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ค าน า 

 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดให้ 
พร้อมทั้งด าเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักการของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ดังนั้นขั้นตอนการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน จึงจัดเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตร 

 รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต) เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผน
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตา ม
แนวคิดการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดและการประกันคุณภาพผู้เรียน 
ช่วยให้ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถมั่นใจในผลการเรียนรู้
และคุณภาพของผู้เรียนที่มีหลักฐานตรวจสอบผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 คณะผู้จัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ได้ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเอกภาพเดียวกันตามองค์ประกอบต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้        

 ชั้น               เวลาเรียน        ชั่วโมง 
 

 1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
              
 
 2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
             
 
 3.  สาระการเรียนรู้  
  3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
             
 
 3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
             
 
 4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
             
  
 5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             
 
 6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
             
 
 7.  การวัดและการประเมินผล 
  7.1  การประเมินก่อนเรียน 
      (ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้...) 
  7.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  7.3  การประเมินหลังเรียน  
      (ท าแบบทดสอบหลังเรียน ประจ าหน่วยการเรียนรู้...) 
  7.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  
 
 8.  กิจกรรมการเรียนรู้  
             
 
 9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             



องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่   
 หน่วยการเรียนรู้ที่              ชั้น    
 เรื่อง                เวลาเรียน      ชั่วโมง 
 
 1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
             
 
 2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  
             
 
 3.  สาระการเรียนรู้   
  3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

             
 
  3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)  

             
 
 4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
             
 
 5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             
 
 6.  กิจกรรมการเรียนรู้  

วิธีสอนและข้ันตอนการจัดกิจกรรม        ค าถามกระตุ้นความคิด 

 
7. การวัดและการประเมินผล 
            

    
 8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             
         



ค าน า (ต่อ) 

 ผู้สอนสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปเป็นคู่มือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ 
การใช้หนังสือเรียนรายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับอนุญาต) ที่ทางบริษัทจัดพิมพ์จ าหน่าย 
โดยออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) ตามหลักการส าคัญ คือ  

1. หลักการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย จะก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้เป็นเปูาหมายในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดทุกข้อว่า ระบุให้ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร และต้องสามารถลงมือปฏิบัติอะไรได้บ้าง และผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดนี้จะน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านใดแก่ผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 

 

2. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เมื่อผู้สอนวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดและได้ก าหนดเปูาหมายการจัดการเรียนการสอน
เรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้จนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

ผูเ้รยีนท าอะไรได ้

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

น าไปสู่ 

 

เป้าหมาย

การเรียนรู้

และการ

พฒันา

คณุภาพ 

ของผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของผูเ้รยีน 

หลกัการจดัการเรยีนรู ้

      เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

      สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

      เน้นพฒันาการทางสมอง 

      กระตุน้การคดิ 

      เน้นความรูคู้่คุณธรรม 



3. หลักการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานตัวช้ีวัด 

เมื่อผู้สอนก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้แล้ว จึง
ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่จะฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุผลตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด  โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นเปูาหมายในหน่วย
นั้นๆ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ 
พัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทาง   
สังคม ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้ที่มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะต้องน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยผู้สอนต้องก าหนดขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนและฝึกปฏิบัติมากที่สุด ตามแนวคิดและวิธีการส าคัญ คือ 

1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่ผู้เรียนทุกคนต้องใช้สมองคิดและท าความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ ร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ทดลองค้นคว้า จนสามารถสรุปเป็นความรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าเสนอ
ผลงาน แสดงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ 

2) การสอน เป็นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ และที่ส าคัญคือ
ต้องเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการ
สอนอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นจนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

3) รูปแบบการสอน ควรเป็นวิธีการและขั้นตอนฝึกปฏิบัติที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิ ด
อย่างเป็นระบบ เช่น รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการสร้างความรู้แบบ 5E รูปแบบ     การสอนโดยใช้การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model รูปแบบ การเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้
แบบ 4MAT รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW, STAD, TAI, TGT เป็นต้น 

4) วิธีการสอน ควรเลือกใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน ความถนัด ความสนใจ และ
สภาพปัญหาของผู้เรียน วิธีสอนที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูง เช่น 
วิธีการสอนแบบบรรยาย การสาธิต การทดลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงบทบาทสมมติ การใช้กรณี
ตัวอย่าง การใช้สถานการณ์จ าลอง การใช้ศูนย์การเรียน การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น 

5) เทคนิคการสอน ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการสอน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) เทคนิคการใช้ค าถาม เทคนิคการเล่านิทาน 
การเล่นเกม การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด การใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เป็นต้น 



จากเป้าหมายและหลกัฐาน 

   คิดยอ้นกลบัสู่จดุเร่ิมต้น 

      ของกิจกรรมการเรียนรู ้

 

6) สื่อการเรียนการสอน ควรเลือกใช้สื่อหลากหลายกระตุ้นความสนใจ และท าความกระจ่างในเนื้อหา
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตัวชี้วัดอย่างราบรื่น เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน แถบวีดิทัศน์ แผ่นสไลด์ คอมพิวเตอร์ VCD LCD Visualizer เป็นต้น ควร
เตรียมสื่อให้ครอบคลุมทั้งสื่อการสอนของครูและสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับตรวจสอบ 

เมื่อผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้เรียบร้อย
แล้วจึงน าเทคนิควิธีการสอน วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ไปลงมือจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ
น าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือภาระงาน เกิดทักษะกระบวนการและสมรรถนะส าคัญตามธรรมชาติวิชา 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเปูาหมายของหน่วยการ
เรียนรู้ ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้ว 
จะต้องฝึกฝนกระบวนการคิดทุกขั้นตอน โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามกระตุ้นความคิด และใช้ระดับค าถามให้
สัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบระดับชาติที่เน้นกระบวนการคิดระดับวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ด้วย ในแต่ละแผนการเรียนรู้จึงมีการระบุค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของผู้เรียนไว้ด้วยทุกกิจกรรม 
ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนวิธีการท าข้อสอบ O-NET ควบคู่ไปกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

จากกิจกรรมการเรียนรู ้

   ทีละขัน้บนัไดสู่หลกัฐาน        

      และเป้าหมายการเรียนรู ้

เป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วย 

หลกัฐานชิน้งาน/ภาระงาน

แสดงผลการเรยีนรูข้องหน่วย 

4 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

3 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

2 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

1 กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 



6. การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สมศ. รอบท่ี 3) 

ในปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 สถานศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ในรอบที่ 3 ตามตารางเปรียบเทียบด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยจะครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 พร้อมทั้งออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล รวมทั้งแบบบันทึกผลการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ ไว้ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ต้องรับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. เช่น แบบบันทึกผลด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้านสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นต้น ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Reports) จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า การ
น าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกประการ 

                                                                                                                 คณะผู้จัดท า 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน 
คุณภาพภายนอก รอบสาม 

(ด้านคุณภาพผู้เรียน 5 ตัวบ่งชี้หลัก) 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
  ที่พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย   
                    ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง   
                    อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น  
                    ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
                    อย่างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                    หลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 

  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคต ิ
                    ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ   

                 สุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
               และค่านิยมที่พึงประสงค ์
ตัวบ่งช้ีที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้ 
               อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
               ผู้เรียน 



สารบัญ 
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การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรียน 

โดย เอกรินทร์  สี่มหาศาล 
 
 การคิดและกระบวนการคิด 

การคิดเป็นพฤติกรรมการท างานทางสมองของมนุษย์ ในการเรียบเรียงข้อมูลความรู้และความรู้สึกนึก
คิดที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านการดู การอ่าน การฟัง การสังเกต การสัมผัส และการดึงข้อมูลความรู้ที่
บรรจุอยู่ในสมองเดิม  ตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกสั่งสมมา 
 ทักษะการคิดจึงเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงการกระท าออกมาได้อย่างชัดเจนมองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น 
พฤติกรรมการสังเกต แสดงออกด้วยการเพ่งดูอย่างพินิจพิเคราะห์ หรือพฤติกรรมการเปรียบเทียบ เป็นการน า
ลักษณะของสิ่งของตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสิ่งเหมือนหรือสิ่งต่าง เป็นต้น 
 ดังนั้น การคิดจึงเป็นพฤติกรรมซับซ้อนที่มีลักษณะแยกย่อยแตกต่างกันไป เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของร่างกาย ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่รับรู้เข้ามาใหม่กับข้อมูลเก่าที่ถูกบรรจุอยู่ในคลังสมองของคนเรา
ตลอดเวลา 
 หากเปรียบเทียบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์กับสมองมนุษย์หรืออาจเปรียบได้กับสมองคนกับ
สมองกล จะพบว่า การท างานของสมองคน ประกอบด้วยความชาญฉลาด 3 ลักษณะ คือ  

1. ความสามารถในการเรียนรู้และสืบค้น (Tactical Intelligence) ทั้งในรูปแบบการสังเกต การ
ค้นหา การซักถาม การทดลองปฏิบัติ เป็นต้น 

2. ความสามารถในการแยกแยะคุณค่า (Emotional Intelligence) ทั้งในรูปแบบการตัดสิน การลง
มติ การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เห็นด้วย หรือต่อต้าน หรือวาง
เฉย เป็นต้น 

3. ความสามารถในการประมวลเนื้อหาสาระ (Content Intelligence) จากเรื่องราวที่เรียนรู้ใหม่
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่ถูกจัดเก็บอยู่ในสมอง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และ
สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ที่มักประกอบไปด้วยความเข้าใจ เหตุผล และทัศนคติ ทั้งในเชิงบวกหรือ
เชิงลบ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องราวต่างๆ นี่เองที่สมองกลของคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้
เหมือนสมองของมนุษย์ 

 การฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงต้องกระตุ้นการท างานและเสริมสร้างความสามารถของ
สมองทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าวมา จึงจะบังเกิดผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ คือ บังเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น บังเกิดความช านาญในทักษะและการปฏิบัติได้คล่องแคล่วขึ้น และที่ส าคัญบังเกิดค่านิยมคุณธรรมที่งอก
งามข้ึนในจิตใจของผู้เรียน 
 
 
 
 



 การสร้างศักยภาพในการคิดของสมอง 
 การจัดการเรียนการสอนตามจุดหมายของการปฏิรูปการเรียนรู้ทศวรรษที่ 2 และเปูาหมายการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การฝึกฝนให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกระบวนการท างานทาง
สมองของผู้เรียน (Brain Based Learning : BBL) โดยฝึกฝนพฤติกรรมการคิดระดับต่างๆ ตามล าดับทักษะ
กระบวนการคิดท่ีเป็นแกนส าคัญ (Core Thinking Processes) ดังนี้ 

1. การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ 
2. การสังเกตและระบุความเหมือน 
3. การสังเกตและจ าแนกความแตกต่าง 
4. การจัดหมวดหมู่สิ่งของหรือตัวอย่างท่ีเข้าพวก 
5. การระบุสิ่งของและจ าแนกตัวอย่างที่ไม่เข้าพวก 
6. การเปรียบเทียบและระบุข้อมูลความรู้ได้ถูกต้อง 
7. การค้นหาสิ่งของที่มีลักษณะหมวดหมู่เดียวกัน 
8. การรวบรวมและจัดล าดับสิ่งของตามขนาด 
9. การรวบรวมและจัดล าดับเหตุการณ์ตามกาลเวลา 

10. การยกตัวอย่างและการกล่าวอ้าง 
11. การสรุปความหมายจากสิ่งที่อ่านหรือฟัง 
12. การสรุปความหมายจากสิ่งที่สังเกตและพบเห็น 
13. การวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
14. การวิเคราะห์รูปแบบและจัดล าดับความส าคัญ 
15. การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างความรู้ความคิด 
16. การน าเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเป็นระบบ 
17. การแยกแยะข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เป็นความคิดเห็น 
18. การนิยามและการสรุปความ 
19. การค้นหาความเชื่อพ้ืนฐานและการอ้างอิง 
20. การแยกแยะรายละเอียดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและการใช้เหตุผล 
21. การคิดวิเคราะห์ข้อมูลความรู้จากเรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
22. การตั้งสมมติฐานและการตัดสินใจ 
23. การทดสอบสมมติฐาน อธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
24. การพินิจพิเคราะห์ ท าความกระจ่าง และเสนอความคิดที่แตกต่าง 
25. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดระบบและโครงสร้าง 
26. การออกแบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ดัดแปลง 

 



 รูปแบบการคิดทั้ง 26 ประเภทนี้ ผู้สอนสามารถน ามาสร้างเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมการคิดตามล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับวัยและจิตวิทยาการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3  ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งจะสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนว่า ผู้เรียนมีความสามารถคิดคล่อง คิดละเอียด 
คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะและภูมิหลังประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สั่งสมอยู่ในสมองเดิมของผู้เรียนแต่ละคน 
 
 การพัฒนากระบวนการคิด 
 การคิดเป็น คิดคล่อง คิดได้ชัดเจน จนสามารถคิดเป็น ปฏิบัติเป็น และแก้ปัญหาได้ จะมีลักษณะเป็น
กระบวนการ การพัฒนาการคิดแก่ผู้เรียนจึงเป็นการสอนกระบวนการและฝึกฝนวิธีการอย่างหลากหลายที่เป็น
ปัจจัยส่งเสริมเก้ือกูลกัน คือ  

1. การสร้างความพร้อมด้านร่างกาย นับตั้งแต่การรับประทานอาหาร ดื่มน้ า การหายใจ การผ่อนคลาย   
      การฟัง เสียงดนตรีหรือฟังเพลง การบริหารสมองด้วยการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธี 
2. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการคิด การเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
     และพัฒนาตนเอง 
3. การจัดกิจกรรมและการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการฝึกฝนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ โดย 
     ใช้การเรียนรู้กระตุ้นผ่านการสอนและการฝึกทักษะการคิด 
4. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดตามทฤษฎีต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยและ  
     พัฒนามาแล้ว เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ หลักเสริมสร้างความเป็นพหูสูต  
     และหลักโยนิโสมนสิการของพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมบูรณาการการสอนกับการฝึกทักษะการ 
     คิดในกลุ่มสาระต่างๆ และการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน เป็นต้น 
5. การใช้เทคนิควิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิดของผู้เรียน สอดแทรกในบทเรียนต่างๆ เช่น เทคนิค 
     การใช้ ค าถาม การอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ การท าผังกราฟิก แผนภูมิความรู้ ผังมโนทัศน์   
     และการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (brain gym) เป็นต้น ซึ่งมีผู้พัฒนาเทคนิควิธีการเหล่านี้และได้รับ 
     ความนิยมอย่างแพร่หลายในสถานศึกษาต่างๆ 

 หมายเหตุ : การสร้างศักยภาพการคิดผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดให้แก่ผู้ เรียนเป็น
หัวใจส าคัญอย่างยิ่งของการปฏิรูปการศึกษา และยังใช้เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู รวมทั้งมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพครู โปรดศึกษาวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด จากคู่มือครูและ
แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชา ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท 
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด และศึกษาค้นคว้าจาก www.aksorn.com ได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 

http://www.aksorn.com/


จุดเน้นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
 

 
        ม.4-6   ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง 
            สร้างสรรค ์
 
       ม. 3     ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
             ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 
      ม. 2          ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ 
          ความรู้ 
 
     ม. 1   ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน 
         ทักษะการสรุป ลงความเห็น 
 
 
    ป. 6   ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 
   ป. 5   ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ 
 
  ป. 4   ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการให้เหตุผล 
 
        ป. 3   ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง 
 
       ป. 2   ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจ าแนกประเภท 
 
      ป. 1   ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม 
 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 

ทักษะการคิด 
ขั้นสูง 

ทักษะการคิด 
ขั้นพื้นฐาน 



ทักษะการคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 
    
 
 
    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการระบุ ทักษะการแปลความ 
ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดกว้าง ทักษะการคิดไกล ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการประเมิน ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการตีความ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการคัดแยก  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ 
หาแบบแผน ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการส ารวจ ทักษะ
การตีความ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสังเกต ทักษะการให้เหตุผล 
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนก
ประเภท ทักษะการประเมิน ทักษะการเรียงล าดับ  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ
เชื่อมโยง ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการสังเกต ทักษะการตีความ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการ
ประเมิน ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการเรียงล าดับ  

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการ 
หาแบบแผน ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการส ารวจ ทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเปรียบเทียบ 
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จ าแนกประเภท ทักษะการสรุปอ้างอิง   

ทักษะการท าให้กระจ่าง ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการ    
หาความเชื่อพื้นฐาน ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการสังเกต ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการพิสูจน์ความ
จริง ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการจัดกลุ่ม 
ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการพยากรณ์  ทักษะการคัดแยก ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ 
ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสรุปย่อ  

ป. 6 

ป. 4 

ป. 3 

ป. 1 

ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ทักษะการส ารวจค้นหา ทักษะการ
สังเกต ทักษะการให้ค าจ ากัดความ ทักษะการตีความ ทักษะการแปลความ ทักษะการวิ เคราะห์  ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสร้างความรู้  

ป. 5 

ป. 2 



จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นหลักของเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา 
    1.   พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 
    2.   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    3.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา 

กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    1.   พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
    2.   พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
    3.   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
    4.   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  เปูาหมายหลักสูตร/คณุภาพผู้เรียน 
  การจัดการเรียนรู ้
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ด้านความสามารถ ทักษะ และคณุลักษณะของผู้เรียน 

โรงเรียนจะต้องประกันได้ว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผูเ้รียนตามจดุเน้น  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนจะต้องจัดการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่เป็นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

2. การจัดการเรียนรู้พึงจัดให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและ
นอก ห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
เวลาเรียน 

3. ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน และเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ 

