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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 าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 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 าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้เป็นเป้าหมายในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดทุกข้อว่า ระบุให้ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร และต้องสามารถลงมือปฏิบัติอะไรได้บ้าง และผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดนี้จะน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านใดแก่ผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 

 

2. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เมื่อผู้สอนวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดและได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน
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  โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในหน่วย
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 

   คิดย้อนกลบัสู่จดุเร่ิมต้น 

      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 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วยการ
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   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ 
               อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
               ผู้เรียน 



สารบัญ 

 หน้า 

 การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรียน พิเศษ  1-19   

 ค าอธิบายรายวิชา พิเศษ  20   

 โครงสร้างรายวิชา  พิเศษ  21-23  

 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  พิเศษ  24-28  
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาต่างๆ  1-48 
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมน าความสุข 49-166 
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้สิ่งที่ดี  167-210 
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้ 211-265 
   

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมประชาธิปไตย 266-339 
   

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายน่ารู้ 340-401 
   

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 402-468 
   
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ 469-509 
   
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 510-620 
   
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 621-720 
   
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  721-781 
   
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 782-895 
   
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 896-943 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 944-1,042 



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 และเป้าหมายการเรียนรู้
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 และเสนอความคิดท่ีแตกต่าง 
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 : การสร้างศักยภาพการคิดผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดให้แก่ผู้เรียนเป็น
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 ทั กษะการเชื่อมโยง 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 ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสื่อสา ร ทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสร้างความรู้  

ป. 5 

ป. 2 



จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (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 

  เป้าหมายหลักสูตร/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 คุณลักษณะตามหลักสตูร 

  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 
 
 
 
 
  ใฝ่เรียนรู้ 
 
 
 
 
  ใฝ่ดี 
 
 
 

  รักชาติ ศาสน์ 
      กษัตริย์ 
 
  ซื่อสัตย์สุจริต 
 
  มีวินัย 
 
  ใฝ่เรียนรู้ 
 
  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 เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 ท าความเข้าใจให้กระจ่าง  
 

  นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
   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    
    และเป้าหมายการพัฒนา  
    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 

เป้าหมายสถานศึกษา 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 
    - การใช้หลักสูตรการเรียนรู้ที่ 
  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
  ผู้เรียนตามจุดเน้น 
    - การใช้โครงสร้างเวลาเรียน 
      และตารางเรียนตามรูปแบบ 
      ของหลักสูตรการเรียนรู้ 
    - การจัดการเรียนรู้ที่ 
      หลากหลายทั้งในและนอก 
      ห้องเรียน 
    - การวัดและประเมินผลที่เน้น 
      การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
  จดุเน้น 
2. น าผลการตรวจสอบปรับปรุง 
   จุดอ่อน และพัฒนาจุดเด่น 

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

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
    ได้รับการพัฒนา 
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 เพื่อน 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  
    กิจกรรมทีห่ลากหลาย  
    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. กรุงเทพฯ : 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 
   จดุประสงค์ 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 6             ภาคเรียนที่ 1-2                
รหัสวิชา ส16101      เวลา 80 ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ และ
ความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา 
กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การ
เปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ข่าวและเหตุการณ์ การปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรม
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ 
หน่วยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ที่
มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของไทย สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข 
  
 ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1   ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9
  
 ส 1.2   ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,  ป.6/4 
 ส 2.1   ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5     
  
 ส 2.2   ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3 
 ส 3.1   ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3       
  
 ส 3.2   ป.6/1,   ป.6/2 
 ส 5.1   ป.6/1,  ป.6/2         
 ส 5.2   ป.6/1,   ป.6/2,   ป.6/3 
 รวม  31 ตัวช้ีวัด  



โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษาฯ  ป. 6 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศาสนาต่างๆ  ส 1.1 ป.6/1 
 ป.6/2    
         

ศาสนาทุกศาสนามีความส าคัญต่อผู้นับถือ  
การศึกษาประวัติของศาสดา และหลักธรรม                          
ค าสอนของศาสนาจะท าให้เกิดความศรัทธา                      
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

3  

2 หลักธรรมน า
ความสุข 

ส 1.1 ป.6/4 
 ป.6/7 
 ป.6/8 
 ป.6/2 

พระรัตนตรัยมีความส าคัญซึ่งทุกคนพึง 
แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม                                 
หลักไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3                                     
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติ                  
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

