดพระสูตร และหลักธรรม 
เช่น เบญจศีล อยู่ในหมวดพระอภิธรรม 

 4. นักเรียนช่วยกันตอบค าถามเก่ียวกับพระไตรปิฎก ดังนี้ 
  ถ้านักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรม เช่น เบญจศีล จะมีผลดีอย่างไร 

 (แนวตอบ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติมีความประพฤติท่ีดีทั้งทางกาย วาจา และใจ 
 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข)  
 
  

  พระไตรปิฎกมีความหมายและความส าคัญอย่างไร 
 (พระไตรปิฎก หมายถึง ตะกร้าสามใบ หรือค าสอนสามหมวด 
 ความส าคัญของพระไตรปิฎก คือ เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมด) 

 
 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและความส าคัญของพระไตรปิฎก 
  (พระไตรปิฎก มาจากค าว่า “ไตร แปลว่า สาม” และ “ปิฎก แปลว่า ตะกร้า” พระไตรปิฎก จึงหมายถึง  
ตะกร้าสามใบ หรือค าสอนสามหมวด 
  พระไตรปิฎกมีความส าคัญมาก เพราะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของ 
พระพุทธศาสนาไว้ทั้งหมด จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า และเป็นแหล่งในการศึกษา  
หลักธรรมองทุกคน  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์) 

2. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด จากนั้นครู
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 



7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินก่อนเรียน 
      ทดสอบก่อนเรียน 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
- ประเมินตาม 
 สภาพจริง 

7.2 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1) บอกความหมาย 

ความส าคัญของ
พระไตรปิฎกได้   

 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอด 

 
 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอด 

 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์ 

 2) จัดกลุ่มบัตรค าตามหมวด
   ค าสอนในพระไตรปิฎกได้ 

- สังเกตการจ าแนกบัตรค า
 ตามหมวดค าสอนใน
 พระไตรปิฎก 

- บัตรค า - ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

     3) การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ
 ผลงาน 

- แบบประเมินการ
 น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

 4) พฤติกรรมการท างาน 
        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

     5) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    2) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
    3) หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ หรือหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน 
    4) ข้อความในพระไตรปิฎกจากสื่อออนไลน์ 
    5) บัตรค าเกี่ยวกับเรื่องราวในพระไตรปิฎก 
    6) PowerPoint สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - ห้องสมุด 
   - สื่อออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัตรภาพ หนังสือพระไตรปิฎก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ตัวอย่าง ข้อความพระไตรปิฎกจากสื่อออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อความจากเว็บไซต์  http://www.84000.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อความจากเว็บไซต์  http://www.tipitaka.com 

 



บัตรค า เกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ สามเณรปัญหาในขุททกปาฐะ 

               ๔. กถาพรรณนากุมารปัญหา๑-                
 

               อัตถุปปัตติ เหตุเกิดเรื่อง                
               บัดนี้ ถึงล าดับพรรณนาความของกุมารปัญหา [สามเณรปัญหา] เป็นต้นอย่างนี้ว่า อะไรเอ่ย ชื่อว่าหนึ่ง 
ข้าพเจ้าจักกล่าวเหตุเกิดเรื่องของกุมารปัญหาเหล่านั้น และประโยชน์แห่งการวางบทตั้งในที่นี้แล้วจึงจักท าการ
พรรณนาความ.  

____________________________  
๑- บาลีเป็นสามเณรปัญหา.  
 
               จะกล่าวเหตุเกิดเรื่องของกุมารปัญหาเหล่านั้นก่อน ชื่อว่าโสปากะ เป็นพระมหาสาวกของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า.  
               ท่านโสปากะนั้น ส าเร็จพระอรหันต์ เมื่ออายุได้ ๗ ขวบโดยก าเนิด. พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธ
ประสงค์จะทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยการพยากรณ์ [ตอบ] ปัญหาแก่ท่าน ทรงเห็นว่า ท่านเป็นผู้สามารถ
พยากรณ์ปัญหาทั้งหลายที่มีความอันพระองค์ทรงประสงค์แล้ว จึงตรัสถามปัญหา โดยนัยเป็นต้นอย่างนี้ว่า อะไร
เอ่ย ชื่อว่าหนึ่ง. ท่านก็พยากรณ์ และท าจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์นั้น. อันนั้นนั่นแล
ได้เป็นอุปสมบทของท่านพระโสปากะนั้น.  
               นี้เป็นเหตุเกิดเรื่องของสามเณรปัญหาเหล่านั้น. 

 
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๒ 

วิภังคปกรณ์ 
 

๙. อิทธิปาทวิภังค์ 
             [๕๐๕] อิทธิบาท ๔ คือ 
             ๑. ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธาน- 
*สังขาร 
             ๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
             ๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
             ๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 



9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

   

ศรัทธาในพระรัตนตรัย 
   เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
    ส 1.1   ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   
             ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยด้วยความศรัทธา (K, P) 
 2) มีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

พระรัตนตรัย 
- ศรัทธา 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

หลักธรรมส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
- ศรัทธาในพระรัตนตรัย 

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
 การมีศรัทธาในพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสิ่งเคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา แสดงออกโดยปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย
อย่างเหมาะสม ท าให้การด าเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างปกติสุข 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 



5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ความสามารถในการคิด 
    1)  ทักษะการวิเคราะห์ 
    2)  ทักษะการปฏิบัติ 
    3)  ทักษะการสรุปความเห็น 
    4)  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
2.  ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1.  มีวินัย รับผิดชอบ 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนโดยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยพร้อมๆ กัน 
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม ดังนี้ 

  บทสวดมนต์นี้มีใจความเกี่ยวกับอะไร 
    (การสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและกล่าวแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย) 

  ขณะที่นักเรียนสวดมนต์นั้นระลึกถึงส่ิงใด เพราะอะไร 
    (ค าตอบขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน เช่น ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์) 

  การสวดมนต์มีความส าคัญอย่างไร 
    (แนวตอบ การสวดมนต์ท าให้จิตใจสงบ มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่กระท า) 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงองค์ประกอบของพระรัตนตรัยว่า ประกอบด้วย พระพุทธ 

(พระพุทธเจ้า) พระธรรม และพระสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 



 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หรือ PowerPoint เรื่อง 

พระรัตนตรัย ในหัวข้อต่อไปนี้ 
  - ความหมายของพระรัตนตรัย 
  - ความส าคัญของพระรัตนตรัย 
  - การปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรัย 
 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ความส าคัญ การปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรัย เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ในการ

วิเคราะห์ วิจารณ์ 
 3. นักเรียนน าข้อมูลที่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้จากการศึกษาร่วมกันมาเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ในประเด็น

ต่อไปนี้ 
  นักเรียนสามารถแสดงความเคารพพระรัตนตรัยได้โดยวิธีใด ให้ยกตัวอย่าง 

(แนวตอบ  แสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปด้วยการกราบไหว้ตามกาลเทศะ ศึกษาพระธรรมเพื่อน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ตามโอกาสที่เหมาะสม ท าบุญตักบาตรแด่
พระสงฆ์เพ่ือให้ท่านมีก าลังในการเผยแผ่ศาสนา) 
 

  ถ้าทุกคนแสดงความเคารพพระรัตนตรัยอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างไร 
(แนวตอบ ผลดีต่อตนเอง เช่น ท าให้ตนเองมีความประพฤติที่ดีทั้งกาย วาจา และใจ 
ผลดีต่อผู้อื่น เช่น ท าให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข) 