4.   แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม 
      ในการจัดการเรียนรู้ 
5. ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ตลอดจนก ากับ ดูแล นิเทศการจัดการ 

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนของครู 

  ด้านการวัดและประเมินผล 
ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วย

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริงใช้ผลการประเมิน
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ 

ท่ีมา :  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. (2553). แนวทางการน าจดุเน้นการพฒันาผูเ้รียนสู่การปฏิบติั. กรุงเทพฯ :  

  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร. 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

  มีความสามารถในการรับรู้ 
  รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
  สนุกกับการเรียนรู้ 
  มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  
    อย่างสร้างสรรค์ 



การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) ให้ประสบผลส าเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

 
                                                             

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรยีนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

จุดเน้นตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร 

  แสวงหาความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะ
การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ม. 4-6 

ทักษะความสามารถ       คุณลักษณะ 

 มุ่งม่ันใน  
     การศึกษา และ 
     การท างาน 
 
 
 
 
  อยู่อย่าง 
      พอเพียง 
 
 
 
 
  ใฝุเรียนรู้ 
 
 
 
 
  ใฝุดี 
 
 
 

  รักชาติ ศาสน์ 
      กษัตริย์ 
 
  ซื่อสัตย์สุจริต 
 
  มีวินัย 
 
  ใฝุเรียนรู้ 
 
  อยู่อย่างพอเพียง 
 
  มุ่งม่ันในการ 
      ท างาน 
 
  รักความเป็นไทย 
 
 
  มีจิตสาธารณะ 

 แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตน เอง ใช้
เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้น
สู ง  ทักษะชีวิ ต  ทักษะการสื่ อสารอย่ าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ม. 1-3 

 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิตทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ป. 4-6 

 อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็นมี
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิตทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ป. 1-3 



แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 การด าเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนหลักสูตร และการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้น ครูเป็นบุคลากรส าคัญที่สุด ใน
การด าเนินการ ในระดับห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 ท าความเข้าใจให้กระจ่าง  
 

  นโยบาย ยุทธศาสตร์ เปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน 
   แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
   บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
   การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

 
ตรวจสอบ ทบทวน 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา 
 

   คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา 
   คุณภาพผู้เรียนแยกเป็นรายวิชาและระดับชั้น 
   จุดเด่น จุดพัฒนาของสถานศึกษา 
   จุดเด่น จุดพัฒนาของผู้เรียน 
 

 
ก าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามจุดเน้น 

   ปีการศึกษา 2553 ระยะที่ 1 
   ปีการศึกษา 2554 ระยะที่ 2, 3 
   ปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 4, 5 

 
ก าหนดภาระงาน 

การพัฒนาคุณภาพตามจุดเนน้ 
 

   ทบทวน ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ทบทวน ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน 
   ออกแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
   การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรและจุดเน้น 
 

ด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามจุดเน้น 

   ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรที่ออกแบบ 
   นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
   วัดผลและประเมินผลผู้เรียนตามจุดเน้น 
 

 
ตรวจสอบ 

ปรับปรุง พัฒนา 

   ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา 
   น าผลการตรวจสอบ ปรับปรุงไปใช้พัฒนา 
 
 

 
สรุป และรายงานผล 
การพัฒนาผู้เรียน 

   ผลการด าเนินงาน 
   ความภาคภูมิใจ และความส าเร็จ 
   ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
1. ท าความ 
    เข้าใจให้ 
    กระจ่าง 

1.  นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์    
    และเปูาหมายการพัฒนา  
    คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3.  บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 
    ในและนอกโรงเรียน 
4.  แนวทางการออกแบบหลักสูตร 
    และตารางการเรียนรู้ที่   
    เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 

1.  ประชุมชี้แจง 
2.  ประชาสัมพันธ์ 
     ผ่านสื่อต่างๆ  
     ทั้งในระดับ 
     สถานศึกษา  
     และชุมชน สถานศึกษา และชุมชน 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก เห็น 
   ความส าคัญในบทบาทของตนเอง 
2. มีความเข้าใจในการน าจุดเน้นการ 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีความร่วมมือในระดับองค์กรและ 
   ชุมชน 
4. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการ 
   ออกแบบหลักสูตร และปรับตาราง 
   เรียนให้เหมาะสมกับจุดเน้น 
5. มีการปรับพฤติกรรมการเรียนการ 
   สอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   รอบสอง 

2. ตรวจสอบ  
   ทบทวน     
   วิเคราะห์ 
   จุดเด่น 
   จุดพัฒนา 

 

1.  คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของ 
 สถานศึกษาท้ังจุดเด่นและจุด 
    พัฒนา เช่น ผลการประเมินใน 
    ระดับชาติ สมศ. เขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา โรงเรียน ฯลฯ 
2.  ผลการเรียนของผู้เรียนแยกเป็น 
 ระดับชั้นและรายวิชา ระดับ 
 สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ฯลฯ 

1.  ตรวจสอบ   
    เอกสารข้อมูล 
    ต่างๆ  
2.  วิเคราะห์  
    ข้อมูลที่    
    เกี่ยวข้อง 
3.  ประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
4. ประชุมสัมมนา 

1. ข้อมูลสารสนเทศ 
2. จดุเด่น จุดพัฒนาด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียน สถานศึกษา และครูผู้สอน 

3. ก าหนด  
   เป้าหมาย 
   การพัฒนา   
   คุณภาพ 
   ผู้เรียนตาม  
   จุดเน้น 
  

1. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
  สถานศึกษา ระยะที่ 1 ภาค  
    เรียนที่ 2/2553 
2. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
    สถานศึกษา ระยะที่ 2 ภาค  
    เรียนที่ 1/2554 
3. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ  
    สถานศึกษา ระยะที่ 3 ภาค  
    เรียนที่ 2/2554 

1. ประชุมวางแผน 
2. จัดท าแผนพัฒนา 
    คุณภาพ 

เปูาหมายสถานศึกษา และมีแผนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นใน 
แต่ละระยะที่สอดคล้องกับบริบท และ
ศักยภาพของสถานศึกษา/ผู้เรียน 

 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

 4. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ   
    สถานศึกษา ระยะที่ 4 ภาค 
    เรียนที่ 1/2555 
5. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของ 
   สถานศึกษา ระยะท่ี 5 ภาค 
   เรียนที่ 2/2555 

  

4. ก าหนด  
   ภาระงาน 
   การพัฒนา 
   คุณภาพ  
   ตาม    
   จุดเน้น 

1. ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อนของ หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละ 
    องค์ประกอบ เช่น วิสัยทัศน์  
    โครงสร้างเวลาเรียน การจัด 
    รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม การ  
    จัดตารางเรียน ฯลฯ 
2. ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ 
   สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น (พิจารณาได ้
   จากตัวอย่าง 4 ลักษณะ) 
3. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน และ 
   ตารางเรียนให้สอดคล้องกับ    
    หลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ 
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ 
   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้นทั้งในและนอก 
   ห้องเรียน 
5. จัดหา จัดท าสื่อ แหล่งเรียนรู้  
   และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี 
   เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
6. ออกแบบการวัดและประเมิน 
   ผลที่หลากหลายและเหมาะสม 
   กับผู้เรียนโดยเน้นการประเมิน 
   สภาพจริง 

1. ประชุม 
    ทบทวน  
    หลักสูตรฯ  
    และปรับปรุง 
    หลักสูตร 
2. ประชุม  
    ปฏิบัติการ 
    ปรับโครงสร้าง  
    เวลาเรียน  
    และจัดท า 
    แผนการ 
    เรียนรู ้
3. ส ารวจ จัดหา 
   พัฒนาสื่อและ 
   แหล่งการ  
   เรียนรู ้

1. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น 
2. ตารางเรียนใหม่ 
3. ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ 
    หลากหลายตามจุดเน้น 
4. สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. มีเครื่องมือ วิธีการวัดผล และ 
   ประเมินผลตามจุดเน้น 

5. ด าเนินการ 
    พัฒนา   
    คุณภาพ  
    ผู้เรียน  
    ตาม 
    จุดเน้น 

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ 
   ตารางเรียนที่ออกแบบไว้ โดย 
   เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 
2. วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
    ของผู้เรียนระหว่างเรียน 
3. วัดและประเมินผลคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามตัวชี้วัดของจุดเน้น 

1. ครูจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 
    อย่างหลากหลาย 
    ทั้งในและนอก 
    ห้องเรียน อย่างหลากหลายทั้งและนอกห้องเรียน 
2. ออกแบบการ 
  วัดและประเมิน 
  ผลที่สอดคล้อง  กับจุดเน้น 

1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม 
 จุดเน้น 
2.  ครูมีรูปแบบและนวัตกรรมการ 
 จัดการเรียนรู้ที่น าไปพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

6. ตรวจสอบ 
   ปรับปรุง 
   พัฒนา 

1. ตรวจสอบ ประเมินผลการ 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
   จุดเน้นในขั้นที่ 5 
    - การใช้หลักสูตรการเรียนรู้ที ่
  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
  ผู้เรียนตามจุดเน้น 
    - การใช้โครงสร้างเวลาเรียน 
      และตารางเรียนตามรูปแบบ 
      ของหลักสูตรการเรียนรู้ 
    - การจัดการเรียนรู้ที่ 
      หลากหลายทั้งในและนอก 
      ห้องเรียน 
    - การวัดและประเมินผลที่เน้น 
      การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
  จุดเน้น 
2. น าผลการตรวจสอบปรับปรุง 
   จุดอ่อน และพัฒนาจุดเด่น 

1. ประชุมครูเพ่ือ 
    ประเมินผล   
    การน า 
    หลักสูตรไปใช้ 
2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ประเมินตนเอง 
3. ตรวจสอบ 
   แผนการจัดการ 
   เรียนรู ้

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
    ไดร้ับการพัฒนา 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตรมี 
    การขับเคลื่อน 
3. ผู้เรียนมีการพัฒนาตามจุดเน้น 

7. สรุป และ 
   รายงานผล 
   การพัฒนา 
   ผู้เรียน 

1. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ  
   ผู้เรียนตามจุดเน้นในด้านการ   
   ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  
   ปัญหา อุปสรรค และ  
   ข้อเสนอแนะ 
2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น เมื่อสิ้นสุด 
   ตามระยะท่ี 1-5  
3. น าผลจากรายงานไปใช้ในการ 
   วางแผนและพัฒนา 

1. ประชุมสัมมนา 
   แลกเปลี่ยน 
   เรียนรู ้
2. น าเสนอผลงาน 
    คุณภาพ ผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
3. จัดนิทรรศการ 
    แสดงผลงาน  
    หรอื  
   ประชาสัมพันธ์ 
   ผลงานสู่  
    สาธารณชน 
4. สรุป รายงาน  
    ผล เสนอผู้ที่ 
    เกี่ยวข้อง 

1. มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
2. มีแนวทางและนวัตกรรมการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีหลักฐานและร่องรอยในการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
4. มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
5. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรยีนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 



 

    ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชา 
และกิจกรรมในความรับผิดชอบ 

   โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน 
   หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม และโครงการ 
   สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ 

วิเคราะห์ผู้เรียน  
รายบุคคล 

   จัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน 
   จัดกลุ่มการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 

ก าหนดแนวทาง 
การจัดการเรียนรู ้

ที่สอดคล้องกับจุดเน้น 

    รูปแบบกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
    หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ 

     ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 

    จัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ออกแบบ 
    วัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน 
    วิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้     
    นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

น าเสนอผลการพัฒนา 
ผู้เรียนตามจุดเน้น 

   รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล/กลุ่ม 
 รายงานผลการพัฒนาตามจุดเน้น 
 รายงานการพัฒนาวิจัย/นวัตกรรมการเรียนรู้ 

   รายงานภาพความส าเร็จ อุปสรรค และปัญหา 

 
             
 
    
 
                   
 
      
 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 



 
  

ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 

1. ตรวจสอบ
ทบทวนรายวิชา 
และกิจกรรมใน
ความรับผิดชอบ 

1. โครงสร้างรายวิชา โครงสรา้ง 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ตารางเรียนหน่วยการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
   ผู้เรียนและแผนปฏิบัติการ 
   โครงการต่างๆ 
4. สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น 
5. คุณภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งใน 
   ภาพรวมและแยกรายวิชา เช่น  
   NT, O-Net, สมศ., เขตพ้ืนที ่
   การศึกษา 
     
 

1. ศึกษาเอกสาร ข้อมูล 
    ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ตามจุดเน้น 
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุด    
    พัฒนาทุกด้าน 
3. น าข้อมูลของสถานศึกษา 
    มาเปรียบเทียบกับแนว 
    ทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียนตามจุดเน้นของ   
    สพฐ. 
4. ตรวจสอบความสอดคล้อง 
    ของสื่อแหล่งการเรียนรู้ฯ  
    สถานศึกษาท่ีปรับปรุง 
    ใหม่และสิ่งที่ใช้อยู่เดิม 

1. ได้จุดเด่น จุดพัฒนา 
    ของรายวิชาและ 
    กิจกรรมในความ 
    รับผิดชอบ 
2. ได้แนวทางการ      
    ปรับปรุง/พัฒนา 
    รายวิชาและกิจกรรม 
    ให้สอดคล้องกับแนว 
    ทางการพัฒนา 
    คุณภาพผู้เรียนตาม 
    จุดเน้นของ สพฐ. และ 
    สถานศึกษา 
3. มีข้อมูลพ้ืนฐานในการ 
   ก าหนดทิศทางการ  
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 

2.  วิเคราะห์ 
     ผู้เรียนเป็น 
     รายบุคคล 

1. ข้อมูลด้านสติปัญญา ทักษะ  
    ความสามารถ แลคุณลักษณะ 
2. สุขภาพ ร่างกาย 
3. พ้ืนฐานครอบครัว เศรษฐกิจ 
4. สังคม เพ่ือน และผู้เกี่ยวข้อง 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจประสบ 
   ความส าเร็จ 
7. ผลกระทบที่เป็นปัญหา 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
    รายบุคคล โดยวิธีการ  
    ดังนี้ 
    - ตรวจสอบจากข้อมูล 
      เอกสารของสถานศึกษา 
      และ Portfolio นักเรียน 
    - สอบถาม 
    - สัมภาษณ์ 
    - สังเกต ฯลฯ 
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
    ของผู้เรียนรายบุคคล 
3. จัดกลุ่มผู้เรียน โดยให้ 
    แต่ละกลุ่มมีความ 
    สอดคล้องใกล้เคียงกัน 
    ตามจุดเน้นระดับชั้น 

1. มีข้อมูลพ้ืนฐานของ 
    ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. มีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น  
   จุดพัฒนาของผู้เรียน 
   รายบุคคล และราย 
   กลุ่ม 
3. มีหลักฐาน ร่องรอย 
    เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
    ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
    รายกลุ่มอย่างเป็น 
    รูปธรรม 

 

แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
3.  ก าหนด
แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
จุดเน้น 

1. หน่วยการเรียนรู้ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา  
    ผู้เรียน 
4. แผนปฏิบัติการโครงการและ 
    กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
5. สื่อ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
6. การวัดและประเมินผล 
 

1. ออกแบบการจัดการ 
    เรียนรู้และการจัด  
    กิจกรรมที่หลากหลาย  
    เหมาะสมกับจุดเน้นการ 
    พัฒนาผู้เรียน และ 
    ตารางเรียนที่ก าหนด 
2. จัดท า จัดหาสื่อ แหล่ง 
    การเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้อง 
    กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
    ออกแบบ 
3. ออกแบบเครื่องมือวัดผล 
    และประเมินผลที่ 
    หลากหลาย โดยเน้น 
    การประเมินสภาพจริง 
    ในระดับชั้นเรียน 

1. มีแนวทางในการพัฒนา 
   ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   และรายกลุ่มสอดคล้อง 
   ตามจุดเน้น 
2. มีรูปแบบการจัดการ 
   เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
   ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีสื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่ 
   หลากหลายสอดคล้อง  
   ตามจุดเน้น 
4. มีเครื่องมือวัดและ 
   ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
   ตามจุดเน้น 

4.  ด าเนินการ 
    จัดการ 
 เรียนรู้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 
   ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2. การประเมินความก้าวหน้าของ 
   ผู้เรียน 
3. การประเมินคุณภาพผู้เรียน  
   ตามจุดเน้น 
4. การพัฒนานวัตกรรมการ 
   เรียนรู ้
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนในระดับชั้นเรียน 
6. การนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
    ตามแผนการจัดการ 
    เรียนรู ้
2. จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
    ที่ส่งเสริมจุดเน้นตาม 
    ศักยภาพผู้เรียน 
3. วัดและประเมินผล    
    ความก้าวหน้าของ 
    ผู้เรียนและประเมิน 
    คุณภาพตามจุดเน้น 
4. พัฒนานวัตกรรมการ 
    เรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการ 
     พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
    ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
5. น าผลการประเมินไปใช้ 
    พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
    ผู้เรียนตาม 
    กระบวนการวิจัย 
6. ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมี 
   การนิเทศแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ โดยเน้นการ 
   สร้างความร่วมมือ 

1. ผู้เรียนมีทักษะความ 
   สามารถและคุณลักษณะ 
   ตามจุดเน้น 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
    จัดการเรียนรู้ 
3. มีการใช้นวัตกรรมการ   
    เรียนรู้ตามจุดเน้น 
4. ผู้เรียนได้แสดงออก 
    ตามศักยภาพของ 
    ตนเอง 
5. มีการพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียน โดยใช ้
   กระบวนการวิจัย 
6. มีการสร้างความร่วมมือ 
   ระหว่างครูและผู้ที่ 
   เกี่ยวข้อง 
7. มีการน าหลักสูตรการ 
    เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 