9  

3 เรียนรู้สิ่งที่ดี   ส 1.1 ป.6/3 
 ป.6/5 
 ป.6/6 
   

พุทธศาสนิกชนทุกคนควรน าคุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของพุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชน
ตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ และพัฒนาจิตตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา 

3  

4 ศาสนิกชนที่ดีและ 
ศาสนพิธีน่ารู้  

ส 1.1 ป.6/9 
ส 1.2 ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 
 ป.6/4 
              

ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่างก็มีลักษณะ
ส าคัญ ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเข้าร่วมพิธีอย่างมีมรรยาท ชาวพุทธ 
ทุกคนต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เข้าร่วม
ในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนาตามที่ก าหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

5  

5 กิจกรรม
ประชาธิปไตย 

ส 2.2 ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 
  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล                             
ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริหารส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาชนไทยในท้องถิ่นและ
ประเทศ ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

7  



โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษาฯ  ป. 6 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

6 กฎหมายน่ารู้ ส 2.1 ป.6/1 
  

กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ การปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ย่อมท าให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

5 

 

7 วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง 

ส 2.1 ป.6/2 
 ป.6/3 
 ป.6/4 
 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคม วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
มีความแตกต่างกัน  และมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา จึงควรธ ารงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงออกถึง
มรรยาทไทยได้อย่างเหมาะสม     

6  

8 ข้อมูลข่าวสารและ
เหตุการณ์ 

ส 2.1 ป.6/5 
 

การรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิด 
ขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น จะต้องมีหลัก 
ในการเลือกรับจึงจะเกิดประโยชน์ 

3 
 

 

9 ผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบและ
ผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 

ส 3.1 ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 
 

ผู้ผลิตย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการผลิต ผู้บริโภคต้องรู้บท 
บาทหน้าที่ของตนเอง และบริโภคอย่างรู้ 
เท่าทัน ทั้งนี้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้อง 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

11  

10 ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ  

ส 3.2 ป.6/1 
 ป.6/2 
 

หน่วยเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันทั้งใน 
ระดับหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วย
รัฐบาล นอกจากนั้นผู้ผลิต ผู้บริโภค  
ธนาคาร และรัฐบาลยังมีความสัมพันธ์กัน  
ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นมี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

6  

11 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 ป.6/1 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 
แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ มีความส าคัญ
ต่อการศึกษาและค้นคว้าลักษณะส าคัญ
และสังคมของประเทศ     

4  



 
โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษาฯ  ป. 6 (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

14 มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 
 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสัมพันธ์
กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง สั ง ค ม  ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศ
ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ย่อมท าให้
เกิดผลต่อประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
อาชีพและวัฒนธรรม จึงควรมีแผนใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

8  

12 ลักษณะทาง
กายภาพของ
ประเทศไทย  

ส 5.1 ป.6/1 
 ป.6/2 
              

ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การศึกษา
ลักษณะทางกายภาพและภูมิลักษณ์ที่มี
อิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย 
สามารถหาข้อมูลได้จากเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์     

7  

13 ลักษณะทาง
กายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  

ส 5.1 ป.6/2 
 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาง
ธ ร ร ม ช า ติ  ท า ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ก า ร เ กิ ด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อ
การด ารงชีวิต และสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้อย่างปลอดภัย 

3  

 
หมายเหตุ  :    หากสถานศึกษาใดเลือกใช้หนังสือเรียน วิชาพระพุทธศาสนา (สาระที่ 1)  ฉบับแยกเล่ม ให้ 
                   ผู้สอนลดจ านวนชั่วโมงของวิชาสังคมศึกษาฯ ลงเหลือ 60 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้สอนสามารถปรับ 
                   ชั่วโมงการเรียนได้ตามความเหมาะสม  
 
 
 
 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 6  
เวลา  80  ชั่วโมง 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1  
ศาสนาต่างๆ  

1. ความส าคัญของ
 พระพุทธศาสนา 

- วิธีสอนโดยการจัดการ0      
   เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
   เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

- ทักษะการวิเคราะห์ 
 

1 

2. พุทธประวัติ - วิธีสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ : 
เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