     
 
 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและความส าคัญของพระรัตนตรัย ดังนี้ 
  (พระรัตนตรัย หมายถึง ดวงแก้วอันประเสริฐ 3 ประการ ซึ่งมีความส าคัญในฐานะเป็นสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ คือ 
  - พระพุทธ หรือพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง และน าหลักธรรม

มาเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติตาม 
  - พระธรรม เป็นหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 



  - พระสงฆ์ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
และน าหลักธรรมมาเผยแผ่ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตาม) 

2. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด จากนั้นครู
ตรวจสอบความถูกต้อง 

3. นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติตนที่แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยตามแบบบันทึกที่ก าหนดให้ เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

 

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1)  แสดงความเคารพต่อ

 พระรัตนตรัยด้วยความ
 ศรัทธา   

 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 

 
 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 

 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์ 

      2)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      3)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    2) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
    3) PowerPoint สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
    4) บทสวดมนต์ สรรเสริญพระรัตนตรัย 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - ห้องสมุด 



บทสวดมนต์ สรรเสริญพระรัตนตรัย 
 

 

อะระหัง สัมมาสมัพุทโธ ภะคะวา    พระผูม้ีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ 

ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองค์เอง 

พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ   ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผูม้ีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้

เบิกบาน (กราบ) 

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   พระธรรมเปน็ธรรมทีม่ีพระผู้มีพระภาพเจ้า ตรสั

ไว้ดีแล้ว 

ธัมมัง นะมสัสามิ   ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)  

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   พระสงฆ์สาวกของผู้มพีระภาคเจ้า 

ปฏิบัติดีแล้ว 

สังฆัง นะมาม ิ  ข้าพเจา้ขอนอบน้อมพระสงฆ์  (กราบ)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกผลการปฏิบัติตนที่แสดงความเคารพพระรัตนตรัย 

ของ ด.ช./ด.ญ. ...........................................................................................................................  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติ ผลการปฏิบัต ิ
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สรุปความส าคัญของพระรัตนตรัย  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 แบบประเมินผลการปฏิบตัิตนที่แสดงความเคารพพระรัตนตรัย 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. บอกรายการปฏิบัติ

ตนที่แสดงความ
เคารพพระรัตนตรัย 

บอกรายการปฏิบัติตนที่
แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัยได้ครบทั้ง
องค์ประกอบ 

บอกรายการปฏิบัติตนที่
แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัยได้ส่วนใหญ่ 

บอกรายการปฏิบัติตนที่
แสดงความเคารพพระ
รัตนตรัยได้บ้าง 

2. สรุปความส าคัญของ
พระรัตนตรัย 

สรุปความส าคัญของพระ
รัตนตรัยได้ถูกต้อง
ครอบคลุมทุกประเด็น 

สรุปความส าคัญของพระ
รัตนตรัยได้ถูกต้อง
ครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ 

สรุปความส าคัญของพระ
รัตนตรัยได้บ้าง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 - 6 ดี 

3 - 4 พอใช้ 

ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

   

โอวาท 3 : ไม่ท าชั่ว 
   เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
    ส 1.1   ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   
             ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนในการละเว้นความชั่วได้  (K, P) 
 2. มีความศรัทธาในหลักธรรมโอวาท 3 (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

 โอวาท 3 
  - ไม่ท าชั่ว 
   : เบญจศีล 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 โอวาท 3 
 - ไม่ท าชั่ว 

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
 การละเว้นความชั่วเป็นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ย่อมท าให้การด าเนินชีวิตในสังคม
เป็นไปอย่างปกติสุข 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 



5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการวิเคราะห์ 
   2) ทักษะการสังเกต 
   3) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
   4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนโดยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพ หรือภาพข่าว หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท าความชั่ว เช่น การลักทรัพย์ การท าร้าย

ร่างกาย การเสพสิ่งเสพติด 
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม ดังนี้ 

  ภาพ หรือภาพข่าว หรือคลิปวิดีโอดังกล่าวเกี่ยวกับอะไร 
    (แนวตอบ การท าความชั่ว เชน่ การลักทรัพย์ การท าร้ายร่างกาย การเสพสิ่งเสพติด ) 

  การกระท าดังกล่าวส่งผลเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างไร 
    (แนวตอบ ผลเสียต่อตนเอง เช่น ท าให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ถูกต ารวจจับ 
    ผลเสียต่อครอบครัว เช่น ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา สมาชิกในครอบครัวเกิดความทุกข์ 
    ผลเสียต่อสังคม คือ เกิดปัญหาอาชญากรรม ขากแคลนแรงงานที่ดีในการพัฒนาประเทศ) 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงการกระท าดังกล่าวว่า เป็นการละเมิดข้อห้ามตามหลักเบญจศีล 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 



 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หรือ PowerPoint เรื่อง 

เบญจศีล 
 2. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน 3-5 คน เล่าเรื่องเบญจศีลให้เพ่ือนฟัง แล้วให้นักเรียนกลุ่มที่รับฟังร่วมกันอภิปราย

ซักถาม 
 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องเบญจศีลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 4. ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงานที่ 2.3.1 เรื่อง เบญจศีล โดยให้ให้นักเรียนน าความรู้ที่

ได้ศึกษามาวิเคราะห์ภาพข่าวเกี่ยวกับการละเมิดเบญจศีล 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง 
     
 
 
 1. นักเรียนแต่ละคนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 แล้วน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด จากนั้น

ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบญจศีลในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตามแบบบันทึก

การปฏิบัติตนตามประเด็นที่ก าหนด 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล ดังนี้ 
  (เบญจศีล หรือ ศีล 5 ข้อ เป็นหลักในการปฏิบัติตนไม่ให้ท าความชั่ว ซึ่งชาวพุทธควรท าประจ า เพราะท าให้มี

ความประพฤติที่ดีทั้งทางกายและวาจา การปฏิบัติตนตามศีล 5 มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
  ศีลข้อที่ 1 ไม่ท าร้าย ไม่เบียดเบียนรังแกหรือฆ่าสัตว์ เพื่อ เกิดความปลอดภัยกับทุกชีวิต 
  ศีลข้อที่ 2 ไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อ่ืน  เพื่อ ป้องกันการท าลายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกันและกัน 
  ศีลข้อที่ 3 ไม่ประพฤติผิดคู่ครองของผู้อื่น หรือประพฤติผิดประเวณี เพื่อ เพ่ือสร้างความสามัคคีและสร้าง

สัมพันธ์อันดี 
  ศีลข้อที่ 4 ไม่พูดปด พูดโกหก พูดยุแหย่หรือพูดนินทาว่าร้ายผู้อ่ืน เพื่อ ป้องกันการท าลายประโยชน์ของตน

และผู้อ่ืน 
  ศีลข้อที่ 5 ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา หรือเสพสิ่งเสพติด เพื่อ ป้องกันการขาดสติสัมปชัญญะ) 

  
 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 



7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1)  การปฏิบัติตนในการละ

 เว้นความชั่วได้   

 
 
- ตรวจใบงานที่ 2.3.1 

 
 
- ใบงานที่ 2..3.1 
 

 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์ 

      2)  มีความศรัทธาใน 
    หลักธรรมโอวาท 3 

- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอด 
- ตรวจแบบบันทึกการ
 ปฏิบัติตนตามหลัก 
 เบญจศีล 

- แบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอด 
- แบบบันทึกการ ปฏิบัติ
 ตนตามหลักเบญจศีล 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      3)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      4)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    2) ภาพ หรือภาพข่าว หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท าผิดเบญจศีล (ท าชั่ว) 
    3) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
    4) ใบงานที่ 2.3.1 เรื่อง เบญจศีล 
    5) วิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    6) แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบญจศีล 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - ห้องสมุด 
   - สื่อออนไลน์ Youtube 



ใบงานที่ 2.3.1 

เรื่อง เบญจศีล 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์ภาพข่าวเกี่ยวกับการละเมิดเบญจศีล 

ภาพข่าว การละเมิดเบญจศีล ผลที่ได้รับ 
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ใบงานที่ 2.3.1 

เรื่อง เบญจศีล 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์ภาพข่าวเกี่ยวกับการละเมิดเบญจศีล 

ภาพข่าว การละเมิดเบญจศีล ผลที่ได้รับ 
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ข้อ 1 ไม่ฆ่าสัตวต์ัดชีวิต 
 
 
 

 
ข้อ 2 ไม่ลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 

ข้อ 3 ไม่ประพฤติผิดในกาม 
 
 
 

 
ข้อ 4 ไม่พูดปด 
 
 
 
 
 

ข้อ 5 ไม่ดื่มสุราหรือเสพ 
สารเสพติด 

 

ท าให้ตนเองถูกจับลงโทษตาม
กฎหมาย ครอบครัว
เดือดร้อน ผู้อ่ืนเสียชีวิต 

 

ตนเองท าผิดศีลและผิด
กฎหมาย ผู้เสียหายเสีย
ทรัพย์สินและเดือดร้อน 

 
มีความผิด ถูกลงโทษตาม
กฎหมาย เสียชื่อเสียง 
ผู้ถูกกระท าเสียหาย และ
เดือดร้อน 

 

ท าให้ผู้ถูกกระท าต้องได้รับ
โทษตามกฎหมาย ไม่ได้รับ
ความเชื่อถือ 

 
ตนเองเสียสุขภาพ เสียทรัพย์ 
ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย 
ท าให้ผู้อ่ืนเสียทรัพย์สิน 

 

เฉลย 



แบบบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศลี 

ของ ด.ช./ด.ญ. ..................................................................................................  โรงเรียน ...........................................................................  

วัน เดือน ป ี ความสอดคล้องกับหลักเบญจศีล ผลที่ได้รับ 
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9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

   

โอวาท 3 : ท าความดี 
   เวลา 4 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
    ส 1.1   ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   
             ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนในการท าความดีได้  (K, P) 
 2. มีความตระหนักในการท าความดี (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

 โอวาท 3 
  - ไม่ท าความชั่ว 
   : เบญจธรรม 
สติสัมปชัญญะ  
สังคหวัตถุ 4  
ฆราวาสธรรม 4  
อัตถะ 3 (อัตตัตถะ  
ปรัตถะ อุภยัตถะ)  กตัญญู
กตเวทตี่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
มงคล 38 (รู้จักให้ 
พูดไพเราะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี) 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

หลักธรรมส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
 โอวาท 3 
  - ไม่ท าความชั่ว 
   : เบญจธรรม 
สติสัมปชัญญะ  
สังคหวัตถุ 4  
ฆราวาสธรรม 4  
อัตถะ 3 (อัตตัตถะ  
ปรัตถะ อุภยัตถะ)  กตัญญู
กตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
มงคล 38 (รู้จักให้ 
พูดไพเราะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี) 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 



4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
 การท าความดีเป็นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ย่อมท าให้การด าเนินชีวิตในสังคมเป็นไป
อย่างปกติสุข 
 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการวิเคราะห์ 
   2) ทักษะการแสวงหาความรู้ 
   3) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
   4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนแบบ  ธรรมสากัจฉา  
 

ชั่วโมงที่ 1 
 
 
 1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเพ่ือนในชั้นเรียนที่ท าความดีและควรได้รับการยกย่อง ชมเชย และบอกเรื่องที่ท า
ความดี พร้อมอธิบายเหตุผล ตัวอย่างเช่น 
  - นารีพบโทรศัพท์ตกอยู่ใต้โต๊ะใกล้โรงอาหารของโรงเรียน  เมื่อพบโทรศัพท์  เธอน ามาถามหาเจ้าของจากคน
ที่อยู่ในบริเวณนั้นก่อน  แต่ไม่มีใครแสดงตนว่าเป็นเจ้าของ เธอจึงน าโทรศัพท์ไปให้คุณครูประจ าชั้นเพ่ือประกาศ
ตามหาเจ้าของต่อไป  และในที่สุดก็มีเจ้าของมารับคืน คือ ภูผา เขาได้กล่าวขอบใจนารี 
   การกระท าของนารีน่ายกย่องชมเชย  เพราะเมื่อเก็บสิ่งของได้  ก็ไม่เก็บไว้เอง  แต่คืนให้เจ้าของ ท าให้
เจ้าของไม่ต้องทุกข์ใจหรือไม่ต้องเสียเงินเพ่ือซื้อโทรศัพท์ใหม่  นารีก็มีความสุขใจที่ได้ท าความดี 
 2. เพ่ือนคนอ่ืนๆ และครูกล่าวยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีตามที่เพ่ือนเสนอ 
 3. นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์จากการพบเห็นบุคคลในชุมชน ในสังคมที่ท าความดีตามประเด็นต่อไปนี้ 
  -  ใคร         - ท าความดีเรื่องอะไร 

ขั้นน า 



  -  เกิดผลดีอย่างไร  - นักเรียนเห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างไร 
 4. ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การท าความดีของบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
เรื่อง โอวาท 3 การท าความดี 
 
 
 
ขั้นที่ 1 แสวงหาความรู้ 
  1. ครแูบ่งนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม ตามความสนใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสวงหาความรู้จากหนังสือเรียน สังคม
ศึกษาฯ ป.3 หรือดูจาก PowerPoint กลุ่มละ 1 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
  1) เบญจธรรม  
  2) สติสัมปชัญญะ  
3)สังคหวัตถุ 4  
4)ฆราวาสธรรม 4  
5)อัตถะ 3  
  6) กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
7)มงคล 38  
    - รู้จักให้ 
-พูดไพเราะ  
    - อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 2  ค้นพบความรู้ 
 2. ครูให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มน าข้อมูลความรู้ที่ได้มาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้
ของกลุ่ม 
 3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 4. ครตูรวจสอบความรู้และอธิบายเพิ่มเติมให้ข้อมูลความรู้สมบูรณ์ 
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 2.4.1 เรื่อง ท าความดี  โดยให้นักเรียนอ่านตัวอย่างกรณีศึกษา  
  จากสถานการณ์ แล้วให้นักเรียนบอกว่าสถานการณ์นั้นเป็นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด 
 6. ครแูละนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน และให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

ขั้นสอน 



 

ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นที่ 3  วิเคราะห์วิจารณ์ 
 7. ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างบุคคลที่ท าความดี 2-3 ท่าน ที่เป็นแบบอย่างการท าความดีตามหลักโอวาท 
3 และให้นักเรียนตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 
  - บุคคลท่านนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด 
  - การกระท าของบุคคลตามตัวอย่างสอดคล้องกับหลักธรรมใดในโอวาท 3 
  - การปฏิบัติตามหลักธรรมส่งผลดีต่อชีวิตท่านอย่างไร 
 8. นักเรียนแต่ละคนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 
 
 