ขั้นที ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ผลที่ได้รับ 
5. น าเสนอผล 
    การพัฒนา 
     ผู้เรียนตาม 
     จุดเน้น 

1. ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
   รายบุคคลและรายกลุ่ม 
2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการ 
   เรียนรู ้
3. ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
4. ผลการพัฒนาหลักสูตรการ 
   เรียนรู้ในระดับห้องเรียน 
 

1. ประเมินผลการพัฒนา 
    คุณภาพผู้เรียนตาม 
    จุดเน้นด้วยวธิีการ 
    ต่างๆ 
2. วิเคราะห์และสรุปผล 
    การพัฒนาผู้เรียนทั้ง 
    รายกลุ่มและรายบุคคล 
     ตามจุดเน้น 
3. น าผลการพัฒนาผู้เรียน 
 ไปจัดท าเป็นข้อมูลใน 
 ระดับห้องเรียนเพ่ือใช้ 
     ในการพัฒนาผู้เรียน 
     ตามจุดเน้น 
4. สรุปผลการน านวัตกรรม 
    การเรียนรู้และการวิจัย 
    ในชั้นเรียน 
5. จัดท ารายงานผลการ 
    พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
    ระดับห้องเรียนใน 
    ความรับผิดชอบ 
6. จัดท ารายงานผลการ 
    พัฒนาหลักสูตรการ 
    เรียนรู้ระดับห้องเรียน 
    ในความรับผิดชอบ 

1. มีผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ตามจุดเน้นในทุกมิติทั้ง 
   รายบุคคล รายกลุ่ม  
   และระดับห้องเรียน 
2. มีหลักสูตรการเรียนรู้ 
   ระดับห้องเรียนที่เป็น 
    ตัวอย่างในการพัฒนา 
    ผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. มีการวิจัยในชั้นเรียน 
   ที่เป็นแนวทางในการ 
   พัฒนาผู้เรียนตาม 
    จุดเน้น 
4. มีรูปแบบความร่วมมือ 
   ของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีเอกสารรายงาน และ 
   ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น 
   ร่องรอย หลักฐานใน 
   การพัฒนาผู้เรียนตาม 
   จุดเน้น 

 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรงุเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 
 
 

 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 

  

จุดเน้น : ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 

ชั้น 
ความสามารถและ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ป. 1 ทักษะการสังเกต

และ ทักษะการจัด
กลุ่ม 

1. ให้ผู้เรียนสังเกต 
   รูปภาพผลไม้ หรือ 
   สัตว์ ฯลฯ แลว้ให้ 
   ผู้เรียนจัดกลุ่ม 
   รูปภาพ ผลไม้ หรือ 
   สัตว์ ฯลฯ พร้อมกับ 
   บอกเหตุผลใน การ 
   จัดกลุ่ม หรือ 
2. จัดวัสดุหรือสิ่งของ 
    ให้ผู้เรียนสังเกตแล้ว 
    ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 
    วัสดุหรือสิ่งของ  
    พร้อมกับบอก 
    เหตุผลในการจัด 
    กลุ่มโดยมีครูคอย 
    สังเกตการณ์การจัด 
    กลุ่มและการอธิบาย  
    เหตุผลในการจัด 
    กลุ่มของ ผู้เรียน  
    ฯลฯ 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบบันทึก 
   การสังเกตจัดกลุ่ม  
   และบอกเหตุผล 
   การจัดกลุ่ม 

ผ่าน : 
ผู้เรียนจัดกลุ่ม และบอกเหตุ
ผลได้ถูกต้องและเหมาะสม 
หมายเหตุ  
เกณฑ์การประเมินอาจจะ
จัดเป็น ระดับคุณภาพก็ได้ 
ถ้าหากมีการจัดกลุ่มหรือ
บอกเหตุผลหลายรายการ 
เช่น ถ้าหากมีการสังเกตแล้ว
สามารถจัดกลุ่มและบอกเหตุ
ผลได้ 6 รายการ อาจ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้ 
ระดับ 1 จัดกลุ่ม แต่บอก 
           เหตุผลไม่ได้ 
ระดับ 2 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 1-2  
           รายการ (ผ่าน) 
ระดับ 3 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 3-4  
           รายการ 
ระดับ 4 จัดกลุ่มและบอก 
           เหตุผลได้ 5-6  
           รายการ 

 
 
 
 
 

ทกัษะการคิด 



ชั้น 
ความสามารถ และ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ป. 2 ทักษะการ

เปรียบเทียบ 
และทักษะการ
จ าแนก 

1. ให้ผู้เรียนสังเกต 
    รูปภาพ วัสดุ หรือ 
    สิ่งของ ฯลฯ ที่มี 
    ขนาดให้นักเรียน 
    เปรียบเทียบต่างกัน 
    แล้วขนาดหรือความ 
    สูงและจ าแนก 
    รูปภาพ วัสดุ หรือ 
    สิ่งของ ฯลฯ ที่มี 
    ลักษณะเหมือนกัน 
   หรือคล้ายกันพร้อม 
   กับบอกเหตุผล หรือ 
2. ให้นักเรียนสังเกต 
   วัสดุ หรือสิ่งของ ซึ่ง 
   วัสดุหรือสิ่งของที่ 
   น ามาให้นักเรียน 
   สังเกตเป็นวัสดุหรือ 
   สิ่งของชนิดเดียวกัน  
   เช่น ก้อนหิน ใบไม้  
   ดินสอ ปากกา ฯลฯ  
   แต่มีขนาด หรอืมี 
   ความสูง หรือความ 
   ยาวต่างกัน แล้วให้ 
   ผู้เรียนเปรียบเทียบ 
   ขนาด หรือความสูง    
   หรือความยาวจาก 
   นั้นให้ผู้เรียนจ าแนก 
   สิ่งของที่ไม่เหมือนกัน  
   หรือแตกต่างกันไว้ 
   เป็นหมวดหมู่พร้อม 
   กับอธิบายเหตุผล 
   การจ าแนก ครู 
   สังเกตการณ์ 
   เปรียบเทียบและการ 
   จ าแนกของผู้เรียน ฯลฯ 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึก 
  การสังเกต  
  การเปรียบเทียบ 
  และการจ าแนก 
 

ผ่าน : 
 ผู้เรียนเปรียบเทียบ 
 หรือจ าแนก และบอกเหตุ 
   ผลได้ถูกต้อง และเหมาะสม 
หมายเหตุ  
 เกณฑ์การประเมินอาจจะ 
  จัดเป็น ระดับคุณภาพก็ได้  
  ถ้าหากมีการเปรียบเทียบ 
  หรือจ าแนกแล้วบอกเหตุผล 
  หลายรายการ เช่น ถ้าหากมี 
  การสังเกตแล้วสามารถ 
  เปรียบเทียบ หรือจ าแนก   
  แล้วบอกเหตุผลได้ 8 ราย 
  การ อาจก าหนดเกณฑ์การ 
  ประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 1 เปรียบเทียบ หรือ 
             จ าแนกแต่บอก 
             เหตุผลไม่ได้  
  ระดับ 2 เปรียบเทียบ หรือ 
             จ าแนกแล้วบอก 
             เหตุผลได้ 1-3  
             รายการ (ผ่าน)  
 ระดับ 3 เปรียบเทียบ หรือ 
            จ าแนกแล้วบอก 
            เหตุผลได้ 4-5  
            รายการ  
 ระดับ 4 เปรียบเทียบ หรือ 
           จ าแนกแล้วบอกเหตุ 
           ผลได้ 6-8 รายการ 

 



ชั้น 
ความสามารถ 

และทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ป. 3 ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล และทักษะ
การเชื่อมโยง 

1. ให้ผู้เรียนวางแผน/    
   ออกแบบ ก าหนด 
   จุดประสงค์ วิธีการ 
   เก็บรวบรวมข้อมูล  
   และน าเสนอข้อมูล 
   จาก สถานการณ์ที่ 
   ก าหนดให้ 
2. ให้ผู้เรียนเลือกข้อมูล 
   ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  
   และบอกความหมาย 
   ของข้อมูลโดยอาศัย 
   ความรู ้และประสบการณ ์
   เดิมของตนเองพร้อม 
   กับอธิบายเหตุผล 
   ประกอบ 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ 
  ปฏิบัติจริง 
 

ผ่าน : 
 -  ผู้เรียนวางแผน/ออกแบบ 
  ก าหนดจุดประสงค์ วิธีการ 
     เก็บรวบรวมข้อมูล และ 
     น าเสนอข้อมูลได้เหมาะสม 
     ตามประเด็นที่ก าหนด 
 -  ผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ 
     เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน และ 
     บอกความหมาย และ 
     อธิบายเหตุผลของข้อมูล 
     ไดเ้หมาะสม 

ป. 6 ทักษะการสรุป
อ้างอิง และทักษะ
การน าความรู้ไปใช้ 

1. ประเมินทักษะการ 
    สรุปอ้างอิง โดยการ 
    ก าหนดสถานการณ์ 
    หรือเรื่องราวต่างๆ  
    จากหนังสือพิมพ์  
    ข้อความจากโฆษณา  
    แล้วให้ผู้เรียนสรุป 
    ความเป็นไปได้  
    พร้อมกับสรุปข้อ 
    อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล 
    ที่เชื่อถือได้ 
2. ก าหนดเนื้อหาหรือ   
    เรื่องราวให้ผู้เรียน 
    อ่าน แล้วให้ผู้เรียน 
    สรุป และบอกวิธีการ 
    ทีจ่ะน าไปใช้ในชีวิต 
    ประจ าวันโดยการต่อ 
    ยอดจากเนื้อหา 
    หรือเรื่องราวที่อ่าน 

- แบบทดสอบ 
  การสรุปอ้างอิง 
- แบบทดสอบการ 
  น าความรู้ไปใช้ 

ผ่าน : 
 - สรุปสถานการณ์ หรือ 
    เรื่องราวต่างๆ และมีการ 
    อ้างอิง แหล่งข้อมูลได้ 
    เหมาะสม 
 -  สรุปและบอกวิธีการน า 
     ข้อสรุปจากสถานการณ์ 
     หรือเรื่องราวต่างๆ ไปใช้ 
     ในชีวิตประจ าวันได้ 
     เหมาะสม 



จุดเน้น : ทักษะการคิดขั้นสูง 

ชั้น 
ความสามารถ และ

ทักษะ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ม. 1 ทักษะการวิเคราะห ์

ทักษะการประเมิน 
และทักษะการสรุป 
ความคิดเห็น 
 

1. ประเมินทักษะการ 
    คิดวิเคราะห์ โดย    
    การก าหนด 
    สถานการณ์ให้   
    ผู้เรียน แล้วตั้ง 
    ค าถามให้ผู้เรียน 
    วิเคราะห์ 
2. ก าหนดสถานการณ ์
   หรือค าถามแล้วให้ 
   ผู้เรียนประเมินหรือ 
   ตัดสิน 
3. ก าหนดสถานการณ ์
    ให้ผู้เรียนแล้วตั้ง 
    ค าถามให้ผู้เรียนสรุป 
    แ ล ะ พ ร้ อ ม กั บ
อธิบาย 
    เหตุผล 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ 
 

ผ่าน : 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
      สถานการณ์ได้ 
      เหมาะสม 
 2. สรุปและอธิบาย 
      เหตุผลได้เหมาะสม 

 ม. 
4-6 

ทักษะการคิด
แก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

ประเมินทักษะการคิด
แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์  โ ดยการ
ก าหนดสถานการณ์ให้
ผู้ เรียนแก้ปัญหา โดย
เน้นการแก้ปัญหาเชิง
บ ว ก ที่ เ ป็ น วิ ธี ก า ร ที่
สร้างสรรค์ และมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

- แบบทดสอบ 
  สถานการณ์ท่ีเน้น 
  การคิดแก้ปัญหา 
  อย่างสร้างสรรค์ 

ผ่าน : 
 ผู้เรียนแก้ปัญหาจาก 

   สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้
 เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ 

   และมีความเป็นไปได้ใน 

   การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 
ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการน าจุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษาฯ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             ภาคเรียนที่ 1-2                
รหัสวิชา ส11101      เวลา 80 ชั่วโมง/ปี 
 

 ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด ความหมาย ความส าคัญและเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน  

ศึกษา วิเคราะห์ ความสามารถและความดีและผลจากการกระท าของตนเอง ผู้อ่ืน โครงสร้าง บทบาท 
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและ
บริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันไม่เกินตัวและประโยชน์ของการออม  
การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ความจ าเป็นของการท างานที่สุจริต แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัว
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว ทิศ
หลัก ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงของอากาศในรอบวัน  
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและชั้นเรียน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
  
 ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4       ส 1.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ส 2.1  ป.1/1, ป.1/2         ส 2.2  ป.1/1, ป.1/2,  ป.1/3 
 ส 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3        ส 3.2  ป.1/1 
 ส 5.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5      ส 5.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 
 รวม  24 ตัวช้ีวัด  



โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษาฯ  ป. 1 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พระพุทธศาสนา  
และศาสนาอ่ืนๆ 

ส 1.1    ป. 1/1  
          
         

การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตน
นับถือท าให้เกิดความศรัทธาและเห็นแบบ อย่างที่ดี 
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างใน การด าเนินชีวิต 

4  

2 แบบอย่างที่ดี ส 1.1    ป. 1/2 แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดที่ได้จากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ที่เคารพ
ศรัทธา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน 

4  

3 หลักธรรมน า
ความสุข  

ส 1.1    ป. 1/3 
           ป. 1/4 
   

หลักธรรมของศาสนาและการเห็นคุณค่าของการ
สวดมนต์แผ่เมตตาก่อให้เกิดความศรัทธาสามารถ
ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

8  

4 ชาวพุทธที่ดี  ส 1.2    ป. 1/1 
           ป. 1/2 
           ป. 1/3 

การประพฤติตนอย่างถูกต้องตามหลักการของ
ศาสนาและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ ศาสน
สถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีและวันส าคัญทางศาสนาถือเป็นการ
ส่งเสริมจิตสาธารณะของตนเองและเป็นการธ ารง
ไว้ของศาสนาที่ตนนับถือ 

4  

5 ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน  

ส 2.2    ป. 1/1 
           ป. 1/2 
 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวและโรงเรียนปฏิบัติตน
ตามบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนด้วยความผิด
ชอบ ย่อมส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

4  

6 สมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ส 2.1    ป. 1/1 
 

การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน 
และการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 

6  

7 การท าความดี ส 2.1    ป. 1/2 
 

บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ก็สามารถท า
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
และผู้ที่อยู่ชิดใกล้มีความภาคภูมิใจและมีความสุข 

4  



โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษาฯ  ป. 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ  :  หากสถานศึกษาใดเลือกใช้หนังสือเรียน วิชาพระพุทธศาสนา (สาระท่ี 1)  ฉบับแยกเล่ม ให้ผู้สอน 
                 ลดจ านวนชั่วโมงของวิชาสังคมศึกษาฯ ลงเหลือ 60 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้สอนสามารถปรับชั่วโมงการ 
                 เรียนได้ตามความเหมาะสม  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

8 ประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ส 2.2   ป. 1/3 
 

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ย่อมมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและท ากิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ซึ่ งจะส่งผลต่อการปลูกฝัง
พ้ืนฐานส าคัญของประชาธิปไตยต่อเยาวชน 

8  

9 สินค้าและบริการใน
ชีวิตประจ าวันของ
เรา 

ส 3.1   ป. 1/1 
          ป. 1/3 
  

สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันนั้นมี
จ านวนมากและหลากหลาย เราจึงควรเลือกใช้
ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

6  

10 จ่ายเป็น ออมได้       
ไม่ขัดสน 

ส 3.1   ป. 1/2 การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพื่อซื้อสินค้าและ
บริการที่ไม่เกินตัวและคุ้มค่า และรู้จักเก็บออมไว้
ย่อมส่งผลดีต่อสภาพความเป็นอยู่ในการ  ด าเนินชีวิต 

6  

11 ท างานดี มีความสุข ส 3.2   ป. 1/1 การท างานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสุจริตนั้น ย่อม
ส่งผลดีต่อความสงบสุขของครอบครัวและสังคม 

6  

12 สิ่งแวดล้อมรอบตัว ส 5.1   ป. 1/1 
ส 5.2   ป. 1/3 

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
ด า เนินชีวิต ดั งนั้น เราจึ งต้องจัดระเบียบ
สิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน เพ่ือที่จะ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 

4  

13 ที่ตั้งและแผนผัง ส 5.1   ป. 1/2 
          ป. 1/3 
           ป. 1/4 

การบอกต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น 
จะต้องรู้ทิศหลัก และที่ตั้งของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งเหล่านั้น 

6  

14 สภาพอากาศ มนุษย์
กับสภาพแวดล้อม 

ส 5.1   ป. 1/5 
ส 5.2   ป. 1/1 
          ป. 1/2 
 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน          
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จะมี 
ผลต่อมนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักปรับตัวให้เข้า 
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อด าเนิน 
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

10  



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 1  
เวลา  80  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
พระพุทธศาสนา  
และศาสนาอ่ืนๆ 

1. พระพุทธศาสนา - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2.ทักษะการแปลความ 

1-2 

2. ศาสนาคริสต์ - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
 

1 

3. ศาสนาอิสลาม -  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่า 
    เรื่องรอบวง 

- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
แบบอย่างที่ดี 

1. พุทธสาวก  
 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
  รอบวง 
 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการแปลความ 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

2. ชาดก 
 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการแปลความ 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

3. ศาสนิกชนตัวอย่าง - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการแปลความ 
3. ทักษะการตีความ 
4. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
หลักธรรมน า
ความสุข 

1. ศรัทธาในพระรัตนตรัย  - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย  

1. ทักษะการให้ค าจ ากัดความ 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

2. โอวาท 3 - วิธีสอนโดยใช้ทักษะ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

1. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

3. พุทธศาสนสุภาษิต - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด  

1. ทักษะการให้ค าจ ากัดความ 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

4. การฝึกสวดมนต์และ 
    แผ่เมตตา 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :     
  กระบวนการปฏิบัติ 

- ทักษะการให้เหตุผล 1 

5. ความหมายและ  
    ประโยชน์ของสติ 

- วิธีสอนแบบสาธิต 1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 1 (ต่อ)  

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
6. หลักธรรมค าสอนของ     
   ศาสนาคริสต์และ 
   ศาสนาอิสลาม 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด  
 

1. ทักษะการให้ค าจ ากัดความ 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
ชาวพุทธที่ดี 

1. การบ าเพ็ญ 
   ประโยชน์ต่อวัด 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้   
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

2. การแสดงตนเป็น 
    พุทธ-มามกะ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    
  กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการจัดโครงสร้าง 

1 

3. วันส าคัญทาง  
    พระพุทธศาสนา 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

1. ทักษะการจัดระเบียบ 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

4. การบูชาพระรัตนตรัย - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    
  กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการจัดระเบียบ 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว
และโรงเรียน 

1. ความสัมพันธ์ของ   
    สมาชิกในครอบครัว 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการระบุ 

1-2 

2. ความสัมพันธ์ของ   
   สมาชิกในโรงเรียน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการเชื่อมโยง 
2. ทักษะการระบุ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
สมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  

1. ความส าคัญของการ   
    เป็นสมาชิกที่ดีของ 
    ครอบครวัและโรงเรียน 

- วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม     
   สัมพันธ์ 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการสื่อสาร 

1-2 

2. แนวทางการปฏิบัติ  
   ตนเป็นสมาชิกที่ดี  
   ของครอบครัวและ 
   โรงเรียน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการสื่อสาร 

1-2 

3. ประโยชน์ของการ   
    ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก 
    ที่ดีของครอบครัว  
    และโรงเรียน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :     
  กระบวนการสร้างความ 
  ตระหนัก 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
การท าความดี 
 

1. ลักษณะความสามารถ  
   และความดีของ 
   บุคคล 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 1 (ต่อ)  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
2. ผลของการท า 
   ความด ี

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    
  กระบวนการสร้างความ 
  ตระหนัก 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
ประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและโรงเรียน 

1. กิจกรรม
ประชาธิปไตย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะกระบวนการคิด
 แก้ปัญหา 

1 

 
2. ลักษณะของผู้ 
   ที่มีความเป็น 
   ประชาธิปไตย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
  รอบวง 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะกระบวนการคิด     
   แก้ปัญหา 

1 

 
3. ลักษณะสังคม 
   ที่เป็นประชาธปิไตย 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

 
4. กิจกรรม  
   ประชาธิปไตยใน 
   ครอบครัว 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

 5. กิจกรรม 
   ประชาธิปไตยใน 
   โรงเรียน 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  
สินค้าและบริการใน
ชีวิตประจ าวันของเรา 

1. ความหมายของ 
   สินค้าและการ 
   บริการ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
  กระบวนการสร้างความคิด   
  รวบยอด 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการจ าแนก 
3. ทักษะการระบุ 

1-2 

2. สนิค้าและบริการที ่
   ใช้ประโยชน์ใน  
   ชีวิตประจ าวัน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการจ าแนก 
3. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

3. การใช้ประโยชน์ 
   จากสินค้าและ 
   บริการให้คุ้มค่า 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    
   กระบวนการสร้างความ 
   ตระหนัก 

1. ทักษะการสังเกต  
2. ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
3. ทักษะการจ าแนก  
4. ทักษะการระบุ 
5. ทักษะการเชื่อมโยง  
6. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 1 (ต่อ)  

 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
จ่ายเป็น ออมได้  
ไม่ขัดสน 

1. ความหมายของ 
   การออม 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

- ทักษะการตีความ 1 

 
2. การรู้จักวาง 
    แผนการใช้จ่าย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบรว่มมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

- ทักษะการตีความ 1 

 
3. วิธีวางแผนการ 
    ใช้จ่าย  

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

1. ทักษะการสรุปลงความเห็น 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 
4. ประโยชน์ของ 
    การรู้จักเก็บออม 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
  กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1. ทักษะการสรุปลงความเห็น 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 

5. ประโยชน์ของ 
   การใช้จ่ายเงิน 
   ไม่เกินตัวและ 
   โทษของการใช้ 
   จ่ายเงินเกินตัว 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :   
  กระบวนการสร้างความ 
  ตระหนัก 

1. ทักษะการตีความ 
2. ทักษะการสรุปลงความเห็น 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 
ท างานดี มีความสุข 
 

1. ความหมายและ  
   ความส าคัญของ 
   การท างาน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
  กระบวนการเรียนความรู้ 
  ความเข้าใจ 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1-2 

 
2. ประเภทของ     
   การท างาน 

- วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

 

3. ผลของการท างาน 
   อย่างสุจริตที่มี 
   ต่อครอบครัว  
   และสังคม 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :   
  กระบวนการสร้างความ 
  ตระหนัก 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการให้เหตุผล 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

1. ความหมายของ 
   สิ่งแวดล้อม 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    
  กระบวนการสร้างความคิด 
  รวบยอด 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสรุปลง 
    ความเห็น 

1 

2. ประเภทของ     
    สิ่งแวดล้อม 

- วิธสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสรุปลง 
    ความเห็น 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 1 (ต่อ)  

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
 2. การจัดระเบียบ  

   สิ่งแวดล้อมท่ี 
   บ้านและโรงเรียน 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

- ทักษะการประยุกต์ใช้ 
  ความรู้ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  
ที่ตั้งและแผนผัง 

1. ต าแหน่ง ระยะ  
   ทิศ 

- วิธสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการระบุ 

1-2 

 2. ความสัมพันธ์ 
    ของต าแหน่ง   
    ระยะ และทิศ    
    ของสิ่งต่างๆ    
    รอบตัว 

- วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม    
  สัมพันธ์ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการระบุ 

1-2 

 3. แผนผัง - วิธสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้
 (Inquiry Method : 5E) 

- ทักษะการประยุกต์ใช้ 
  ความรู้ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 
สภาพอากาศ  

1. สภาพอากาศ 
   และการ 
   เปลี่ยนแปลง 
   ของสภาพอากาศ 
   ในรอบวัน 

- วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 

1-2 

 2. การปฏิบัติตน     
   ต่อสภาพอากาศ 
   ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :   
  กระบวนการสร้างความ 
  ตระหนัก 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 
มนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม 
 

1. ลักษณะภูมิ 
   ประเทศและ 
   ภูมิอากาศ 

- วิธสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

1-2 

 2. การเปลี่ยนแปลง 
   ขอสภาพแวดล้อม 

- วิธสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 

1-2 

 3. การรู้เท่าทัน 
   และปรับตัวเข้า 
   กับสิ่งแวดล้อม 
 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 1 (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
 3. การใช้ประโยชน์ 

   จากสินค้าและ 
   บริการให้คุ้มค่า 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    
   กระบวนการสร้างความ 
   ตระหนัก 

1. ทักษะการสังเกต  
2. ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
3. ทักษะการจ าแนก  
4. ทักษะการระบุ 
5. ทักษะการเชื่อมโยง  
6. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 



หน่วยการเรียนรู้ที่  1   พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 
                                                                                                         เวลา  4  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
   ส 1.1 ป.1/1 บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือท าให้เกิดความศรัทธาและเห็นแบบอย่างที่ดี ซึ่ง
สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   พุทธประวัติ   
   -   ประวัติ      
   -  ตรัสรู้      
   -  ปรินิพพาน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  1) ประวัติศาสนาคริสต์ 
  2) ประวัติศาสนาอิสลาม 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล   
  2) ทักษะการแปลความ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต    
 2. มีวินัย          
 3. ใฝุเรียนรู้  
 4. มุ่งม่ันในการท างาน    
 5. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 การสืบค้นข้อมูลประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ  
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัติ 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
   4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจการสืบค้นข้อมูลประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ  
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 
 
   นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   พระพุทธศาสนา                                                                      เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพพุทธประวัติ ในตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
และอภิปรายถึงพุทธประวัติ 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนนักเรียนเข้าใจถึงพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของ
ศาสนา 

 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore) 
 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน  
  
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้ศึกษามาผลัดกันอภิปรายความรู้จนมีความเข้าใจตรงกัน 
 2.  ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบ 
        ความถูกต้อง 
 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัติ แล้วร่วมกันวิเคราะห์ 
    แสดงความคิดเห็น   

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัติ เสร็จแล้วน าส่งครูผู้สอน 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูตรวจสอบใบงานที่ 1.1 และเลือกผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 
  
 
 
 
 
  
 
 



เรื่องท่ี 2   ศาสนาคริสต์                                                                             เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พิธีกรรมในภาพ 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนเข้าใจว่า พิธีกรรมที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นเป็นพิธีกรรมของศาสนา
คริสต์ 

 
ขั้นสอน  

1.  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันศึกษาความรู้ เรื่อง ศาสนาคริสต์ จากหนังสือเรียน และศึกษาความรู้
เพ่ิมเติมจากใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ แล้วให้สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้
จากการศึกษา 

2.  สมาชิกแต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 
3.  นักเรียนรวมกลุ่ม 4 คน แล้วให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคู่ผลัดกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 2.1 แล้วให้เพ่ิม

เป็นผลงานของกลุ่มตามความคิดของสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม 
4.  ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 แล้วให้กลุ่มที่มีความคิดเห็น

แตกต่างเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ศาสนาคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   ศาสนาอิสลาม                                                                           เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พิธีกรรมในภาพ 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม 
 
ขั้นสอน  

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง ศาสนาอิสลาม จากหนังสือเรียน และศึกษาความรู้เพิ่มเติม  
     ที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม แล้วช่วยกันสรุปสาระส าคัญ 
2. นักเรียนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม จากนั้นสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานในใบ

งานที่ 3.1 ของตนให้สมาชิกคนอื่นฟังทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง 
3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันสรุปผลงานของทุกคนเป็นมติของกลุ่ม 
4. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนของแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
 
 
  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนไปสืบค้นข้อมูลประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ   
  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 
 
  
 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) ใบความรู้ 
   3) บัตรภาพ 
   4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัติ 
   5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ 
   6) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินการสืบค้นข้อมูลประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ  
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนา    
ที่ตนนับถือ 

อธิบายประวัติศาสดาของ
ศ า ส น า ที่ ต น นั บ ถื อ ไ ด้
ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายประวัติศาสดาของ
ศ า ส น า ที่ ต น นั บ ถื อ ไ ด้
ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เ จ น เ ป็ น
บางส่วน 

อธิบายประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้ถูกต้อง  
เป็นบางส่วน แต่ไม่ชัดเจน 

2. การบอกหลักธรรม  
ค าสอนของศาสนา    
ที่ตนนับถือ  

บอกหลักธรรมค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

บอกหลักธรรมค าสอนของ
ศ า ส น า ที่ ต น นั บ ถื อ ไ ด้
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ 

บอกหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือได้ถูกต้อง  
เป็นบางส่วน  

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  2   แบบอย่างที่ดี 
                                                                                                         เวลา  4  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ป.1/2 ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดที่ได้จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ที่เคารพ
ศรัทธา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

  - สามเณรบัณฑิต 
  2) ชาดก 

  - วัณณุปถชาดก 
  - สุวัณณสามชาดก 

  3) ศาสนิกชนตัวอย่าง 
    - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์  

สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
    - เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
          2) ทักษะการแปลความ       
          3) ทักษะการตีความ   
          4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย                                             
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน    
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 บันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง พุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แบบอย่างที่ดี 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างที่ดี 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง นิทานชาดก   
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง 
   4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แบบอย่างที่ดี 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง พุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แบบอย่างที่ดี 
 
   นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   พุทธสาวก                                        เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูให้นักเรียนดูภาพการกระท าที่เป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ดี แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การกระท า
ของบุคคลในภาพ 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิด แล้วร่วมกันอภิปรายการกระท าในภาพว่า ภาพใดเป็นแบบอย่างที่ดี 
    และภาพใดไม่ควรน ามาเป็นแบบอย่าง 
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนเข้าใจว่า การช่วยกวาดลานวัด การเก็บขยะ เป็นการกระท าท่ีเป็น 

    ประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนการรังแกสัตว์ท าให้สัตว์เดือดร้อนนั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี 
 
ขั้นสอน  

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง    
 พุทธสาวก : สามเณรบัณฑิต จากหนังสือเรียน  
2. ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับพุทธสาวก ให้นักเรียนฟังพร้อมทั้งเล่าเรื่องพุทธสาวกให้นักเรียนฟัง

เป็นตัวอย่าง 
3. ครูให้สมาชิกในกลุ่มยกตัวอย่างพุทธสาวกท่ีนักเรียนประทับใจหรือยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าตัวอย่างพุทธสาวกที่นักเรียนประทับใจหรือยึดถือเป็นแบบอย่างใน

การปฏิบัติตนให้สมาชิกคนอ่ืนฟัง โดยเล่าทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง 
5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเล่าพุทธสาวกท่ีนักเรียนประทับใจหรือยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่หน้า

ชั้นเรียนโดยมีครูคอยให้ข้อเสนอแนะ 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พุทธสาวก : สามเณรบัณฑิต  
 
 
 
 
  
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ชาดก                                                                                  เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ  (Engage) 

1. ครูน านิทานเรื่อง สัมโมทมานชาดกมาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นถึงข้อคิดท่ีได้จากเรื่องนี้ 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า นิทานที่ครูเล่าให้นักเรียนฟังนั้นเรียกว่า นิทานชาดก  
 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา  (Explore) 
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้ เรื่อง ชาดก จากหนังสือเรียน ตาม
ประเด็นที่ก าหนด  
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 

1. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายประเด็นส าคัญและข้อคิดท่ีได้จากการศึกษา แล้วผลัดกันซักถามจน
มีความเข้าใจตรงกัน 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างท่ีดี เสร็จแล้วตรวจสอบ 
 ความถูกต้อง 
3. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอค าตอบในใบงานที่ 2.1 ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ขัน้ที่ 4  ขยายความเข้าใจ  (Expand) 
 นักเรียนน าข้อมูลความรู้ที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง นิทานชาดก  
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานจากใบงานที่ 2.2 ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   ศาสนิกชนตัวอย่าง                                         เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ  (Engage) 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
3. นักเรียนช่วยกันตอบว่า นอกจากในภาพแล้วนักเรียนเคยเห็นพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระ 
    ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือไม่ อย่างไร 
 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา  (Explore) 
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับศาสนิกชนตัวอย่าง จาก
หนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด  
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้  (Explain) 
 1. นักเรียนแต่ละคู่ในกลุ่มน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับศาสนิกชนตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนผลัด   
         กันอธิบายความรู้ให้อีกคู่หนึ่งฟัง แล้วผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 
 2. ตัวแทนนักเรียนของแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาอธิบายความรู้ที่กลุ่มของตนได้ศึกษามาท่ีหน้าชั้นเรียน 

 
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ  (Expand) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล  (Evaluate) 

 นักเรียนส่งใบงานที่ 3.1 ต่อครูผู้สอน เมื่อครูตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วให้คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ
ติดปูายนิเทศหน้าชั้นเรียน  
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง พุทธสาวก ชาดก  
 และศาสนิกชนตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด 

 
  
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แบบอย่างที่ดี 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) เอกสารประกอบการสอน 
   3) บัตรภาพ 
   4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างที่ดี 
   5) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง นิทานชาดก 
   6) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาพุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การสรุปประวัติ
ข อ ง พุ ท ธ ส า ว ก 
ชาดก และศาสนิก
ชนตัวอย่าง 

เขียนสรุปประวัติของพุทธ
สาวก ชาดก และศาสนิก
ชนตัวอย่าง ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

เขียนสรุปประวัติของพุทธ
สาวก ชาดก และศาสนิก
ชนตัวอย่าง ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนสรุปประวัติของพุทธ
สาวก ชาดก และศาสนิก
ชนตัวอย่าง ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

2. การบอกคุณธรรม
แ ล ะ ข้ อ คิ ด จ า ก
ประ วัติ ของพุทธ
สาวก ชาดกและ 

   ศาสนิกชนตัวอย่าง 

บอกคุณธรรมและข้อคิด
จากประวัติของพุทธสาวก 
ช า ด ก แ ล ะ ศ า ส นิ ก ช น
ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

บอกคุณธรรมและข้อคิด
จากประวัติของพุทธสาวก 
ช า ด ก แ ล ะ ศ า ส นิ ก ช น
ตัวอย่างได้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นส่วนใหญ่ 

บอกคุณธรรมและข้อคิด
จากประวัติของพุทธสาวก 
ช า ด ก แ ล ะ ศ า ส นิ ก ช น
ตั ว อย่ า ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น
บางส่วน 

3. การเสนอแนวทาง          
ในการน าคุณธรรม
ไปใช้ใน 

   ชีวิตประจ าวัน 

เสนอแนวทางในการน า
คุ ณ ธ ร ร ม ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

เสนอแนวทางในการน า
คุ ณ ธ ร ร ม ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

เสนอแนวทางในการน า
คุ ณ ธ ร ร ม ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  3   หลักธรรมน าความสุข 
                                                                                                         เวลา  8  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ป.1/3 บอกความหมาย ความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 
ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
  ป.1/4 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
   
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 หลักธรรมของศาสนาและการเห็นคุณค่าของการสวดมนต์แผ่เมตตาก่อให้เกิดความศรัทธาสามารถยึดถือ
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) พระรัตนตรัย 
   - ศรัทธาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
  2) โอวาท 3  