- ทักษะการวิเคราะห์ 
 

1 

3. ประวัติศาสดาของ
 ศาสนาอื่นๆ  

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
   ความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

- ทักษะการวิเคราะห์ 
 

1 

หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2 
หลักธรรมน า
ความสุข 

1. ศรัทธา 4 และพุทธ 
    กิจ 5 
 

- วิธีสอนโดยการจัดการ 
  เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
  เทคนิคช่วยกันคิด 
  ช่วยกันเรียน 

1. ทักษะรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

2. อริยสัจ 4 และหลัก 
    กรรม 
 

- วิธีสอนโดยการจัดการ 
  เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
  เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

1. ทักษะรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

3. พระสงฆ์ - วิธีสอนโดยการจัดการ 
  เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
  เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

4. ไตรสิกขา - วิธีสอนโดยเน้น 
  กระบวนการ :       
  กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

5. การไม่ท าความชั่ว - วิธีสอนโดยการจัดการ 
  เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
  เทคนิคโต๊ะกลม 

1. ทักษะรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้  

1 

6. การท าความดี - วิธีสอนโดยใช้ทักษะ
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์    

1. ทักษะรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป.6 (ต่อ)  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 

7. หลักค าสอนของ 
    ศาสนา อ่ืน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
   ความรู้ 
   (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการแปลความ 
4. ทักษะการระบุ 
5. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรียนรู้สิ่งที่ดี  

1. แบบอย่างการท า 
    ความดี 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา     
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการสร้างความรู้ 

1-2 

 2. การพัฒนาจิตตาม 
   แนวทางของศาสนา 

- วิธีสอนโดยเน้น  
   กระบวนการ :         
   กระบวนการปฏิบัติ 

- ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
ศาสนิกชนที่ดีและ 
ศาสนพิธีน่ารู้ 

1. ศาสนสถาน และ 
    การปฏิบัติตนที่ 
    เหมาะสม 

- วิธสีอนโดยการจดัการเรยีนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
3. ทักษะการวิเคราะห์ 
4. ทักษะการสังเคราะห์ 

1 

 2. มรรยาทของศา 
    สนิกชน 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :     
  กระบวนการปฏิบัติ 

- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 1 

 3. พิธีกรรมส าคัญของ 
    พระพุทธศาสนา 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    
 กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

 
4. พิธีกรรมส าคัญของ 
   ศาสนาอื่น 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการสังเคราะห์ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
กิจกรรมประชาธิปไตย 

1. บทบาท หน้าที่ของ 
    รัฐบาล 

- วิธีสอนโดยการจัดการ 
  เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
  เทคนิคโต๊ะกลม   

- ทักษะการเปรียบเทียบ 
 

1 

2. บทบาทหน้าที่ของ 
    องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  (Inquiry Method : 5E) 

- ทักษะการเปรียบเทียบ 
 

1-2 

3. กิจกรรม 
   ประชาธิปไตย 

- วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวน 
  การเผชิญสถานการณ์    

- ทักษะกระบวนการคิด 
  อย่างมีวิจารณญาณ 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 6 (ต่อ)  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 

4. การใช้สิทธิออก 
   เสียงเลือกตั้งตาม 
   ระบอบ 
   ประชาธิปไตย 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา       
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 
5. ทักษะกระบวนการคิด 
    อย่างมีวิจารณญาณ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
กฎหมายน่ารู้ 

1. กฎหมายเกี่ยวกับ                  
   การจราจรทางบก 

- วิธสีอนโดยเน้นกระบวนการ      
   : กระบวนกลุ่ม 

1. ทักษะการวิเคราะห์  
2. ทักษะการสร้างความรู้ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 2. กฎหมายเกี่ยวกับ 
   ทะเบียนราษฎร 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
  ความรู้ 
   (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์  
2. ทักษะการสร้างความรู้ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 3. กฎหมายเกี่ยวกับ 
   ยาเสพติดให้โทษ 

- วิธสีอนโดยเน้นกระบวนการ      
   : กระบวนการเรียนความรู้ 
   ความเข้าใจ 

1. ทักษะการวิเคราะห์  
2. ทักษะการสร้างความรู้ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 4. เทศบัญญัติ  
   ข้อบัญญัติ อบจ.  
   อบต. 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหา 
   ความรู้ 
   (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการวิเคราะห์  
2. ทักษะการสร้างความรู้ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง 