ชั่วโมงที่ 4 
ขั้นที่ 4  พิสูจน์ความรู้ 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักธรรม ตัวอย่างเช่น 
  1) การปฏิบัติตามหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 
    - ทาน (การให้) เช่น การแบ่งปันเครื่องเขียนให้เพ่ือนร่วมใช้ด้วย 
    - ปิยวาจา (การพูดจาไพเราะ) เช่น การพูดให้ก าลังใจเพื่อนที่ก าลังมีความเศร้า 
    - อัตถะจริยา (การบ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือกัน) เช่น การช่วยแนะน าวิธีการเรียนให้กับเพ่ือน 
    - สมานัตตตา (การวางตัวให้เหมาะสม) เช่น เป็นนักเรียน ก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือ 
  2) การปฏิบัติตามหลักธรรม เบญจธรรม 
    - มีความเมตตากรุณา เช่น ให้อาหารสัตว์ ไม่รังแกสัตว์ 
    - ประกอบอาชีพสุจริต เช่น ประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย  
    - รักคู่ครองของตน เช่น ไม่ล่วงเกินต่อคู่ครองของคนอ่ืน 
    - มีสัจจะ เช่น พูดแต่ความจริง พูดในส่งที่ดีกับเพ่ือน 
    - มีสติสัมปชัญญะ เช่น ปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาท ไม่เสพสิ่งมึนเมา 
  3) การปฏิบัติตามหลักธรรม กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม 
    - ช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชน 
    - ใช้สิ่งของสาธารณะอย่างทะนุถนอม  เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 
    - ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลองหรือบนถนน 
    - ปิดก๊อกน้ าให้สนิทหลังจากใช้น้ าเสร็จแล้ว 



    - ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ 
10. นักเรียนแต่ละคนเลือกหลักธรรมที่สนใจมาคนละ 1 หลักธรรม แล้วให้นักเรียนที่เลือกหลักธรรมเดียวกันมาอยู่
รวมกลุ่มกัน แล้วร่วมกันวางแผนปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่เลือกแล้วบันทึกลงในใบงานที่ 2.4.2 เรื่อง การปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมโอวาท 3 
11. ครูตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 และให้ข้อเสนอแนะ 
12. ครมูอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ แล้วรายงานผลเมื่อครบ 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม ครู
ตรวจผลงานและให้ข้อเสนอแนะ 
 
     
 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
  (การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ท าให้เกิดความสุขทั้งด้านกาย วาจา และใจ ต่อตัวผู้ปฏิบัติ และต่อผู้อื่น 
สังคม และประเทศชาติ เช่น ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความประพฤติที่ดี มีความสุขใจ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ท าให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุข อีกทั้งยังท าให้สังคมเกิดความสงบสุข ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรม และท าให้
มีก าลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ) 
  

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1)  ปฏิบัติตนในการท า
 ความดีได ้ 

 
 
- ตรวจใบงานที่ 2.4.1 

 
 
- ใบงานที่ 2.4.1 
 

 
 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      2)  มีความตระหนักในการ
    ท าความดี 

- ตรวจใบงานที่ 2.4.2 

 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอด 
- ตรวจแบบบันทึกผลการ
 ปฏิบัติตนตามหลัก 
 โอวาท 3 

- ใบงานที่ 2.4.2 
 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอด 
- แบบบันทึกการ ปฏิบัติ
 ตนตามหลักโอวาท 3 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      3)  การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ - แบบประเมินการ - ระดับคุณภาพ 2  

ขั้นสรุป 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
 ผลงาน  น าเสนอผลงาน  ผ่านเกณฑ์ 

      4)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      5)  พฤติกรรมการท างาน 
          กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      6)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    2) ใบงานที่ 2.4.1 เรื่อง ท าความดี 
    3) ใบงานที่ 2.4.2 เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 
    4) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
    5) PowerPoint สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
    6) แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 2.4.1 

เรื่อง ท าความด ี
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนอ่านตัวอย่างกรณีศึกษาจากสถานการณ์ แล้วบอกว่าสถานการณ์นั้นเป็นการปฏิบัติตน 
   ตามหลักธรรมใด                                                                

กรณีศึกษา เป็นการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

1) ธาวินเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day กับ
ทางชุมชน ในการร่วมกันท าความสะอาดสถานที่
ส าคัญในบริเวณชุมชน 

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

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

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

2) วรรณาเป็นแม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดสดแห่งหนึ่ง 
เธอมักคัดผลไม้ท่ีมีคุณภาพดี และขายในราคาท่ี
เหมาะสม ท าให้มีลูกค้ามาซื้อผลไม้กับเธอเสมอ 
 

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

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

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

3) หลังประกาศผลสอบ แก้วตากล่าวชื่นชมเพ่ือนที่
สอบได้คะแนนดี และปลอบใจเพื่อนที่ได้คะแนนไม่ดี 
พร้อมทั้งให้ก าลังใจในการสอบครั้งต่อไป  

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

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

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

4) ต้นน้ าก าลังท ารายงาน แต่น้องเปิดโทรทัศน์เสียง
ดังมากจนต้นน้ าร าคาญ เขาจึงให้น้องลดเสียง
โทรทัศน์ลงก่อน เพราะเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 

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

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

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

5) ปาณิสาเป็นนักเรียนชั้น ป.3./2  เธอเป็นเด็กที่
ตั้งใจเรียนมาก เมื่ออยู่ในห้องเรียน ก็ตั้งใจฟังครูสอน 
กลับบ้านมาทบทวนบทเรียนทุกวัน 

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

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

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

6) ในวันหยุด ครอบครัวของสาธิตช่วยกันปลูกต้นไม้ 
เพราะพ่อและแม่อยากให้บริเวณบ้านมีความ 
ร่มรื่น อีกท้ังยังมีผลไม้ไว้กินในวันข้างหน้าด้วย 

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

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

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

7) พัชระถูกเพ่ือนข้างบ้านชักชวนให้สูบบุหรี่ แต่เขา
ปฏิเสธไปอย่างหนักแน่น เพราะเขารู้ว่า บุหรี่เป็น
สารเสพติด ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

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



ใบงานที่ 2.4.1 

เรื่อง ท าความด ี
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนอ่านตัวอย่างกรณีศึกษาจากสถานการณ์ แล้วบอกว่าสถานการณ์นั้นเป็นการปฏิบัติตน 
   ตามหลักธรรมใด                                                               (ตัวอย่างค าตอบ) 

กรณีศึกษา เป็นการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

1) ธาวินเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day กับ
ทางชุมชน ในการร่วมกันท าความสะอาดสถานที่
ส าคัญในบริเวณชุมชน 

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

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

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

2) วรรณาเป็นแม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดสดแห่งหนึ่ง 
เธอมักคัดผลไม้ท่ีมีคุณภาพดี และขายในราคาท่ี
เหมาะสม ท าให้มีลูกค้ามาซื้อผลไม้กับเธอเสมอ 

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

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

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

3) หลังประกาศผลสอบ แก้วตากล่าวชื่นชมเพ่ือนที่
สอบได้คะแนนดี และปลอบใจเพื่อนที่ได้คะแนนไม่ดี 
พร้อมทั้งให้ก าลังใจในการสอบครั้งต่อไป  

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

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

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

4) ต้นน้ าก าลังท ารายงาน แต่น้องเปิดโทรทัศน์เสียง
ดังมากจนต้นน้ าร าคาญ เขาจึงให้น้องลดเสียง
โทรทัศน์ลงก่อน เพราะเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 