  - ไม่ท าชั่ว : เบญจศีล  
   - ท าความดี : เบญจธรรม, สังคหวัตถุ 4  
  - กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว          
  - มงคล 38 : ท าตัวดี, ว่าง่าย, รับใช้พ่อแม่ 
  - ท าใจให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 

  3) พุทธศาสนสุภาษิต 
   - อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
   - มาตา มิตฺต  สเก ฆเร : มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน 
  4) ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 

  - รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ          
  - ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  - เล่นและท างานอย่างมีสติ 
  - ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -  หลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม 
 



4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้ค าจ ากัดความ    
  2) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง    
  4) ทักษะการให้เหตุผล     
  5) ทักษะการวิเคราะห์ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 สมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย  
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง โอวาท 3 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 
  4) ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง หลักธรรมค าสอน  
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 



8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
 
   นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ศรัทธาในพระรัตนตรัย                                                                 เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูน าภาพพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบค าถามตามท่ีก าหนด 
2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาพทั้ง 3 ภาพ ที่ครูน ามาให้ดู ซึ่งได้แก่ พระ

รัตนตรัย อันมีความส าคัญยิ่งต่อพระพุทธศาสนา 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 
2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ศรัทธาในพระรัตนตรัย จากหนังสือเรียน และช่วยกันท าใบ
งานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย จากนั้นน าส่งครูตรวจ 

2.  นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเล่าให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง 
พร้อมทั้งเฉลยค าตอบของใบงาน โดยผลัดกันซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจ
ชัดเจนตรงกัน 

3.  ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับพระรัตนตรัยให้นักเรียนฟังเพ่ิมเติมตามประเด็นที่ก าหนด พร้อมเปิดโอกาส
ให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย แล้วครูอธิบายจนนักเรียนมีความเข้าใจชัดเจน 

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ศรัทธาในพระรัตนตรัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   โอวาท 3                                                                              เวลา  1-2  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพดังกล่าวว่า การกระท าในภาพดังกล่าว เป็นการ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนา โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตอบค าถาม 
 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ 1 รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 
1. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนเข้าใจ และเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ 
 พระพุทธศาสนา 
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง โอวาท 3 จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด 
3. ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง โอวาท 3 ให้นักเรียนฟัง และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามหาก

นักเรียนมีข้อสงสัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจชัดเจน 
 ขั้นที่ 2 ประเมินคุณค่าและประโยชน์ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง โอวาท 3 เสร็จแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบงาน 

2. ครสูุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบในใบงานที่ 2.1 ที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

ขั้นที่ 3 เลือกและตัดสินใจ  
  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งน าแนวทางมาปฏิบัติ 

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ 
  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตนตามแผนงานในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
กลุ่มของตนได้วางไว้ แล้วออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน    
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โอวาท 3 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   พุทธศาสนสุภาษิต                                    เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูถามค าถามนักเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิตว่า นักเรียนเคยได้ยินพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อตฺตา 
หิ อตฺตโน นาโถ” หรือไม่ อย่างไร  

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนเข้าใจว่า พุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว มีความหมายว่า “ตนเป็นที่
พ่ึงของตน” 

 
ขั้นสอน 

1.  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต จาก
หนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด  

2.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้จากการศึกษา แล้วผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจ
ตรงกัน 

3.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต เสร็จแล้วตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

4.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คู่ ออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 3.1 แล้วให้คู่ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

5.  ครูให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ และมาตา มิตฺต  สเก ฆเร 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา                          เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต รับรู้ 

1. ครูเปิดวีดิทัศน์การสวดมนต์และแผ่เมตตาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นที่ก าหนด  

2. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ และวิธีการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า 
ครูจะให้นักเรียนฝึกการสวดบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือที่นักเรียนจะได้น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 2  ท าตามแบบ 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง การฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา จากหนังสือเรียน                   
2. ครูแจกเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา จากนั้นครูกล่าวบทสวดมนต์และ

แผ่เมตตาน า แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกล่าวตาม และร่วมกันฝึกท่อง หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ครูผู้สอน 

3. ครูคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีข้อบกพร่อง ครูอธิบายและให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 3  ท าเองโดยไม่มีแบบ 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาโดยไม่มีแบบ 
2.  ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน หากพบว่ามีข้อบกพร่อง ครูอธิบายและให้ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

ขั้นที่ 4  ฝึกท าให้ช านาญ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาให้ช านาญ 
2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการสวดมนต์และแผ่เมตตา 

 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5   ความหมายและประโยชน์ของสติ                        เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสาธิต 
 
ขั้นที่ 1  เตรียมการสาธิต 

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของสติ  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของสติ 
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของสติ พร้อมทั้งชี้แจงให้

นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้ฝึกการมีสติเบื้องต้นตามประเด็นที่ก าหนด จากนั้นครูจัดห้องเรียนเพ่ือ
ประกอบการสาธิตการฝึกสติ 
 

ขั้นที่ 2  สาธิต 
1. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า ครูจะสาธิตการฝึกสติ ให้นักเรียนดู พร้อมชี้แจงจุดประสงค์การสาธิตให้

นักเรียนทราบ  
2. ครูติดเนื้อเพลงตบแผละ และเพลงศีรษะบนกระดานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง จากนั้นครูขอ

อาสาสมัครนักเรียน  2 คน เพ่ือร้องและท าท่าประกอบ โดยครูอธิบายขั้นตอนและท่าประกอบอย่าง
ละเอียด เพ่ือให้นักเรียนสังเกตการร้องและการท าท่าทางประกอบเพลงในแต่ละท่อน จนนักเรียนมี
ความเข้าใจชัดเจน 

3. ครูอธิบายพร้อมทั้งสาธิตการฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน 
 
ขั้นที่ 3  สรุปการสาธิต 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป และเรียงล าดับขั้นตอนในการร้องและท าท่าทางประกอบเพลงตบ
แผละ และเพลงศีรษะ และฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ฝึกปฏิบัติการร้องและท าท่าทางประกอบเพลงตบแผละ           
และเพลงศีรษะ และฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนตามขั้นตอนที่ครู
สาธิต แล้วให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  

3. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน หากมีข้อบกพร่อง ครูให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

ขั้นที่ 4  วัดผลประเมินผล 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การฟังเพลงและการร้องเพลงอย่างมีสติและฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การ

คิด การถาม และการเขียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง 
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คู่ ออกมาสาธิตการร้องและท าท่าทางประกอบเพลงตบแผละ และเพลง

ศีรษะที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูและเพ่ือนนักเรียนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 



เรื่องท่ี 6   หลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม                เวลา  1   ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูถามค าถามนักเรียนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม จากนั้นครูเฉลยค าตอบให้นักเรียนฟัง พร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม 

 
ขั้นสอน 

1.  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลาม จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด  

2.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้จากคู่ของตนที่ได้ศึกษามา แล้วผลัดกันซักถามจนมีความ
เข้าใจตรงกัน 

3.  ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม 

4.  สมาชิกแต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ 6.1 เรื่อง หลักธรรมค าสอน เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 
5.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คู่ ออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 6.1 แล้วให้คู่ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง

เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องหลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าสมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ 
 พระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด 

 
 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) เอกสารประกอบการสอน 
   3) บัตรภาพ 
   4) วีดิทัศน์ 
   5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระรัตนตรัย 
   6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง โอวาท 3 
   7) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 
   8) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง หลักธรรมค าสอน 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

— 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  
 

แบบประเมินสมุดบันทึกความดี เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การแสดงความ
ศรัทธาและเคารพ 
พระรัตนตรัย 

แสดงความศรัทธาและ
เ ค า ร พ พ ร ะ รั ต น ต รั ย
จ านวน 3 พฤติกรรมข้ึนไป  
และมีผู้รับรอง 

แสดงความศรัทธาและ
เ ค า ร พพร ะ รั ต น ต รั ย
จ านวน 2  พฤติ กรรม 
และมีผู้รับรอง 

แสดงความศรัทธาและ
เ ค า ร พ พ ร ะ รั ต น ต รั ย
จ านวน 1 พฤติกรรม  
แต่ไม่มีผู้รับรอง 

2. การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมโอวาท 
3 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
โ อ ว า ท  3  จ า น ว น  3 
พฤติกรรมขึ้นไป และมีผู้
รับรอง 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
โ อ ว า ท  3 จ า น ว น  2 
พ ฤ ติ ก ร ร ม  แ ล ะ มี ผู้
รับรอง 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
โ อ ว า ท  3 จ า น ว น  1 
พฤติกรรม แต่ ไม่มีผู้ รับ
รอง 

3. การปฏิบัติตนตาม
พุทธศาสน
สุภาษิต 

ปฏิบัติตนตามพุทธศาสน- 
สุ ภ า ษิ ต จ า น ว น  3 
พฤติกรรม ขึ้นไป และมีผู้
รับรอง 

ปฏิบัติตนตามพุทธศาสน- 
สุ ภ า ษิ ต จ า น ว น  2 
พ ฤ ติ ก ร ร ม  แ ล ะ มี ผู้
รับรอง 

ปฏิบัติตนตามพุทธศาสน- 
สุ ภ า ษิ ต จ า น ว น  1 
พฤติกรรม แต่ ไม่มีผู้ รับ
รอง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  4   ชาวพุทธที่ดี 
                                                                                                         เวลา  4  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 1.2 ป.1/1 บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ป.1/2 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ป.1/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การประพฤติตนอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน การ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการปฏิบัติตนในศาสนพิธีและวันส าคัญทางศาสนาถือเป็นการส่งเสริมจิต
สาธารณะของตนเองและ เป็นการธ ารงไว้ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 

  - การพัฒนาท าความสะอาด    
          -  การบริจาค 
  - การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

  2) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  - ขั้นเตรียมการ  
          - ขั้นพิธีการ 

  3) ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  -  วันมาฆบูชา     
           -  วันวสิาขบูชา 
  -  วันอาสาฬหบูชา     
           -  วันอัฏฐมีบูชา 
 4) การบูชาพระรัตนตรัย 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
 
 
 



4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล    
          2) ทักษะการน าความรู้ไปใช้     
          3) ทักษะการส ารวจค้นหา    
          4) ทักษะการจัดโครงสร้าง 
  5) ทักษะการจัดระเบียบ   
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 1. บันทึกผลการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี (ชิ้นงานที่ 1)  
 2. บันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา (ชิ้นงานที่ 2) 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  
  2) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
  3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   4) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   5) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  1) ตรวจการบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี (ชิ้นงานที่ 1) 
  2) ตรวจการบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา (ชิ้นงานที่ 2) 



8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี 
 
   นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด                                                            เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูน าภาพกจิกรรมชาวพุทธมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 
 
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 
คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด จากหนังสือเรียน 

2. ครูอธิบายความรู้เรื่อง การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด เพิ่มเติมให้นักเรียนฟัง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด เมื่อท าเสร็จแล้วช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มให้สมบูรณ ์

4. นักเรียนแต่ละคู่กลับเข้ากลุ่มเดิม (4 คน) แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการท าใบงาน มาผลัดกัน
เล่าให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง และซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกผลงานในใบงานที่ 1.1 ที่ดีที่สุดออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดย
ครูและเพ่ือนกลุ่มอ่ืนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 

6.  ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศหน้าชั้นเรียน 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ                                                          เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต รับรู้ 
     1. ครูเปิดวีดิทัศน์การสาธิตการแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้นักเรียนดู  
     2. ครใูห้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนด โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมี 
         ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

3. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ และวิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูแจ้  
   ให้นักเรียนทราบว่า ครูจะให้นักเรียนฝึกการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพ่ือที่นักเรียนจะได้น าไปปฏิบัติได้ 
   อย่างถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 2  ท าตามแบบ 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากหนังสือเรียน                   
2. ครูแจกเอกสารประกอบการสอนเรื่อง ค าขอแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้นักเรียน จากนั้นครูกล่าวค า

ขอแสดงตนเป็นพุทธมามกะน า แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกล่าวตาม และร่วมกันฝึกท่อง หากมีข้อสงสัย
ให้สอบถามครูผู้สอน 

3.  ครูคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีข้อบกพร่องให้ครูอธิบายและให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

ขั้นที่ 3  ท าเองโดยไม่มีแบบ 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยไม่มีแบบ 
2. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน หากพบว่ามีข้อบกพร่องให้ครูอธิบายและให้ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 4  ฝึกท าให้ช านาญ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้ช านาญ 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการฝึกการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และความส าคัญของการแสดง

ตนเป็นพุทธมามกะ 
 

  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจัดท าบันทึกการเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด  

 
 



เรื่องท่ี 3   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา            เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าภาพเหตุการณ์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ 
    คิดเห็นในภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพที่ครูให้นักเรียนดูนั้นเป็นภาพเหตุการณ์ส าคัญทาง 
 พระพุทธศาสนา 

 
ขั้นสอน 

1. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน เล่าถึงกิจกรรมในวันส าคัญท่ีนักเรียนเคยไปปฏิบัติ 
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน โดยให้

นักเรียนเลือกวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาคนละ 1 วัน เพ่ือจะศึกษา  
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตนศึกษามาให้เพ่ือนฟัง โดยเล่าที

ละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง 
4. ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนฟัง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง 
5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเล่ากิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่นักเรียนประทับใจและเคยปฏิบัติที 
     หน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยให้ข้อเสนอแนะ 
6. นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เสร็จแล้วน าส่ง

ครูผู้สอน 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   การบูชาพระรัตนตรัย                         เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต รับรู้ 

1. ครูเปิดวีดิทัศน์การสวดบูชาพระรัตนตรัยให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

2.  ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ และวิธีการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า    
ครูจะให้นักเรียนฝึกการสวดบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือที่นักเรียนจะได้น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 2  ท าตามแบบ 

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การบูชาพระรัตนตรัย จากหนังสือเรียน                   
2. ครูแจกเอกสารประกอบการสอนเรื่อง บทสวดบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นครูกล่าวสวดบูชาพระรัตนตรัย

น าแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกล่าวตาม และร่วมกันฝึกท่อง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครูผู้สอน 
3. ครูคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีข้อบกพร่องให้ครูอธิบายและให้

ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 3  ท าเองโดยไม่มีแบบ 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดบูชาพระรัตนตรัยโดยไม่มีแบบ 
2.  ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน หากพบว่ามีข้อบกพร่องให้ครูอธิบายและให้ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

ขั้นที่ 4  ฝึกท าให้ช านาญ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกสวดบูชาพระรัตนตรัยให้ช านาญ แล้วร่วมกันสรุปผลการสวดบูชาพระรัตนตรัย                
และความส าคัญของการสวดบูชาพระรัตนตรัย 
 

  ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดท าบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด 

 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) เอกสารประกอบการสอน 
   3) บัตรภาพ 
   4) วีดิทัศน์ 
   5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
   6) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)      
  
              แบบประเมินบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี           (ชิ้นงานที่ 1) 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัด
และศาสนสถาน 

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
และศาสนสถาน พร้อมมีผู้ 
รับรองหรือมีหลักฐาน 
ประกอบ 3 พฤติกรรมขึ้นไป 

บ าเ พ็ญประโยชน์ต่อวัด
และศาสนสถาน พร้อมมีผู้
รั บ รอ งห รื อมี หลั ก ฐ าน
ประกอบ 2 พฤติกรรม 

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและ 
ศาสนสถานพร้อมมีผู้รับรอง 
หรอืมีหลักฐานประกอบ 1  
พฤติกรรม 

2. การเข้าร่วมการ
แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 

เข้าร่วมการแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะและสามารถ 
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทุก 
ขั้นตอน 

เข้าร่วมการแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะได้อย่างถูกต้อง 
เกือบทุกขั้นตอน 

เข้าร่วมการแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะได้ถูกต้องบาง 
ขั้นตอน 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
               แบบประเมินบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา (ชิ้นงานที่ 2) 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การสรุปผล
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เขียนสรุปผลกิจกรรมที่ 
ปฏิบัติในวันส าคัญทาง 
ศาสนาได้ถูกต้อง ละเอียด  
ชัดเจนทุกวัน 

เขียนสรุปผลกิจกรรมที่ 
ปฏิบัติในวันส าคัญทาง 
ศาสนาได้ถูกต้อง ละเอียด  
ชัดเจน 2-3 วัน 

เขียนสรุปผลกิจกรรมที่ 
ปฏิบัติในวันส าคัญทาง 
ศาสนาได้ถูกต้องละเอียด  
ชัดเจน 1 วัน 

2. การปฏิบัติตนใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศ า ส น า ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ทุ ก
ขั้นตอน ทุกกิจกรรม 

ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่เกือบทุกกิจกรรม 

ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถูกต้องเพียงบาง
ขั้นตอนบางกิจกรรม 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  5   ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
                                                                                                         เวลา  4  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
   ส 2.2 ป.1/1 บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
   ป.1/2  ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สมาชิกทุกคนในครอบครัวและโรงเรียนปฏิบัติตนตามบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนด้วยความผิดชอบ 
ย่อมส่งผล ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
  2) โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 
  3) ความหมายและความแตกต่างของอ านาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและโรงเรียน 
  4) การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการเชื่อมโยง 
  2) ทักษะการระบุ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย รับผิดชอบ    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 4. มีจิตสาธารณะ 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 แผนผังความคิด เรื่อง โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียน 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  
  2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง ครอบครัวของฉัน 
  3) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน    
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียน 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจแผนผังความคิด เรื่อง โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว                                            เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                                          
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมในครอบครัว แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

2.  ครูใหน้ักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างกิจกรรมในครอบครัวของนักเรียนว่า ครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรม
ใดที่ท าร่วมกันบ้าง จากนั้นครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว 