1. วัฒนธรรมกับ 
    สังคมไทย  

- วิธีสอนโดยการจัดการ 
   เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
   เทคนิคโต๊ะกลม   

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 
5. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 2. ความแตกต่างทาง 
    วัฒนธรรมของ 
    กลุ่มคนใน 
    สังคมไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการ 
  เรียนรู้แบบร่วมมือ :  
  เทคนิคร่วมกันคิด  

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ 

1 

 3. มรรยาทไทย - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :     
  กระบวนการปฏิบัติ 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 

1-2 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 6 (ต่อ)  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
  3. ทักษะการวิเคราะห์ 

4. ทักษะการให้เหตุผล 
5. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

 

 

4. คุณค่าทาง 
    วัฒนธรรม 
    และการด ารง 
    รักษาวัฒนธรรมไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียน 
  รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  
  (4 MAT) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ 
4. ทักษะการให้เหตุผล 
5. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
ข้อมูลข่าวสารและ
เหตุการณ์ 

1. ข้อมูล ข่าวสาร   
    และเหตุการณ์ 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
  (Inquiry Method : 5E) 

- ทักษะการวิเคราะห์  
 

1-2 

 2. ประโยชน์จากการ     
    ติดตามข้อมูล  
    ข่าวสาร 
 และเหตุการณ์ 

- วิธีสอนโดยใช้เทคนิคการคิด 
   แบบหมวกหกใบ 

- ทักษะการวิเคราะห์  
 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
ผู้ผลิตที่มีความ
รับผิดชอบและ
ผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 

1. บทบาทและหน้าที่ 
    ของผู้ผลิต 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
 

1-2 

 2. การผลิตสินค้าท่ีมี 
   คุณภาพ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
  รอบวง 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 

1 

 3. บทบาทของผู้บริโภค - วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา     
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 

1-2 

 4. การบริโภคอย่าง 
   รู้เท่าทัน 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคการ 
  สัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 

1 

 5. การใช้ทรัพยากร 
   อย่างยั่งยืน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้     
  (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการคิดกว้าง 
2. ทักษะการคิดไกล 

1 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 6 (ต่อ)  

 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
 6. การสร้างจิตส านึกให้ 

   รู้คุณค่าของทรัพยากร 
- วิธีสอนโดยใช้ทักษะ 
  กระบวนการเผชิญ 
  สถานการณ์    

1. ทักษะการคิดกว้าง 
2. ทักษะการคิดไกล 
 

1-2 

 7. การวางแผนใช้ 
   ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 1. ทักษะการคิดกว้าง 
2. ทักษะการคิดไกล 

1-2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
10 ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ 

1. หน่วยเศรษฐกิจ - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจ 
  สอบ 

- ทักษะการจัดโครงสร้าง 
 

1 

 2. การหารายได้  
    รายจ่าย การออม  
    การลงทุน 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่ 
  สหาย 

- ทักษะการจัดโครงสร้าง 
 

1 

 3. ภาษ ี - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 

- ทักษะการจัดโครงสร้าง 
 

1 

 4. สิทธิของผู้บริโภค - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกัน 
  เรียน 

- ทักษะการจัดโครงสร้าง 
 

1 

 5. สิทธิของผู้ใช้ 
   แรงงาน 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่า 
   เรื่องรอบวง 

- ทักษะการจัดโครงสร้าง 
 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
11. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

1. แผนที่ที่ใช้ศึกษา 
   ลักษณะทางด้าน 
   กายภาพ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :     
  กระบวนการเรียนความรู้ 
  ความเข้าใจ 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการคัดแยก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 2. แผนที่ที่ใช้ศึกษา 
    ลักษณะทางด้าน 
    สังคม 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา     
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการคัดแยก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1-2 

 3. ภาพถ่ายที่ใช้ศึกษา 
   ทางด้านลักษณะทาง 
   กายภาพ 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :      
   กระบวนการกลุ่ม 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการคัดแยก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 6 (ต่อ)  

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 
ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย 