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

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

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

5) ปาณิสาเป็นนักเรียนชั้น ป.3./2  เธอเป็นเด็กที่
ตั้งใจเรียนมาก เมื่ออยู่ในห้องเรียน ก็ตั้งใจฟังครูสอน 
กลับบ้านมาทบทวนบทเรียนทุกวัน 

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

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

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

6) ในวันหยุด ครอบครัวของสาธิตช่วยกันปลูกต้นไม้ 
เพราะพ่อและแม่อยากให้บริเวณบ้านมีความ 
ร่มรื่น อีกท้ังยังมีผลไม้ไว้กินในวันข้างหน้าด้วย 

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

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

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

7) พัชระถูกเพ่ือนข้างบ้านชักชวนให้สูบบุหรี่ แต่เขา
ปฏิเสธไปอย่างหนักแน่น เพราะเขารู้ว่า บุหรี่เป็น
สารเสพติด ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

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

กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

 

เบญจธรรม ได้แก่ ประกอบอาชีพสุจริต 
 
 
 
สังคหวัตถุ 4  ได้แก่ ปิยวาจา  
มงคล 38 ได้แก่ การพูดจาไพเราะ 
 
 
ฆราวาสธรรม 4 ได้แก่ ทมะ 
 
 
 
อัตถะ 3 ได้แก่ อัตตัตถะ 
 

 
มงคล 38  ได้แก่ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
 
 

 สติสัมปชัญญะ 

 

เฉลย 



ใบงานที่ 2.4.2 

เรื่อง การปฏิบัตตินตามหลักธรรมโอวาท 3 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมโอวาท 3 จากนั้นน าไปปฏิบัติเป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้วบันทึกผล 
 

 1. หลักธรรมที่กลุ่มใจต้องการน าไปปฏิบัติ คือ ....................................................................................................................... 

 2. การวางแผนปฏิบัติตนตามหลักธรรมดังกล่าว คือ  ......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักธรรมตามที่กลุ่มของนักเรียนได้วางแผนในระยะเวลา 1       

        เดือน คือ  

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

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

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

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

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

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

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

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

 



ใบงานที่ 2.4.2 
เรื่อง การปฏิบัตตินตามหลักธรรมโอวาท 3 

ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมโอวาท 3 แล้วบันทกึผล 
 

 1. หลักธรรมที่กลุ่มใจต้องการน าไปปฏิบัติ คือ ....................................................................................................................... 

 2. การวางแผนปฏิบัติตนตามหลักธรรมดังกล่าว คือ  ......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักธรรมตามที่กลุ่มของนักเรียนได้วางแผนในระยะเวลา 1  

        เดือน คือ  

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

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

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

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

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

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

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

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

(พิจารณาค าตอบของนักเรียน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

                                                          ฆราวาสธรรม 4            (ตัวอย่าง)      

                                                            .                                  

1. พูดแต่ความจริง ไม่พูดโกหก 

2. ควบคุมอารมณ์ของตนเองเป็นปกติและดีอยู่เสมอ ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน 

3. มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามา 

4. หมั่นบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัยอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

. 
1. ทุกคนให้ความเชื่อถือ 

2. มีอารมณ์ดี เกิดความสุข 

3. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. เกิดความสุขใจการท าความดี 

 

          

เฉลย 



แบบบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 

ของ ด.ช./ด.ญ. ..................................................................................................  โรงเรียน ...........................................................................  

วัน เดือน ป ี ความสอดคล้องกับหลักธรรมโอวาท 3 ผลที่ได้รับ 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 



9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

   

โอวาท 3 : ท าจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ ์
   เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
    ส 1.1   ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   
             ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ท าจิตให้บริสุทธิ์ในการท าสมาธิได้  (K, P) 
 2. มีความศรัทธาในหลักธรรมโอวาท 3 (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

 โอวาท 3 
  - ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิต 
   และเจริญปัญญา 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 โอวาท 3 
 - ท าจิตใหผ้่องใสบริสุทธิ์ 

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
 การท าจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ของพระพุทธศาสนา ย่อมท าให้มีสมาธิและ
มีสติในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างปกติสุข 

 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการปฏิบัติ 
   2) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนโดยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพหรือคลิปวิดีโอ เรื่อง การท าสมาธิ 
 2. ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม ดังนี้ 

  นักเรียนคิดว่า การท าสมาธิมีประโยชน์อย่างไร 
    (แนวตอบ ท าให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ) 

  นักเรียนสามารถท าสมาธิได้ในเวลาใดบ้าง 
    (แนวตอบ ตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ก่อนเข้านอน และในเวลาว่างที่เหมาะสม) 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับการท าสมาธิว่า เป็นการท าจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ตามหลัก 

โอวาท 3 
 
 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หรือ PowerPoint เรื่อง การ

ท าจิตใหผ้่องใสบริสุทธิ์ 
 2. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน 3-5 คน น าเสนอข้อมูลความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายขั้นตอนการท าสมาธิ ดังนี้ 
  1) เลือกสถานที่ที่เหมาะสม คือ สถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน 
  2) ตัดความกังวลต่างๆ ไม่สนใจเรื่องรอบตัว 
  3) สมาทานศีลหรือรักษาศีล (ถ้าท าได้) 
  4) สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
  3) แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ 
  5) นั่งขัดสมาธิ โดยนั่งเอาขาขวาวางทับขาซ้าย และมือขวาวางทับมือซ้าย ล าตัวตั้งตรง 
  6) ก าหนดลมหายใจเข้า-ออก จนจิตสงบนิ่ง เป็นระยะเวลาตามที่เหมาะสม 
  7) หลังออกจากสมาธิ ให้กราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง แล้วกรวดน้ า 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงข้ันตอนการท าสมาธิโดยให้จิตจดจ่อกับลมหายใจเข้า-ออก โดยนักเรียนสามารถเลือกท า
ตามวิธีดังต่อไปนี้ 

  1) ก าหนดลมหายใจเข้า-ออก  โดยหายใจเข้า นับ “1” หายใจออก นับ “1”  หายใจเข้า นับ “2” หายใจ
ออก นับ “2” แล้วนับเลขต่อไปเป็นคู่ๆ จนจิตสงบนิ่ง 

  2) ตั้งภาวนาในใจว่า พุท-โธ โดยขณะหายใจเข้า ให้ภาวนาว่า “พุท” หายใจออก ให้ภาวนาว่า “โธ” นับ
ต่อไปเรื่อยจนจิตสงบนิ่ง 

 5. ครูให้นักเรียนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
 6. ครใูห้นักเรียนฝึกท าสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจเข้า-ออก 
 7. ให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม ดังนี้ 

  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการท าสมาธิ 
    (ค าตอบของนักเรียน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

  นักเรียนมีปัญหาในการท าสมาธิอย่างไรบ้าง 
    (ค าตอบของนักเรียน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 8. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในการท าสมาธิ เช่น ถ้านักเรียนรู้สึกเม่ือยหรือเกิดอาการเหน็บ

ชา อาจให้นักเรียนเปลี่ยนท่าทางการท าสมาธิตามที่นักเรียนถนัด 
 
 
 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการท าสมาธิ ประโยชน์ของการท าสมาธิ และครูเสนอแนะให้นักเรียน