 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ตามความสมัครใจ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 4 คู่ ให้แต่ละ
คู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ที่คู่ของตนได้ศึกษามาผลัดกันอภิปรายความรู้ พร้อมทั้งซักถามจนมี
ความเข้าใจตรงกัน 

2.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาอภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวที่หน้าชั้นเรียน หากมีข้อสงสัยให้ซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง  

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 1.2 เรื่อง ครอบครัวของฉัน เสร็จแล้วตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 1.2 โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
ครูคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน  
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน                                              เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                                          
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมในโรงเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในโรงเรียน 

2.  ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างกิจกรรมในโรงเรียนของนักเรียนว่า ในโรงเรียนของนักเรียนมีกิจกรรม
ใดที่ท าร่วมกันบ้าง จากนั้นครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในโรงเรียน 

 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 4 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
โรงเรียนจากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ที่คู่ของตนได้ศึกษามาผลัดกันอภิปรายความรู้ พร้อมทั้งซักถามจนมี
ความเข้าใจตรงกัน 

2.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาอภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
โรงเรียนที่หน้าชั้นเรียน หากมีข้อสงสัยให้ซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน เสร็จแล้ว
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
ครูคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของสมาชิก                                     
  ในครอบครัวและโรงเรียน โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
  



     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) บัตรภาพ 
   3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
   4) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ครอบครัวของฉัน 
   5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน   
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

 แบบประเมินแผนผังความคิด เรื่อง โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ 
ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การบอกโครงสร้าง 
     บทบาท และ 
     หน้าทีข่องสมาชิก 
     ในครอบครัว 

เขียนแสดงโครงสร้าง  
บทบาทและหน้าที่ของ 
สมาชิกในครอบครัวได้ 
อย่างถูกต้องครบถ้วนทุก 
ประเด็น 

เ ขี ย นแสด ง โ ค ร งส ร้ า ง 
บทบาท และหน้าที่ ของ
สมาชิก ในครอบครั ว ได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

เ ขี ย น แ ส ด ง โ ค ร ง ส ร้ า ง 
บทบาท และหน้าที่ ของ
สมาชิ ก ในครอบครั ว ได้
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

2. การบอกโครงสร้าง 
     บทบาท และ 
     หน้าที ่
     ของสมาชิก 
     ในโรงเรียน 

เ ขี ยนแสดง โครงสร้ า ง 
บทบาท และหน้าที่ของ
สมาชิกในโรงเรียนได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก
ประเด็น 

เ ขี ย นแสด ง โ ค ร งส ร้ า ง 
บทบาท และหน้าที่ของ
สม าชิ ก ใ น โ ร ง เ รี ย น ไ ด้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

เ ขี ย น แ ส ด ง โ ค ร ง ส ร้ า ง 
บทบาท และหน้าที่ ของ
ส ม า ชิ ก ใ น โ ร ง เ รี ย น ไ ด้
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  6   สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
                                                                                                         เวลา  6  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 2.1 ป.1/1 บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน และ
การมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ เพ่ื อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนใน
ครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
   -  กตัญญูกตเวทีและเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ ครู และผู้มีพระคุณ 
   -  รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ การไหว้ผู้ใหญ่ 
   -  ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียน 
   -  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน 
   -  มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   -  มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ 
  2) ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล 
  2) ทักษะการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย      
    2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน     
    4.  มีจิตสาธารณะ 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 บันทึกการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  
  3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
  4) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจบันทึกการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ความส าคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน                เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                 
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
 
ขั้นที่  1  น าเข้าสู่บทเรียน 
   1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่าเกี่ยวกับการเป็น 
       สมาชิกท่ีดีของครอบครัว และการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน โดยผลัดกันเล่าทีละคน แล้วสรุปเป็นมติ 
       ของกลุ่ม 
   2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมาเล่าการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและการเป็นสมาชิกที่ดีของ 
       โรงเรียนว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร 
   3. ครูเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 

 
ขั้นที่  2  จัดการเรียนรู้ 
   1. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นสิ่งที่เราควร 
      ปฏิบัติเพื่อให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
   2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความส าคัญของการเป็นสมาชิกในครอบครัวและ 
       โรงเรียน จากหนังสือเรียน และช่วยกันสรุปสาระส าคัญ 
   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนดให้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสรุปค าตอบ 
       ตามมติของกลุ่ม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกน าเสนอผลสรุปที่หน้าชั้นเรียน 

 
ขั้นที่  3  สรุปและน าหลักการไปประยุกต์ใช้ 

1.  สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 

2. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 

    
ขั้นที่  4  วัดและประเมินผล 

1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 ที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ 
    ตรวจสอบความถูกต้อง 
2. ครูคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาติดปูายนิเทศท่ีหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน              เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูน าภาพสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนั้น

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งนึกถึงใจเขาใจเรา 
 

ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียนจากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน พร้อมทั้งผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและโรงเรียน เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอภิปรายความรู้ที่กลุ่มของตนได้ศึกษา พร้อมทั้งอภิปรายค าตอบ
ในใบงานที่ 2.1 ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.  นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน เสร็จแล้ว
น าส่งครูผู้สอน 

 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 4-5 คน ออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 2.2 ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.  ครูผู้สอนตรวจผลงานของนักเรียน แล้วคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน        เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                            
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 
 ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน แล้วครูบันทึกบน
กระดาน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว และโรงเรียนที่นักเรียน
ช่วยกันยกตัวอย่างว่า ท าให้เกิดประโยชน์ต่อใคร อย่างไรบ้าง 

 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กัน แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน จากหนังสือเรียน 

2. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้และประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษา แล้วผลัดกันซักถาม
จนมีความเข้าใจชัดเจน 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียนว่าท าให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง                

4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง  
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนบันทึกการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
 และโรงเรียน โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สมาชิกของครอบครัวและโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) บัตรภาพ 
   3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  
   4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
   5) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
   6) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

 แบบประเมินบันทึกการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดี 
ของครอบครัวและโรงเรียน 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การกระท าที่แสดง 
   ว่าเป็นสมาชิกที่ดี 
   ของครอบครัวและ 
   โรงเรียน 

เขียนบันทึกการกระท าท่ี 
แสดงว่าเป็นสมาชิกที่ดี 
ของครอบครัวและ 
โรงเรียนได้ 3 พฤติกรรม 
ขึ้นไป 

เขียนบันทึกการกระท าท่ี 
แสดงว่าเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของครอบครัวและ 
โรงเรียนได้ 2 พฤติกรรม 
 

เขียนบันทึกการกระท าท่ี 
แสดงว่าเป็นสมาชิกที่ดีของ 
ครอบครัวและโรงเรียนได้  
1 พฤติกรรม 
 

2. การบอกประโยชน์ 
    ของการเปน็ 
    สมาชิกที่ดีของ 
    ครอบครัวและ 
     โรงเรียน 

บอกประโยชน์ของการ
เ ป็ น ส ม า ชิ ก ที่ ดี ข อ ง
ครอบครัวและโรงเรียนได้
ถูกต้อง 5 ข้อขึ้นไป 

บอกประโยชน์ของการเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียนได้ถูกต้อง 3-
4 ข้อ  

บอกประโยชน์ของการเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียนได้ถูกต้อง 1-2 
ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  7   การท าความดี 
                                                                                                         เวลา  4  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 2.1      ป.1/2     ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อ่ืน และบอกผลจากการกระท านั้น 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ก็สามารถท าความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
และผู้ที่อยู่ ชิดใกล้มีความภาคภูมิใจและมีความสุข 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ลักษณะความสามารถและลักษณะความดีของตนเองและผู้อ่ืน เช่น 
   -  ความกตัญญูกตเวที 
   -  ความมีระเบียบวินัย 
   -  ความรับผิดชอบ 
   -  ความขยัน อดทนอดกลั้น 
   -  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 
   -  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   -  ความเมตตา 
  2) ผลของการกระท าความดี เช่น ภาคภูมิใจ มีความสุขที่ได้รับการชื่นชมยกย่อง 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล    
          2) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. มีวินัย    
 3. ใฝุเรียนรู้  
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 สมุดบันทึกความดี 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การท าความดี 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความดี  
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลของการท าความดี 
  3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  4) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล   
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การท าความดี  
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมุดบันทึกความดี 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การท าความดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ลักษณะความสามารถและความดีของบุคคล                                     เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.   ครูให้นักเรียนดูภาพความสามารถของบุคคล แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น     
  เกี่ยวกับความสามารถของแต่ละบุคคล แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างความสามารถของนักเรียน  

           จากนั้นครูเขียนบันทึกบนกระดาน 
2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า คนเราทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันออกไป ซึ่ง

ความสามารถเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนได้ 
 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore) 
 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 4 
คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะความสามารถและความดีของบุคคล จากหนังสือเรียน ตาม
ประเด็นที่ก าหนด  
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 
 นักเรียนแต่ละคู่น าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาผลัดกันอธิบายความรู้ พร้อมทั้งซักถามจนมีความเข้าใจ
ตรงกัน แล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ลักษณะความสามารถและความดีของบุคคล 
 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความดี จากนั้น
นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ 1.1 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ผลของการท าความดี                                                                เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                            
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 ครูน าตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วน าส่งคืนเจ้าของ มาเล่าให้นักเรียน
ฟัง จากนัน้ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด  
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
      1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ผลของการท าความดี จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันสรุป 
          สาระส าคัญ  
      2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับการท าความดีของคนในสังคม มากลุ่มละ 1 ข่าว (ครู 
          มอบหมายให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า) แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข่าว 
          ดังกล่าว ในประเด็นที่ก าหนดโดยครูเป็นผู้สังเกตการณ์และกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
          แสดงความคิดเห็น 
      3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือนกลุ่มอ่ืนร่วมกัน 
          แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
      4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลของการท าความดี เมื่อท าเสร็จแล้วช่วยกัน 
          ตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มค าตอบให้สมบูรณ์ จากนั้นน าส่งครู 
      5. ครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ เพื่อน ามาจัดปูายนิเทศแสดงผลงานของ 
          นักเรียน 
      6. ครูอธิบายให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าความดี  
 
ขั้นที่  3  สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ผลของการท าความดี  
  

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท าสมุดบันทึกความดี โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 
 
 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การท าความดี 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) ตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วน าส่งคืนเจ้าของ  
   3) บัตรภาพ 
   4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความดี 
   5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลของการท าความดี  
 9.2 แหลง่การเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินสมุดบันทึกความดี 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การจดบันทึก  
   ความสามารถและ    
   ความดีของตนเอง 

บันทึกความสามารถและ
ความดีของตนเองได้  3 
พฤติกรรมขึ้นไป 

บันทึกความสามารถและ
ความดีของตนเองได้  2 
พฤติกรรม 

บันทึกความสามารถและ
ความดีของตนเองได้  1 
พฤติกรรม 

2. การยกตัวอย่าง   
    ความสามารถและ  
    ความดีของผู้อ่ืน 

ยกตัวอย่างความสามารถ
และ ความดีของผู้อ่ืนได้ 3 
พฤติกรรมขึ้นไป 

ยกตัวอย่างความสามารถ
และ ความดีของผู้อ่ืนได้ 2 
พฤติกรรม 

ยกตัวอย่างความสามารถ
และ ความดีของผู้อ่ืนได้ 1 
พฤติกรรม 

3. การบอกผลจาก  
    การท าความดีของ    
    ตนเองและผู้อ่ืน 

บอกผลจากการท าความดี 
ของตนเองและผู้อ่ืนได้  
3 พฤติกรรมข้ึนไป 

บอกผลจากการท าความดี 
ของตนเองและผู้อ่ืนได ้
2 พฤติกรรม  

บอกผลจากการท าความดี 
ของตนเองและผู้อ่ืนได้  
1 พฤติกรรม 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  8   ประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน 
                                                                                                         เวลา  8  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
   ส 2.2 ป.1/3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ย่อมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท ากิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อการปลูกฝังพื้นฐานส าคัญของประชาธิปไตยต่อเยาวชน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัว เช่น 
   -  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว 
   -  การรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
  2) กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น 
   -  เลือกหัวหน้าห้อง ประธานชุมนุม ประธานนักเรียน 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล    
          2) ทักษะการเชื่อมโยง 
  3) ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา   
          4) ทักษะการให้เหตุผล 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ลักษณะของผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตย  
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ลักษณะสังคมที่เป็นประชาธิปไตย    
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว  
  5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
  6) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   7) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   8) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัวและ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   กิจกรรมประชาธิปไตย                                    
เวลา  1  ชั่วโมง                                                 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูน าตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงถึงประชาธิปไตยมาเล่าให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นถึงประชาธิปไตย 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงประชาธิปไตยที่เป็นกระบวนการที่ถือเสียงข้างมากในการ
ตัดสินใจ 

 
ขั้นสอน 

1.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กัน
เป็น 2 คู ่แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย จากหนังสือเรียน  

2.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาผลัดกันอธิบายความรู้ พร้อมทั้งผลัดกันซักถาม
จนมีความเข้าใจตรงกัน 

3.  สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 
4.  สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายค าตอบในใบงานที่ 1.1 และให้เพิ่มเติมเป็นผลงานของกลุ่มตาม

ความคิดของสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ลักษณะของผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตย            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับกิจกรรมประชาธิปไตยว่ามีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งให้นักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างกิจกรรมประชาธิปไตยท่ีนักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรม  

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ในการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ จะต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
และคนที่จะท างานร่วมกับคนอ่ืนๆ ได้ดี จะต้องเป็นคนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 
 

ขั้นสอน 
1. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะของผู้ที่มีความเป็น 
    ประชาธิปไตย จากหนังสือเรียน  

     2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาผลัดกันอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีความ 
        เป็นประชาธิปไตย ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง พร้อมทั้งผลัดกันซักถามจนมี 
        ความเข้าใจตรงกัน 

3. นักเรียนทุกคนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ลักษณะของผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตย เสร็จแล้วตรวจสอบ
ความถูกต้อง สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายค าตอบในใบงานที่ 2.1 และให้เพ่ิมเติมเป็นผลงาน
ของกลุ่มตามความคิดของสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ เสร็จแล้วน าส่งครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ลักษณะของผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   ลักษณะสังคมที่เป็นประชาธิปไตย                                                  เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูน าตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมาเล่าให้นักเรียนฟัง พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงครอบครัวและโรงเรียนเป็นสังคมที่ใกล้ตัวและสังคมจะมี
ความสุขได้ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตย 

 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะสังคมที่เป็นประชาธิปไตย จากหนังสือเรียน ตาม
ประเด็นที่ก าหนด 
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายผลการศึกษาเรื่อง ลักษณะสังคมที่เป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้ง
ผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

2.  ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายความรู้จากการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม
จนมีความเข้าใจตรงกัน 

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ลักษณะสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เสร็จ
แล้วน าส่งครูผู้สอน 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 

ครูตรวจสอบผลงานในใบงานที่ 3.1 และคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดติดปูายนิเทศที่หน้า
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   กิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว                                                เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                            
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
     1. ครูให้สมาชิกกลุ่มเดิมผลัดกันเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวของนักเรียน ให้สมาชิกใน 
         กลุ่มฟัง 
     2. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างกิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวของนักเรียน โดยครูเขียนบันทึกบน 
        กระดาน 

3.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ครอบครัวเป็นสังคมที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดที่จะท ากิจกรรม
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว จากหนังสือเรียน 
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 
 1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมประชาธิปไตยใน 
        ครอบครัวให้สมาชิกในกลุ่มฟัง พร้อมทั้งผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างกิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว จากนั้นให้นักเรียนแต่ละ 
   กลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายความรู้และยกตัวอย่างกิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวที่หน้าชั้นเรียน 

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยใน
ครอบครัวเสร็จแล้วน าส่งครูผู้สอน 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงานที่ 4.1 แล้วคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
  



เรื่องท่ี 5   กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน                                                  เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                            
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม 
 ครูตั้งค าถามถามนักเรียนเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการกระท าตามกระบวนการประชาธิปไตยใน
ครอบครัวที่นักเรียนได้ปฏิบัติ จากนั้นครูอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นความส าคัญของกิจกรรมประชาธิปไตย 

 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จากหนังสือเรียน 
 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

1. สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาร่วมกันอภิปราย 
2. สมาชิกแต่ละคู่น าผลการอภิปรายมาท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เสร็จ

แล้วตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
 สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันน าเสนอผลงานของตนในใบงานที่ 5.1 และผลัดกันซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจ
ชัดเจน 
 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเขียนเป็นแผนผังความคิด 
 
ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
  



     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัวและ
โรงเรียน 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) ตัวอย่างข่าว 
   3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย  
   4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ลักษณะของผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตย   
   5) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ลักษณะสังคมที่เป็นประชาธิปไตย     
   6) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว 
   7) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การปฏิบัติกิจกรรม     
    ตามกระบวนการ      
    ประชาธิปไตย 
    ในครอบครัว 

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตยในครอบครัว 
3 กิจกรรมข้ึนไป  

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตย 
ในครอบครัว 2 กิจกรรม 

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตย 
ในครอบครัว 1 กิจกรรม 

2. การปฏิบัติกิจกรรม    
   ตามกระบวนการ      
   ประชาธิปไตย 
    ในโรงเรียน 

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3 กิจกรรมข้ึนไป 

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 2 
กิจกรรม 

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 1 
กิจกรรม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  9   สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันของเรา 
                                                                                                                                                            