น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
  (ขั้นตอนการท าสมาธิ 
  1) เลือกสถานที่ที่เหมาะสม คือ สถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน 
  2) ตัดความกังวลต่างๆ ไม่สนใจเรื่องรอบตัว 
  3) สมาทานศีลหรือรักษาศีล (ถ้าท าได้) 
  4) สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
  3) แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ 
  5) นั่งขัดสมาธิ โดยนั่งเอาขาขวาวางทับขาซ้าย และมือขวาวางทับมือซ้าย ล าตัวตั้งตรง 
  6) ก าหนดลมหายใจเข้า-ออก จนจิตสงบนิ่ง เป็นระยะเวลาตามที่เหมาะสม 
  7) หลังออกจากสมาธิ ให้กราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง แล้วกรวดน้ า 
  ประโยชน์ของการท าสมาธิ  เช่น 

ขั้นสรุป 



  1. ท าใจจิตสงบ ไม่ฟุ้งผ่าน 
  2. มีสมาธิในการเรียนหรือการท ากิจกรรม ท าให้ลดความผิดพลาดในการท ากิจกรรม 
  3. ท าให้ไม่หลงลืมง่าย 
  4. ท าให้แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบ) 
  

7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1  การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1)  ท าจิตให้บริสุทธิ์โดยการ

 ท าสมาธิได ้  

 
 
- สังเกตการท าสมาธิ 

 
 
- การท าสมาธิของ

นักเรียน 
 

 
 
- ระดับคุณภาพ 2 

ผ่านเกณฑ์ 

      2)  มีความศรัทธาใน 
    หลักธรรมโอวาท 3 

- ประเมินจากการตอบ
 ค าถาม 

- ประเด็นค าถาม - ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      3)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      4)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

 
 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    2) ภาพหรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท าสมาธิ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - เว็บไซต์ 
     
 



บัตรภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

   

พุทธศาสนสุภาษิต 
   เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
    ส 1.1   ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3   
             ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิตพร้อมกับน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้  (K, P) 
 2. เห็นคุณค่าข้อคิดที่น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

พุทธศาสนสุภาษิต 
- ททมาโน ปิโยโหติ ผู้ให้ย่อมเป็น 
 ที่รัก 
- โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่ง
 วาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
 พุทธศาสนสุภาษิตมีข้อคิดเตือนใจ เมื่อน าไปปฏิบัติย่อมท าให้ชีวิตเดินไปในทางที่ดีงาม สงบสุข 
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5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการวิเคราะห์ 
   2) ทักษะการแสวงหาความรู้ 
   3) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
   4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนโดยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครถูามนักเรียนว่า นักเรียนเคยได้รับสิ่งของหรือของขวัญจากใครบ้าง  และนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อคน

ที่ให้สิ่งของหรือของขวัญชิ้นนั้น 
 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้เข้าใจว่า บุคคลผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับพุทธศาสน-สุภาษิต

ของพระพุทธศาสนา 
 
 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หรือ PowerPoint ในเรื่องต่อไปนี้ 
  1) ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก   ททมาโน ปิโยโหติ  
  2) เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์    โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ  
 2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อมูลความรู้  โดยครูเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3. ครใูห้นักเรียนยกตัวอย่างการกระท าของตนเองที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต เช่น 
  1) ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก    
    - ให้เพ่ือนยืมเครื่องเขียน เมื่อเพ่ือนลืมน าเครื่องเขียนมาโรงเรียน 
    - เมื่อเพ่ือนเกิดความสงสัยในบทเรียน ฉันจึงช่วยอธิบายบทเรียนนั้นให้เพื่อนฟัง 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



    - เมื่อเห็นเพ่ือนถือของหนัก ฉันจึงช่วยเพื่อนถือของ 
    - แบ่งขนมให้เพ่ือนรับประทานด้วย ฯลฯ 
  2) เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์   
    - พูดจาขอร้องเพ่ือนอย่างสุภาพ เมื่อต้องการให้เพ่ือนช่วยยกของไปส่งครู 
    - กลา่วขอโทษเพ่ือนด้วยอาการส านึกผิด เมื่อเดินชนเพ่ือนจนล้มโดยไม่เจตนา 
    - ให้ก าลังใจเพ่ือนในการท างานกลุ่มให้ส าเร็จตามก าหนด 
    - ให้ก าลังใจเพ่ือนในทีมในการแข่งขันกีฬาสี ฯลฯ 
 4. นักเรียนร่วมกันบอกผลจากการกระท าตามพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว 
 5. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 เป็นการบ้านและน าส่งครูตามเวลาที่ก าหนด 
 6. ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
  ครูและนักเรียนร่วมกันความส าคัญของพุทธศาสนสุภาษิต และแนะน าให้นักเรียนน าไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน 
  (ความส าคัญของพุทธศาสนสุภาษิต 
  1) ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก (ททมาโน ปิโยโหติ) 

   การให้สิ่งใดก็ตาม เช่น สิ่งของเครื่องใช้ ความช่วยเหลือ เป็นการแสดงถึงความเมตตากรุณา และความมี
น้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ของผู้ให้    ซึ่งจะท าให้ผู้รับเกิดความสุข คลายความทุกข์จากปัญหา  และให้ความรัก
เป็นผลตอบแทนกับผู้ให้  ท าให้ผู้ให้ก็เกิดความสุขด้วย และส่งผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

  2) เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ (โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ)    
   การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนหรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ย่อมต้องอาศัยการพูดจากัน ซึ่งถ้าทุกคนพูดจาไพเราะต่อ

กัน  พูดให้ก าลังใจ จะท าให้ผู้ฟังเกิดความสุข มีก าลังใจในการท างาน และส่งผลงานที่ท าร่วมกันเกิด
ความส าเร็จ เรียบร้อยตามที่ต้องการ ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ท างานร่วมกันพูดจาไม่ดีต่อกัน จะเป็นการ
บั่นทอนความรู้สึกผู้ฟัง ท าให้ไม่อยากท างาน แล้วอาจท าให้ท างานไม่ส าเร็จได้) 

  
 
 
 
 

ขั้นสรุป 



7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1)  วิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จาก

 พุทธศาสนสุภาษิต 
 พร้อมกับน าไปเป็น
 แนวทางปฏิบัติ   

 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ 

 
 
- แบบฝึกปฏิบัติทักษะ

รวบยอดฯ 
 

 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์ 

      2)  เห็นคุณค่าของข้อคิดท่ี
    น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 

- ประเมินจากการตอบ
 ค าถาม 

- ประเด็นค าถาม - ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      3)  การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ
 ผลงาน 

- แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      4)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      5)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย ความ 
 รับผิดชอบ  ใฝ่เรียนรู้ 
 และมุ่งมั่น ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    2) PowerPoint วิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
    3) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - ห้องสมุด 
     
 
 
 

 



9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

   

การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
   เวลา 2 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    1.1 ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1  ป.3/7  บอกชื่อ ความส าคัญ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสน
บุคคลของศาสนาอ่ืนๆ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกชื่อ ความส าคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของแต่ละศาสนาได้ (K) 
 2. ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในศาสนาอื่นๆ  (P) 
 3. เห็นความส าคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของแต่ละศาสนา (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

1.  ชื่อและของศาสนวัตถุ ศาสน-
  สถาน และศาสนบุคคลใน
  พระพุทธศาสนา ศาสนา
  อิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา
  ฮินดู 
2.  ปฏิบัติตนทีเ่หมาะสมต่อ 
  ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
  และศาสนบุคคลในศาสนา
  อ่ืนๆ 
 

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

1. ชื่อและความส าคัญของศาสน
บุคคล ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน 
 1) พระพุทธศาสนา  
 2) ศาสนาอิสลาม  
 3) ศาสนาคริสต์  
 4) ศาสนาฮินดู 
2. การปฏิบัติตนทีเ่หมาะสมต่อ 
ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศา
สนบุคคลในศาสนาอ่ืนๆ  

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
 ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของทุกศาสนาล้วนมีความส าคัญ ซึ่งศาสนิกชนทุกคนควรรู้จักและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 



5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการวิเคราะห์ 
   2) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
   3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) 
 

ชั่วโมงที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความสนใจ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มรับบัตรภาพเกี่ยวกับศาสนบุคคล ศาสน
วัตถุ และศาสนสถานของศาสนาต่างๆ กลุ่มละ 1 ชุด แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจ าแนกภาพตามศาสนา 
ดังนี้ 
  - พระพุทธศาสนา 
  - ศาสนาคริสต์ 
  - ศาสนาอิสลาม 
  - ศาสนาฮินดู 
 2. ครูตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่การเรียน เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และ 
ศาสนสถานของศาสนา 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 



 
 
ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา (Exploration)   
 1. ครใูห้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 และ PowerPoint  ในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ชื่อ ความส าคัญของศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของศาสนาต่างๆ 
  - การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของศาสนาต่างๆ 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explanation)  
 2. นักเรียนร่วมกันอธิบายประเด็นส าคัญเก่ียวกับชื่อ และความส าคัญของศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาต่างๆ 
 3. ให้นักเรียนท าใบงานที่ 2.7.1 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
 4. ครตูรวจสอบความถูกต้องและอธิบายความรู้เพ่ิมเติม 
 

ชั่วโมงที่ 2 
 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration)  
 5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม จากนั้นครูน าสถานการณ์จ าลองการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานมาให้นักเรียนจับฉลากเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ  ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1  แสดงความเคารพต่อศาสนบุคคลและศาสนวัตถุ 
  กลุ่มท่ี 2  ใช้ค าพูดที่สุภาพไพเราะต่อศาสนบุคคล และแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยเมื่อเข้าไปใน 
ศาสนสถาน 
  กลุ่มท่ี 3  ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้ามของศาสนสถาน เช่น ถอดรองเท้า ไม่หยิบจับศาสนวัตถุ 
  กลุ่มท่ี 4  ไม่ส่งเสียงดังเมื่อเข้าเขตศาสนสถาน ช่วยกันดูแลรักษาศาสนสถานให้สะอาด 
 6. สมาชิกแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามที่ก าหนด เมื่อจบการแสดงของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้นักเรียนที่เป็น
ผู้ชมแสดงความคิดเห็นว่าเพ่ือนที่แสดงท าการแสดงได้เหมาะสมถูกต้องตามสถานการณ์หรือไม่ โดยครูตรวจสอบ
ความถูกต้องและเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation)  
 7. ครใูห้นักเรียนตอบค าถาม ดังนี้ 

  นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาเรื่อง ความส าคัญของศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของ
ศาสนาอื่นๆอย่างไร และเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร 

ขั้นสอน 



    (แนวตอบ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา เรื่อง ความส าคัญของศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของ
ศาสนาอื่นๆ มีดังนี้ 
    1) ท าให้ทราบชื่อและความส าคัญของศาสนบุคคลที่เป็นบุคคลส าคัญในศาสนา  ศาสนวัตถุซึ่งเป็นสิ่งของที่
เคารพบูชา  และศาสนสถานที่เป็นสถานที่ที่ศาสนิกชนเคารพและเป็นสถานที่ท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนๆ เช่น  
      - พระพุทธศาสนา มีศานสบุคคล เช่น พระสงฆ์ มีศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป  มีศาสนสถาน เช่น วัด 
โบสถ์ เจดีย์ วิหาร 
      - ศาสนาอิสลาม มีศาสนบุคคล เช่น อิหม่าม ไม่มีศาสนวัตถุ มีศาสนสถาน เช่น มัสยิด 
      - ศาสนาคริสต์ มีศาสนบุคคล เช่น บาทหลวง มีศาสนวัตถุ เช่น ไม้กางเขน มีศาสนสถาน เช่น โบสถ์
คริสต์ 
      - ศาสนาฮินดู มีศาสนบุคคล เช่น พราหมณ์ มีศาสนวัตถุ เช่น เทวรูป มีศาสนสถาน เช่น โบสถ์
พราหมณ์ 
    2) ท าให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของศาสนา
อ่ืนๆ ) 

  ยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
    (แนวตอบ  1) แสดงความเคารพต่อศาสนบุคคลและศาสนวัตถุของศาสนาอ่ืนๆ 
    2) ใช้ค าพูดสุภาพไพเราะเมื่อสนทนากับศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืนๆ 
    3) เมื่อเข้าไปในศาสนสถานของศาสนาอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของศาสนสถานนั้น 
    4) ช่วยกันทะนุบ ารุงศาสนวัตถุและศาสนสถานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปชื่อ ความส าคัญ และการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนา 
วัตถุ และศาสนสถานของศาสนาต่างๆ 

รายการ 
ตัวอย่าง 

ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนถาน 

1. ชื่อ 
  - พระพุทธศาสนา 

 
พระสงฆ์ 

 
พระพุทธรูป 

 

วัด โบสถ์ เจดีย ์

  - ศาสนาอิสลาม อิหม่าม ไม่มี มัสยิด 

  - ศาสนาคริสต์ บาทหลวง ไม้กางเขน โบสถ์คริสต์ 

  - ศาสนาฮินดู พราหมณ์ เทวรูป โบสถ์พราหมณ์ 
2. ความส าคัญ - เป็นผู้เผยแผ่ศาสนา 

- เป็นผู้น าในการ
 ประกอบพิธีกรรม
 ทางศาสนา 

- เป็นสิ่งแทนศาสดา 
- เป็นสิ่งที่เคารพบูชา
 ยึดเหนี่ยวจิตใจ
 ของศาสนิกชน 

- เป็นสถานที่ ประกอบ
 พิธีกรรทางศาสนา 
 

3. การปฏิบัติตนที่
  เหมาะสม 

1) แสดงความเคารพต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 

2) ใช้ค าพูดที่สุภาพ ไพเราะ และส ารวมกิริยาเมื่อสนทนากับศาสนบุคคล 

3. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของศาสนสถาน 

4) ร่วมกันทะนุบ ารุงศาสนสถานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
  2. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 เรื่อง การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ 
ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
  3. นักเรียนท าแบบวัดและบันทึกผลฯ สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ  
  4. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  
ครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วน าคะแนนสอบหลังเรียนไปเปรียบเทียบกับการทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพัฒนาการ
ของนักเรียน และซ่อมเสริมนักเรียนที่ท าแบบทดสอบแล้วไม่ได้เกณฑ์ตามท่ีก าหนด 
  5. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จ านวน 2 ชิ้น โดย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

ขั้นสรุป 



    ชิ้นที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
    ชิ้นที่ 2 ท าผังมโนทัศน์แสดงชื่อ ความส าคัญของศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของศาสนาใน
ประเทศไทย ดังนี้ 
         - พระพุทธศาสนา  - ศาสนาคริสต์ 
         - ศาสนาอิสลาม - ศาสนาฮินดู 
  

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1)  บอกชื่อ ความส าคัญ
 ของศาสนวัตถุ ศาสน-
 สถาน และศาสนบุคคล แต่
ละศาสนาได้  

 
 