เวลา  6  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 3.1 ป.1/1 ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
   ป.1/3 ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันนั้นมีจ านวนมากและหลากหลาย เราจึงควรเลือกใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ ยาสีฟัน 

 2) สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น มีผู้ให้หรือการใช้ของแลกของ 
3) สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ เช่น ซื้ออาหาร จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ 
 4) วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 
 5) ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ กระดาษ เสื้อผ้า อาหาร ไฟฟูา น้ า 
 6) ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน สาธารณูปโภคต่างๆ 
 7) วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างถูกต้องและประหยัดคุ้มค่า 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการสังเกต    
          2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
  3) ทักษะการจ าแนก    
          4) ทักษะการระบุ 
  5) ทักษะการเชื่อมโยง    
          6) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 บัตรส ารวจสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันของเรา 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง สินค้าและการบริการ  
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า  
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันของเรา 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจบัตรส ารวจสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน
ของเรา 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ความหมายของสินค้าและการบริการ                                              เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพสินค้าและการบริการ แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า สินค้าและ
บริการในแต่ละภาพมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้าง 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพดังกล่าวเป็นสินค้าและการบริการ ซึ่งในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยสินค้าและบริการบางอย่างที่เป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิต แต่สินค้าและบริการบางชนิด
ไม่จ าเป็นในชีวิต แต่จ าเป็นต้องใช้ เพราะท าให้เรามีความสะดวกสบายขึ้น 

3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายของสินค้าและบริการ จากหนังสือเรียน  
 
ขั้นที่ 2  จ าแนกความแตกต่าง  
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายความหมายของสินค้าและการบริการ และร่วมกันวิเคราะห์ความ
แตกต่างของสินค้ากับการบริการ 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน ครูจดค าตอบบนกระดาน 
 
ขั้นที่ 3  หาลักษณะร่วม 

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเปรียบเทียบความเหมือนหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินค้ากับการบริการ 
 2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลการเปรียบเทียบหน้าชั้นเรียน ครูจดค าตอบบนกระดาน 
 
ขั้นที่ 4  ระบุชื่อความคิดรวบยอด 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลจากขั้นที่ 2 และ 3 แล้วสรุปว่า สินค้าหมายถึงอะไร บริการหมายถึง
อะไร และมีประโยชน์หรือความจ าเป็นต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการสรุป
หน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นที่ 5  ทดสอบและน าไปใช้    
 นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง สินค้าและบริการ จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คน ออกมา
น าเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังบกพร่อง 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน                                เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
     1. ครูน าภาพสินค้าและการบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดง 
        ความคิดเห็น 
     2. ครูให้นักเรียนส ารวจตวัเองว่า นักเรียนใช้สินค้าอะไรบ้าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่นักเรียน 
        ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน โดยครูบันทึกบนกระดาน 
     3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน จะต้องใช้ประโยชน์จากสินค้าและ 
        การบริการหลายประเภท 

 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กัน แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 

1. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง พร้อมทั้งผลัดกันซักถามจนมี
ความเข้าใจตรงกัน 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน จากนั้นให้ตัวแทน
ของแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายความรู้และยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 

ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง สินค้าและบริการที่ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เสร็จแล้วน าส่งครูผู้สอน 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูตรวจผลงานในใบงานที่ 2.1 ของนักเรียน แล้วคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศท่ีหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า                                   เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                            
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 

1.  ครูยกตัวอย่างสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน โดยครูบันทึกบนกระดาน 
2.  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวันบนกระดานที่ครู

ก าหนดว่ามีสิ่งของใดบ้างท่ีเป็นของส่วนตัว และมีสิ่งของใดบ้างท่ีเป็นของส่วนรวม 
 

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 
1. ครูน าภาพสิ่งของที่เป็นส่วนตัวและสิ่งของที่เป็นส่วนรวมมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดงความ 
    คิดเห็นโดยการตอบค าถาม 
2. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้และประเด็นส าคัญท่ีได้จากการศึกษา แล้วผลัดกันซักถาม   
   จนมีความเข้าใจชัดเจน 
3. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กัน แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การใช้ประโยชน์จาก  
   สินค้าและบริการให้คุ้มค่า จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด 

     4. สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า เสร็จแล้ว 
        ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 
     5. นักเรยีนชว่ยกันเสนอแนะวิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวมให้ถูกต้องและประหยัด 
        คุ้มค่าต้องท าอย่างไร 
 
ขั้นที่ 3 สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 
 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท าบัตรส ารวจสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน
ของเรา 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) บัตรภาพ 
   3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สินค้าและการบริการ 
   4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
   5) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า   
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

 แบบประเมินบัตรส ารวจสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ระบุสินค้าที่ใช้ 
   ประโยชน์ใน 
  ชีวิตประจ าวัน 

ระบุสินค้าที่ใช้ประโยชน์ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ด้  1 0 
รายการขึ้นไป  

ระบุสินค้าที่ใช้ประโยชน์ใน
ชี วิ ตประจ า วั น ได้  6 -10 
รายการ 

ระบุสินค้าที่ใช้ประโยชน์ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ด้  1 -5 
รายการ 

2. ระบุการบริการที่ 
    ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
  ชีวิตประจ าวัน 

ร ะ บุ ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ใ ช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 10 รายการขึ้นไป 

ร ะ บุ ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ใ ช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 6-10 รายการ 

ร ะ บุ ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ใ ช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 1-5 รายการ 

3. การเสนอแนะ 
  วิธีการใช้ทรัพยากร
  ในชี วิตประจ า วัน
  อย่างประหยัด 

เสนอแนะวิธีการใช้ทรัพยากร
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น อ ย่ า ง
ประหยัด 5 ข้อขึ้นไป 

เสนอแนะวิธีการใช้ทรัพยากร
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น อ ย่ า ง
ประหยัด 3-4 ข้อ 

เสนอแนะวิธีการใช้ทรัพยากร
ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  
1-2 ข้อ 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  10   จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน 
                                                                                                         เวลา  6  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 3.1   ป.1/2       ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เกินตัวและคุ้มค่า และรู้จักเก็บออมไว้ย่อม
ส่งผลดีต่อสภาพความเป็นอยู่ในการด าเนินชีวิต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ 

 2) ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
3) ประโยชน์ของการออม 
 4) โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
 5) วางแผนการใช้จ่าย 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการตีความ 
  2) ทักษะการสรุปลงความเห็น 
  3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. อยู่อย่างพอเพียง 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 สมุดนักประหยัด 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การออมเงิน  
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้จ่าย  
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การวางแผนการใช้จ่าย 
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ประโยชน์ของการรู้จักออม  
  5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวและโทษของการจ่ายเงินเกินตัว  
  6) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   7) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   8) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมุดนักประหยัด 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ความหมายของการออม           เวลา  1  ชั่วโมง                                                               
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพการออม แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากภาพ แล้วตอบค าถามตามที่
ก าหนด 
 2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ภาพที่ครูน ามาให้นักเรียนดูนั้นเป็นภาพการเก็บเงินรายได้ส่วน
หนึ่งไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต หรือเก็บเอาไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น 

 
ขั้นสอน 
 1. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายของการออม จากหนังสือเรียน  
 2. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอภิปรายความรู้และประเด็นส าคัญท่ีได้จากการศึกษากับคู่ของตน แล้วผลัดกัน 
        ซักถามจนมีความเข้าใจชัดเจน จากนั้นครูสุ่มตัวแทนของแต่ละคู่ออกมาอภิปรายความรู้ที่ได้จาก 
        การศึกษาที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนคู่อ่ืนที่มีความคิดเห็นแตกต่างอภิปรายเพ่ิมเติม หากมีข้อสงสัย 
        ให้ซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกการออมเงินของตนเอง เป็นเวลา 5 วัน แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 1.1  
       เรื่อง การออมเงิน (ครูนัดหมายการส่งใบงานตามความเหมาะสม) 

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมายของการออม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   การรู้จักวางแผนการใช้จ่าย                                                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                               
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน โดยให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของการออมเงิน แล้ว
ช่วยกันตอบค าถาม 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า การใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของคนเราทุกคน มักจะหมดไปกับการ
ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 

 
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กัน
เป็น 2 คู ่ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เรื่อง การรู้จักวางแผนการใช้จ่าย จากหนังสือเรียน  

2. สมาชิกแต่ละคู่มารวมกลุ่มเดิม (4 คน) แล้วผลัดกันอภิปรายความรู้และประเด็นส าคัญที่ได้จาก
การศึกษากับสมาชิกอีกคู่ภายในกลุ่มฟัง แล้วผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

3. ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียน
กลุ่มอ่ืนที่มีความคิดเห็นแตกต่างอภิปรายเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยให้ซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้จ่ายเงิน จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน 
ออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชั้นเรียน จากนั้นเก็บรวบรวมใบงานส่งครู 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การรู้จักวางแผนการใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่ 3   วิธีวางแผนการใช้จ่าย                   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าเกี่ยวกับการใช้จ่ายของตนเองให้
สมาชิกในกลุ่มฟังแบบเล่าเรื่องรอบวง 

2. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของครอบครัวของนักเรียน โดยครูบันทึกบน
กระดาน 

3. ครูถามนักเรียนว่า ครอบครัวของนักเรียนมีวิธีการวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างไร จากนั้นครูอธิบายเชื่อมโยงให้
นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อเรามีรายได้ท่ีเข้ามาจะต้องแบ่งเป็นสัดส่วน เพ่ือไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และแบ่ง
เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต 
 

ขั้นสอน 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง วิธีวางแผนการใช้จ่าย จากหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียน

แต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง การวางแผนการใช้จ่าย 
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 3.1 ของตนให้สมาชิกคนอ่ืนฟังทีละคนแบบเล่า

เรื่องรอบวงแล้วสมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลงานของทุกคนเพ่ือเป็นค าตอบของกลุ่ม 
3. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 3.1 หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง วิธีวางแผนการใช้จ่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   ประโยชน์ของการรู้จักเก็บออม                                                       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ในการออมเงิน จะต้องมีวินัยในการออมและต้องตั้งเปูาหมายในการออมให้ 
        ชัดเจน ซึ่งเปูาหมายเป็นสิ่งที่ก าหนดจ านวนเงินออมและระยะเวลาในการออมแตกต่างกันไป 
 2. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ประโยชน์ของการรู้จักเก็บออม จากหนังสือเรียน  
 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสม จะท าให้เรามีเงิน 
        ออมมากข้ึน 

 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการรู้จักเก็บออม ทั้งประโยชน์ต่อตัว 
        นักเรียนเองประโยชน์ต่อครอบครัว และประโยชน์ในอนาคต  
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มท า 
        ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ประโยชน์ของการรู้จักออม โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบในใบ 
        งานที่ 4.1 ของตนให้สมาชิกคนอื่นฟังทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง 
 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปค าตอบของใบงานที่ 4.1 ของทุกคนเพ่ือเป็นค าตอบของกลุ่ม จากนั้นให้ 
        ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 3  สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการรู้จักเก็บออมในประเด็นต่อไปนี้ 
  1)  ประโยชน์ต่อตนเอง 
  2)  ประโยชน์ต่อครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5   ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัว                                          เวลา  1-2  ช่ัวโมง  
    และโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว      
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 

1. ครูให้นักเรียนสังเกตการใช้จ่ายในแต่ละวันของนักเรียนว่า ในแต่ละวันนักเรียนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักเรียนว่า นักเรียนมีรายรับและรายจ่ายในแต่ละวันเป็น

อย่างไร 
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ถ้านักเรียนไม่รู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้ดีก็อาจเกิดปัญหา 
    ในการใช้จ่ายได้ 
 

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 
1. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินมาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์  
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวและโทษของการ 
    จ่ายเงินเกินตัว จากหนังสือเรียน 
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้และประเด็นส าคัญท่ีได้จากการศึกษา แล้วผลัดกันซักถามจน 
    มีความเข้าใจชัดเจน 
4. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างเก่ียวกับประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวและโทษของการ 
     จ่ายเงินเกินตัวที่หน้าชั้นเรียน 
5. สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวและโทษของการ

จ่ายเงินเกินตัว เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 
6. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 จากนั้นนักเรียนช่วยกันเสนอแนะวิธีการใช้จ่ายเงิน

ไม่เกินตัวว่า ต้องท าอย่างไร 
 

ขั้นที่ 3 สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวและโทษของการจ่ายเงินเกิน
ตัว 
 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท าสมุดนักประหยัด โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) ตัวอย่างข่าว 
   3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การออมเงิน  
  5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การใช้จ่าย  
  6) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การวางแผนการใช้จ่าย 
  7) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ประโยชน์ของการรู้จักออม  
  8) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวและโทษของการจ่ายเงินเกินตัว 
  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

 แบบประเมินสมุดนักประหยัด 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การรู้จักวางแผน 
    การใช้จ่ายเงิน 

วางแผนการใช้จ่ายเงิน 
ได้อย่างเหมาะสม 

วางแผนการใช้จ่ายเงินได้
อย่างเหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ ่

วางแผนการใช้จ่ายเงิน 
ได้อย่างเหมาะสมเป็น
บางส่วน 

2. การเห็นคุณค่า 
   ของการออม  

น าเงินที่ได้จากการออมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 

น าเงินที่ได้จากการออมไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 

น าเงินทีไ่ด้จากการออมไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมเป็นบางส่วน 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  11   ท างานดี มีความสุข 
                                                                                                         เวลา  6  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 3.2 ป.1/1 อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การท างานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสุจริตนั้น ย่อมส่งผลดีต่อความสงบสุขของครอบครัวและสังคม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) ความหมาย ประเภท และความส าคัญของการท างาน 
  2) เหตุผลของการท างาน 
  3) ผลของการท างานประเภทต่างๆ ที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
  4) การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคมสงบสุข 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
  2) ทักษะการให้เหตุผล  
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์ สุจริต    
 2. มีวินัย 
 3. ใฝุเรียนรู้  
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 สมุดภาพอาชีพสุจริตที่ตนเองอยากท าเม่ือโตขึ้น 
 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ท างานดี มีความสุข 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง อาชีพที่ฉันใฝุฝัน  
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของการท างาน 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ผลของการท างานอย่างสุจริต  
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน   
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ท างานดี มีความสุข 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมุดภาพอาชีพสุจริตที่ตนเองอยากท าเมื่อโตขึ้น 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ท างานดี มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ความหมายและความส าคัญของการท างาน                                      เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต ตระหนัก 

1.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าอาชีพการท างาน
ของครอบครัวว่ามีอาชีพอะไร  

2.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมาเล่าอาชีพการท างานของครอบครัว 
3.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การท างานเป็นสิ่งที่เราต้องท าเพ่ือให้เกิดรายได้ น ามาใช้จ่ายซื้อ

สิ่งของที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 
 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายและความส าคัญในการท างาน 
จากหนังสือเรียน เพ่ืออธิบายความรู้ในประเด็นที่ก าหนด  
 
ขั้นที่ 3  ลงมือปฏิบัติ 
 สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายและความส าคัญในการท างาน  จากหนังสือเรียน 
ตามแผนที่วางไว้ จากนั้นร่วมกันอธิบายในประเด็นความรู้จนเกิดความรู้ความเข้าใจ แล้วสรุปผล 
 
ขั้นที่ 4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
 1. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและ 
       ความส าคัญของการท างาน เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 
 2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 1.1 ของตนให้สมาชิกคนอื่นฟังทีละคนแบบเล่า 
        เรื่องรอบวงครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ 
        ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5  สรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมายและความส าคัญของการท างาน 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ประเภทของการท างาน                       เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูน าภาพการท างานในแต่ละอาชีพมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันทายว่าภาพที่นักเรียนเห็นนั้น                  
        มีอาชีพอะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพในภาพดังกล่าว 
 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การท างานมี 2 ประเภท คือ การท างานที่ก่อให้เกิดรายได้ และ 
        การท างานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ประเภทของการท างาน จากหนังสือเรียนตามประเด็นที่
ก าหนด ดังนี้ 

- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง การท างานที่ก่อให้เกิดรายได้ 
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง การท างานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 
 1. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายผลการศึกษาเรื่อง ประเภทของการท างาน แล้วช่วยกันยกตัวอย่าง 
        การท างานที่ก่อให้เกิดรายได้ และการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมทั้งผลัดกันซักถามจนมีความ 
        เข้าใจตรงกัน 
 2. ตัวแทนนักเรียนของแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาอธิบายความรู้เรื่อง ประเภทของการท างาน พร้อมทั้ง 
        ยกตัวอย่างการท างานที่ก่อให้เกิดรายได้ และการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากมีข้อสงสัยให้ซักถาม 
        จนมีความเข้าใจตรงกัน 
 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
  นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของการท างาน  

 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 4-5 คน ออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่  2.1 โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความ 
     ถูกต้อง 
 2. ครูผู้สอนตรวจผลงานของนักเรียน แล้วคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 

 
 
 



เรื่องท่ี 3   ผลของการท างานอย่างสุจริตที่มีต่อครอบครัวและสังคม                        เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 

1.  ครูน าภาพการประกอบอาชีพอย่างสุจริตและการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตมาให้นักเรียนดู แล้วให้
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการประกอบอาชีพอย่างสุจริตโดยครูบันทึกบนกระดาน 
3.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเพ่ิมเติมว่า การท างานอย่างสุจริต ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตามย่อมมีผลดี

ต่อครอบครัวและสังคม 
 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการท างานสุจริตมีผลต่อครอบครัวและสังคมอย่างไร 
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์ที่หน้าชั้นเรียน 
 2.  สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ผลของการท างานอย่างสุจริต เสร็จแล้วครูและนักเรียน
ช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 
 
ขั้นที่ 3  สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ผลของการท างานอย่างสุจริตที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจัดท าสมุดภาพอาชีพสุจริตที่ตนเองอยากท าเม่ือโตขึ้น                                                        
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ท างานดี มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) บัตรภาพ 
   3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อาชีพที่ฉันใฝุฝัน  
   4) ใบงานที ่2.1 เรื่อง ประเภทของการท างาน 
   5) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ผลของการท างานอย่างสุจริต  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

 แบบประเมินสมุดภาพอาชีพสุจริตที่ตนเองอยากท าเม่ือโตขึ้น 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  เหตุผลของการ
เลือกอาชีพที่ตนเอง
อยากท าเมื่อโตขึ้น  

อธิบายเหตุผลของการเลือก 
อาชีพที่ตนเองอยากท าเมื่อ
โตขึ้นได้ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายเหตุผลของการเลือก 
อาชีพที่ตนเองอยากท าเมื่อ
โตขึ้นได้ค่อนข้างละเอียด
ชัดเจน 

อธิบายเหตุผลของการเลือก 
อาชีพที่ตนเองอยากท าเมื่อโต 
ขึ้นไม่ค่อยละเอียด และไม่
ชัดเจน 

2. การอธิบายผลของ 
   การประกอบอาชีพ 
   สุจริต 

อธิบายผลของการประกอบ 
อาชีพสุจริตได้ถูกต้อ
ครบถ้วนทุกประเด็น 

อธิบายผลของการประกอบ 
อาชีพสุจริตได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

อธิบายผลของการประกอบ 
อาชีพสุจริตได้ถูกต้อง 
เป็นบางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  12   สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
                                                                                                         เวลา  4  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 5.1 ป.1/1   แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 ส 5.2 ป.1/3   มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและชั้นเรียน 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิต ดังนั้น
เราจึงต้องจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน เพ่ือที่จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
  2) การรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์    
  2)  ทักษะการสรุปลงความเห็น 
  3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 กิจกรรมนักส ารวจตัวน้อย 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว  
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและท่ีโรงเรียน 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล   
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจกิจกรรมนักส ารวจตัวน้อย 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ความหมายของสิ่งแวดล้อม                                                       เวลา  1  ชั่วโมง                                                 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 
ขั้นที่  1   สังเกต 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีนักเรียนเห็นในภาพ ว่ามีลักษณะอย่างไร 
 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่อยู่ในบ้านและสิ่งที่อยู่นอกบ้าน 
    3. นักเรียนทุกคนศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายของสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน 
 
ขั้นที่  2   จ าแนกความแตกต่าง 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างของ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกบ้านกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้าน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการ
วิเคราะห์หน้าชั้นเรียน 

 
ขั้นที่  3   หาลักษณะร่วม 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเปรียบเทียบความเหมือนหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสิ่งแวดล้อมในบ้านกับ
สิ่งแวดล้อมนอกบ้าน จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลการเปรียบเทียบ 
 
ขั้นที่  4   ระบุชื่อความคิดรวบยอด 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลจากขั้นที่ 2 และ 3 แล้วสรุปว่า สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร และมี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับมนุษย์ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการสรุปหน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นที ่5   ทดสอบและน าไปใช ้
 1. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ส่ิงแวดล้อม  
 2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คน ออกมาน าเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบาย 
        เพ่ิมเติมในส่วนที่ยังบกพร่อง 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ประเภทของสิ่งแวดล้อม                                                     เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาพว่า มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนมีทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 

 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore) 

1.   ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ  
2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง ประเภทของสิ่งแวดล้อม จาก

หนังสือเรียน       
 

ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 
1.   นักเรียนแต่ละคู่น าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาผลัดกันอธิบายความรู้ พร้อมทั้งซักถามจนมีความเข้าใจ

ตรงกัน 
2.  สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ส่ิงแวดล้อม
รอบตัวและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานที่ 2.1 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและโรงเรียน                                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูน าภาพสิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียนมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดง 
    ความคิดเห็น 

 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่บ้านและท่ีโรงเรียน โดยครูบันทึกลงบนกระดาน 
 3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเพ่ิมเติมว่า สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและโรงเรียนมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กัน จากนั้นให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม
ที่บ้านและ ที่โรงเรียน จากหนังสือเรียน 

2.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้และประเด็นส าคัญท่ีได้จากการศึกษา แล้วผลัดกัน
ซักถามจนมีความเข้าใจชัดเจน 

3.  สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและท่ีโรงเรียน 
4.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและท่ีโรงเรียน 
  

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมนักส ารวจตัวน้อย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 
 
 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
  4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว  
   5) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินกิจกรรมนักส ารวจตัวน้อย 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การจ าแนก 
   ประเภทของ 
   สิ่งแวดล้อม 

จ าแนกประเภทของ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 
15 ชนิดขึ้นไป 

จ าแนกประเภทของ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 
10-14 ชนิด 

จ าแนกประเภทของ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 1-
9 ชนิด 

2. การจัดระเบียบ      
   สิ่งแวดล้อมที่ 
   บ้านและท่ี 
    โรงเรียน 

อธิบายการจัดระเบียบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและท่ี
โรงเรียนได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

อธิบายการจัดระเบียบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและท่ี
โรงเรียนได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

อธิบายการจัดระเบียบ 
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและท่ี
โรงเรียนได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  13   ที่ตั้งและแผนผัง 
                                                                                                         เวลา  6  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 5.1 ป.1/2 ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
   ป.1/3 ระบุทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ 
   ป.1/4 ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน  
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การบอกต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น จะต้องรู้ทิศหลัก และที่ตั้งของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งเหล่านั้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย บ้าน เพื่อนบ้าน ต้นไม้ 

ถนน ทุ่งนา ไร่ สวน ที่ราบ ภูเขา แหล่งน้ า 
2) ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก) และที่ตั้งของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
3)  แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการระบุ 
  3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 การเขียนแผนผังห้องเรียนของฉัน 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ที่ตั้งและแผนผัง 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ต าแหน่ง ระยะ ทิศ   
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ และทิศทั้ง 4    
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง แผนผังบ้านของฉัน 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ที่ตั้งและแผนผัง 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจการเขียนแผนผังห้องเรียนของฉัน 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ที่ตั้งและแผนผัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ต าแหน่ง ระยะ ทิศ                               เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ  (Engage) 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพต าแหน่งที่ตั้ง แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพดังกล่าว 
 2. ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ต าแหน่ง ระยะ และทิศของสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของ 
       นักเรียน มีความสัมพันธ์กัน และน ามาเขียนแผนผังเพ่ือให้รู้ที่ตั้งและค้นหาได้ถูกต้อง  
 
ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา  (Explore) 
 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่ร่วมกัน
ศึกษาความรู้เรื่อง ต าแหน่ง ระยะ ทิศ จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด  

 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้  (Explain) 

1. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ที่คู่ของตนได้ศึกษามาผลัดกันอภิปรายความรู้  
2. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาอภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกบัต าแหน่ง ระยะ ทิศที่หน้าชั้น 
   เรียน  

 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ  (Expand) 
 นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ต าแหน่ง ระยะ ทิศทั้ง 4 เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล  (Evaluate) 
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ และทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว                เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
 
ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมนั่งล้อมวงกันเล่าต าแหน่งและทิศของบ้านและโรงเรียนของนักเรียน โดยผลัดกันเล่า    
       ทีละคน 
 2. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมาบอกต าแหน่งและทิศของบ้านและโรงเรียน 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ต าแหน่ง ระยะ และทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา จะช่วยท าให้เรา 
       ค้นหาสิ่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

 
ขั้นที่ 2  จัดการเรียนรู้ 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ และทิศของสิ่งต่างๆ  
       รอบตัว จากหนังสือเรียน  
 2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอภิปรายความรู้และประเด็นส าคัญท่ีได้จากการศึกษากับสมาชิกภายใน 
        กลุ่มฟัง แล้วผลัดกันซักถามจนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
 3. ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียน 
        กลุ่มอ่ืนที่มคีวามคิดเห็นแตกต่างอภิปรายเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยให้ซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

 
ขั้นที่ 3  สรุปและน าหลักการไปประยุกต์ใช้ 

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ และทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
2. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของ

ต าแหน่ง ระยะ และทิศ จากนั้นสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 2.1 ของตนให้
สมาชิกคนอืน่ฟังทีละคน 

3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันสรุปผลงานของทุกคนเป็นของกลุ่มตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
ผลงานที่หน้าชั้นเรียน 

 
ขั้นที่ 4  วัดและประเมินผล 
 ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท ากิจกรรมที่ผ่านมาและจากการท าใบงานที่ 2.1 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   แผนผัง                                                                                เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ  (Engage) 

1. ครูใหน้ักเรียนดูภาพตัวอย่างแผนผังในห้องเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ 
   ดังกล่าว 
2. ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า แผนผังเป็นการย่อส่วนของสิ่งต่างๆ เพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้ง 
   ของ สิ่งต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนเพ่ือให้เข้าใจง่าย 

 
ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา  (Explore) 
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กัน แล้วร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง แผนผัง จากหนังสือเรียน 

 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้  (Explain) 

1. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ที่คู่ของตนได้ศึกษามาผลัดกันอภิปรายความรู้  
2. ครูสุ่มตัวแทนนักเรยีน 2-3 กลุ่ม ออกมาอภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับแผนผังที่หน้าชั้นเรียน  

 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ   (Expand) 
 นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง แผนผังบ้านของฉัน เสร็จแล้วตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล  (Evaluate) 
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 3.1 โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 

 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนแผนผังห้องเรียนของฉัน โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 
 
 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ที่ตั้งและแผนผัง 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) บัตรภาพ 
   3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ต าแหน่ง ระยะ ทิศทั้ง 4  
   4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ และทิศ  
   5) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง แผนผังบ้านของฉัน  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

 แบบประเมินการเขียนแผนผังห้องเรียนของฉัน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การเขียน
 องค์ประกอบของ
 แผนผังห้องเรียน 

เขียนองค์ประกอบของ
แผนผังห้องเรียนได้
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เขียนองค์ประกอบของ
แผนผังห้องเรียนได้ถูกต้อง 
ค่อนข้างสมบูรณ์ 

เขียนองค์ประกอบของ
แผนผังห้องเรียนได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

2. การแสดงต าแหน่ง 
 ของสิ่งต่างๆ 
 ภายใน
 ห้องเรียน 

แสดงต าแหน่งของสิ่ง
ต่างๆ ภายในห้องเรียนได้
ถูกต้องชัดเจนตามความ
เป็นจริง 

แสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ 
ภายในห้องเรียนได้ถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงเป็นส่วน
ใหญ ่

แสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ 
ภายในห้องเรียนได้ถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงเป็น
บางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  14   สภาพอากาศ  
                                                                                                     เวลา  4  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 5.1 ป.1/5 สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน จะมีผลต่อมนุษย์ ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
อากาศ เพ่ือด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน ความร้อนของอากาศ ฝน-เมฆ- 
             ลม   
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการสังเกต    
          2) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้    
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันและการปฏิบัติตน 
 
 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สภาพอากาศ  
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ   
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศในแต่ละวัน   
  3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   4) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   5) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สภาพอากาศ  
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันและการปฏิบัติตน 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สภาพอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน     เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูตั้งค าถามนักเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศในรอบวัน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
2.  ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า สภาพอากาศเป็นลักษณะทั่วๆ ไปของลมฟูาอากาศ  

 
ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กัน ให้แต่ละคู่
ร่วมกันศึกษาความรู้ เรื่อง สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน จากหนังสือเรียน  
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ที่คู่ของตนได้ศึกษามาผลัดกันอภิปรายความรู้ พร้อมทั้งซักถามจนมี
ความเข้าใจตรงกัน 

2.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาอภิปรายผลการศึกษาสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน ที่หน้าชั้นเรียน หากมีข้อสงสัยให้ซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เสร็จแล้ว
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
ครูคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง                                     เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                            
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 
ขั้นที่ 1  สังเกต 
 1. ครูให้สมาชิกกลุ่มเดิมผลัดกันเล่าเกี่ยวกับสภาพอากาศในรอบวันให้สมาชิกในกลุ่มฟัง จากนั้นให้นักเรียน 
        ช่วยกันยกตัวอย่างสภาพอากาศ โดยครูเขียนบันทึกบนกระดาน 
 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า สภาพอากาศในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วง 
        ฤดูกาล 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากหนังสือเรียน 
 
ขั้นที่ 2  วิเคราะห์วิจารณ์ 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันตามประเด็น 
        ตามท่ีก าหนดแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน 
 2. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศในแต่ 
        ละวัน 
 3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 2.1 ของตนให้สมาชิกคนอ่ืนฟังทีละคน จากนั้นครู 
        สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 3  สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศในแต่ละวัน 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันและการปฏิบัติตน 
 โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สภาพอากาศ  
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ   
   3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศในแต่ละวัน  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันและการปฏิบัติตน 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การบรรยาย 
   ลักษณะอากาศใน 
   รอบวัน 

เขียนบรรยายลักษณะ
อากาศ ในรอบวันได้อย่าง
ละเอียด ชัดเจน ครบทั้ง 7 
วัน  

เขียนบรรยายลักษณะ
อากาศ ในรอบวันได้อย่าง
ละเอียด ชัดเจน แต่ขาดไป 
1-2 วัน  

เขียนบรรยายลักษณะ
อากาศ  ในรอบวันไม่
ละเอียด ไม่ชัดเจน และขาด
ไป 1-2 วัน 

2. การปฏิบัติตนต่อ 
  สภาพอากาศที่
  เปลี่ยนแปลง 

บอกวิธีการปฏิบัติตนต่อ
สภาพอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

บอกวิธีการปฏิบัติตนต่อ
สภาพอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงได้ถูกต้อง
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 

บอกวิธีการปฏิบัติตนต่อ
สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
ไดไ้ม่เหมาะสม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 - 6 ดี 
  3 - 4 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  15   มนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
                                                                                                         เวลา  6  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
     ส 5.2 ป.1/1 บอกสิ่งต่างๆ ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
   ป.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จะมีผลต่อมนุษย์ ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าว เพื่อด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1)  ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย 
 และอาหาร  
  2)  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว  
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการสังเกต    
          2) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  3) ทักษะการเชื่อมโยง 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝุเรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง มนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง การรู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม   
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง มนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว 
  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง มนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ                                             เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที ่ 1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพลักษณะภูมิประเทศ แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพดังกล่าว 
2.  ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศในพ้ืนที่ต่างๆ มีความ

แตกต่างกัน 
 

ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่กันศึกษาความรู้ 
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ จากหนังสือเรียน  
 
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ที่คู่ของตนได้ศึกษามาผลัดกันอธิบายความรู้ พร้อมทั้งซักถามจนมี
ความเข้าใจตรงกัน 

2.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาอภิปรายผลการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ี
หน้าชั้นเรียน หากมีข้อสงสัยให้ซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
ครูคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม                                              เวลา  1-2  ช่ัวโมง                                                            
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1   กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพลักษณะภูมิประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพดังกล่าว 

2.  ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงมีท้ังเป็นไปตาม
ธรรมชาติและมนุษย์เป็นคนท า 
 

ขั้นที่  2   ส ารวจค้นหา (Explore)  
 นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จาก
หนังสือเรียน ตามประเด็นที่ก าหนด 
  
ขั้นที่  3   อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ที่คู่ของตนได้ศึกษามาผลัดกันอธิบายความรู้ พร้อมทั้งซักถามจนมี
ความเข้าใจตรงกัน 

2.  ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาอภิปรายผลการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ี
หน้าชั้นเรียน หากมีข้อสงสัยให้ซักถามจนมีความเข้าใจตรงกัน 

 
ขั้นที่  4   ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ที่ได้มาท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เสร็จแล้ว
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
ครูคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพติดปูายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   การรู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม                                       เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                            
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม 
  1. ครูตั้งค าถามถามนักเรียนเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีผล 
        ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการรู้เท่าทันและ 
        ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การรู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน 
 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาร่วมกันอภิปราย จากนั้นให้สมาชิกแต่ละคู่น าผลการ
อภิปรายมาท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง การรู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
 สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันน าเสนอผลงานของตนในใบงานที่ 3.1 และผลัดกันซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจ
ชัดเจน 
 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การรู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยเขียนเป็นแผนผังความคิด 
 
ขั้นที ่ 6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาน าเสนอผลงานการเขียนแผนผังความคิดที่หน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท ารายงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว 
 โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
     นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง มนุษย์กับสภาพแวดล้อม 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
   2) บัตรภาพ 
   3) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
   4) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
   5) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การรู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การอธิบายลักษณะ
  ภูมิประเทศ 
   ภูมิอากาศ ที่มีผล 
  ต่อความเป็นอยู่ 
 ของมนุษย์ 

อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ที่มี
ผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ได้ถูกต้องละเอียด 
ชัดเจน 

อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ที่มีผล
ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
ได้ถูกต้อง ชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ ่

อธิบายลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ได้ถูกต้อง 
ชัดเจนเพียงบางส่วน 

2. การอธิบาย 
    ผลกระทบของการ    
    เปลี่ยนแปลง 
   ของสภาพแวดล้อม 
   ที่มีต่อตนเอง 

อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อตนเอง
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน  

อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อ
ตนเองได้ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่ 

อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อ
ตนเองได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

3. การอธิบายการ
  ปรับตัวเข้ากับ
  สิ่งแวดล้อมที่มีการ
  เปลี่ยนแปลง 

บอกวิธีการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

บอกวิธีการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ถูกต้อง 
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 

บอกวิธีการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่
เหมาะสม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  8 - 9 ดี 
  5 - 7 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

 