- ตรวจใบงานที่ 2.7.1 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ 
- ตรวจแบบวัดและ 
 บันทึกผลฯ 

 
 
- ใบงานที่ 2.7.1 
 
- แบบฝึกปฏิบัติทักษะ
รวบยอดฯ 
- ตรวจแบบวัดและ 
บันทึกผลฯ 

 
 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      2) ปฎิบัติตนได้อย่าง 
    เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ 
    ศาสนสถาน และศาสน
    บุคคลในศาสนาอ่ืนๆ 

- สังเกตการณ์แสดง

 บทบาทสมมติ 

- บทบาทสมมติ 
 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 

  3) เห็นความส าคัญของ 
    ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน
    และศาสน บุคคลของ 
    แต่ละศาสนา 

- ตรวจใบงานที่ 2.7.1 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ 

- ใบงานที่ 2.7.1 
 
- แบบฝึกปฏิบัติทักษะ
รวบยอดฯ 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      4)  การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ
 ผลงาน 

- แบบประเมินการ
 น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      5)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      6)  พฤติกรรมการท างาน 
          กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
      7)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

7.2  การประเมินหลังเรียน 
      ทดสอบหลังเรียน 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ศาสนาน่ารู้ :  
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 หลังเรียน 

 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

7.3 การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ชิ้นที่ 1 รายงานผลการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 

 
 
- ตรวจชิ้นงานที่ 1 

 
 
- แบบประเมินชิ้นงาน/
 ภาระงาน (รวบยอด) 

 
 
- ระดับคุณภาพ 2 
 ผ่านเกณฑ์ 

  - ชิ้นงานที่ 2 ผังมโนทัศน์
แสดงชื่อ ความส าคัญของศาสน
บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน
สถานของศาสนาในประเทศไทย 

- ตรวจชิ้นงานที่ 2 - แบบประเมินชิ้นงาน/
 ภาระงานรวบยอด 

- ระดับคุณภาพ 2 
 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1) หนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    2) ใบงานที่ 2.7.1 เรื่อง ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาในประเทศไทย 
    3) แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
    4) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้  สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ     
    5) PowerPoint วิชา สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้  
    6) บัตรค า บัตรภาพ เกี่ยวกับศาสนวัตถุ ศาสนสถาน  และศาสนบุคคล 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้  
   - ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ 
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนสถาน 



ศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศาสนสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศาสนบุคคล 



ศาสนาคริสต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศาสนบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสนวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนสถาน 



ศาสนาฮินด ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศาสนบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศาสนวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศาสนสถาน 

 



ใบงานที่ 2.7.1 

เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
 ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนดูภาพ และบันทึกข้อมูล โดยเติมอักษรใต้ภาพให้สมบูรณ์ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 พระ ... ุ.. ท ..... รู ..... 
 เกี่ยวข้องกับ 
 พระ ... ุ.. ทธศ ..... ส ..... า 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 เท .... รู .... พระพ ..... หม 
 เกี่ยวข้องกับ 
 ศาสนาฮิ ..... ดู 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 วัด ..... รุณรา ..... ว ..... ราม 
 เกี่ยวข้องกับ 
 พระ ... ุ.. ทธศ ..... ส ..... า 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 มั ..... ยิ ..... 
 เกี่ยวข้องกับ 
 ศาสนาอิ ..... ล ..... ม 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 ไ ... ้.. ก ..... งเ ..... น 
 เกี่ยวข้องกับ 
 ศาสนาค ... ิ.. ส ... ์.. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 โ ..... ส ... ์.. พ ..... าหม ... ์.. 
 เกี่ยวข้องกับ 
 พระ ... ุ.. ทธศ ..... ส ..... า 

 
 



 ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้   
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

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

 

 2. ถ้าศาสนิกชนทุกคนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน จะเกิดผลดีอย่างไร  

      จงอธิบายเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 2.7.1 

เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน  
 ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนดูภาพ และบันทึกข้อมูล โดยเติมอักษรใต้ภาพให้สมบูรณ์ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 พระ ... ุ.. ท ..... รู ..... 
 เกี่ยวข้องกับ 
 พระ ... ุ.. ทธศ ..... ส ..... า 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 เท .... รู .... พระพ ..... หม 
 เกี่ยวข้องกับ 
 ศาสนาฮิ ..... ดู 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 วัด ..... รุณรา ..... ว ..... ราม 
 เกี่ยวข้องกับ 
 พระ ... ุ.. ทธศ ..... ส ..... า 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 มั ..... ยิ ..... 
 เกี่ยวข้องกับ 
 ศาสนาอิ ..... ล ..... ม 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 ไ ... ้.. ก ..... งเ ..... น 
 เกี่ยวข้องกับ 
 ศาสนาค ... ิ.. ส ... ์.. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพนี้คือ 
 โ ..... ส ... ์.. พ ..... าหม ... ์.. 
 เกี่ยวข้องกับ 
 พระ ... ุ.. ทธศ ..... ส ..... า 

 
 

เฉลย 

พ       ธ    ป 

 

พ         า       น 

 

 

    ว    ป            ร 

 

            น 

    อ          ช       ร              

 

     พ         า      น 

ส      ด 

 

        ส      า      

    ม      า      ข 

 

             ร       ต 

    บ     ถ       ร          ณ  

 

       พ         า      น 



 ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้   
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

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

 

 2. ถ้าศาสนิกชนทุกคนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน จะเกิดผลดีอย่างไร 
จงอธิบายเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 

1. แสดงความเคารพต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถานของทุกศาสนา 

2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของศาสนสถานอื่นๆ  

3. ช่วยกันท านุบ ารุงรักษาศาสนวัตถุและศาสนสถานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลดีของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน มีดังนี้ 

1. ศาสนบุคคลมีก าลังในการเผยแผ่หรือสืบทอดศาสนา 

2. ชุมชนเกิดความสงบสุข เพราะทุกคนปฏิบัติดีต่อกัน 

3. ศาสนาด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ 

4. ประเทศชาติมีผลงานทางด้านศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลจากศาสนาไว้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป 

(ตัวอย่างค าตอบ) 



แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    

2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง    

3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    

5 การตรงต่อเวลา    

                                                                        
รวม 

 

 
      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมขี้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมขี้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล  
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดั
บ ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความตั้งใจ 
ในการท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ
ของงาน 

รวม 
15 

คะแน
น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    

2 ความร่วมมือกันท างาน    

3 การแสดงความคิดเห็น    

4 การรับฟังความคิดเห็น    

5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                        
รวม 

 

 
      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง    
ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าท่ี    

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนและปฏิบัตตินเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสามคัคี ปรองดองในหมู่เพื่อน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
 ศาสนาอย่างสม่ าเสมอ เป็นตัวอยา่งที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคร ู

   

2.3   ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
 และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1   รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบัตไิด้    

4.2 จัดสรรเวลาให้เหมาะสม    

4.3 เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง    

4.4 ตั้งใจเรียน    

4.5   ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด    

4.6   มัธยัสถ์ และเก็บออม    

4.7   อดทน กล้าแสดงสิ่งที่ถูกต้อง รักษากฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของชุมชน    
 



 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่าง
 พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความ 
 เป็นไทย 

7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างาน และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    

8.3   ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน          
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

   

 

 ลงชื่อ ....................................................  ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

59 - 78 ด ี
39 - 58 พอใช้ 

ต่ ากว่า 39 ปรับปรุง 

 



9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
          ลงช่ือ ................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 
 



 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