1. ลักษณะทั่วไปของ 
    ประเทศไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการคัดแยก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ของประเทศไทย 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา     
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการคัดแยก 
3. ทักษะการน าความรู้ไป 
    ใช ้

1-2 

 3. ลักษณะภูมิอากาศ 
    และฤดูกาลของ   
    ประเทศไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
  รอบวง 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการคัดแยก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

 4. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ของประเทศไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบวัฏจักรการเรียนรู้  
  (4 MAT) 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการคัดแยก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
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 5. ภูมิลักษณ์ท่ีมีอิทธิพล 
   ต่อภูมิสังคมของ 
   ประเทศไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
  รอบวง 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการคัดแยก 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 
ลักษณะทางกายภาพ
กับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ 

1. ภัยธรรมชาต ิ - วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
  (CIPPA Model) 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการสรุปความ 
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 2. ความสัมพันธ์ของ 
 ลักษณะทางกายภาพ 
 กับปรากฏการณ์ 
     ทางธรรมชาต ิ

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
  รอบวง 

1. ทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการสรุปความ 

1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

1. ความสัมพันธ์ 
    ระหว่างมนุษย์กับ 
    สิ่งแวดล้อม 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่อง 
  รอบวง 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 
3. ทักษะการระบุ 
4. ทักษะการคัดแยก 
5. ทักษะการสรุปความ 

1 



โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป. 6 (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัด 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการจัด 
การเรียนรู ้

ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
 2. ผลกระทบที่เกิดจาก 

    ความสัมพันธ์ระหว่าง 
    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่า 
   เรื่องรอบวง 

1. ทักษะการระบุ 
2. ทักษะการเปรียบเทียบ 
3. ทักษะการคัดแยก 

1 

 3. สาเหตุที่ท าให้เกิดการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพ
 ธรรมชาติ 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้   
  แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการสรุปความ 

  1 

 4. ผลที่เกิดขึ้นจากการ    
   เปลี่ยนแปลงสภาพ    
   ธรรมชาต ิ

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกัน 
   เรียน 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการสรุปความ 

  1 

 5. แนวทางการอนุรักษ์    
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม 

- วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการสรุปความ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
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 6. การร่วมมือกันอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้      
   (Inquiry Method : 5E) 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการสรุปความ 
3. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

 1-2 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    ศาสนาต่างๆ 
เวลา  3  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ป.6/1 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ หรือ
ความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ป.6/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน  หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถอืตามที่ก าหนด 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ศาสนาทุกศาสนามีความส าคัญต่อผู้นับถือ  การศึกษาประวัติของศาสดา และหลักธรรมค าสอนของศาสนา
จะท าให้เกิดความศรัทธาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ เช่น เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นรากฐานและ
มรดกทางวัฒนธรรมไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย 
  2)  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
   -  ปลงอายุสังขาร      
              -  ปัจฉิมสาวก 
   -  ปรินิพพาน      
              -  การถวายพระเพลิง 
   -  แจกพระบรมสารีริกธาตุ     
              -  สังเวชนียสถาน 4 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   -  ประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาสิข 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการวิเคราะห์ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 แผ่นพับ เรื่อง ศาสนาต่างๆ 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศาสนาต่างๆ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
  2)  ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 
  4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
    7)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    8)  สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศาสนาต่างๆ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจแผ่นพับ เรื่อง ศาสนาต่างๆ 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศาสนาต่างๆ 
     นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ความส าคัญของพระพุทธศาสนา                                                     เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูให้นักเรียนดูภาพการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ แล้วให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนด  
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชน 
 
ขั้นสอน  

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วครูอธิบายให้นั กเรียนเห็น
ความส าคัญของการท างานร่วมกัน ปฏิบัติตามกติกาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูสอนให้สมาชิกทุก
คนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นและตั้งใจท างานร่วมกันให้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน 
หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ 

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันท า ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

4. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 1.1 ให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟัง 
5. ครูให้ตัวแทนกลุ่มผลัดกันเฉลยค าตอบในใบงานที่  1.1 และให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ช่วยกันตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
  
ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นรากฐานและ
มรดกทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   พุทธประวัติ                                                                            เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

ครูให้นักเรียนช่วยกันเล่าพุทธประวัติจากที่นักเรียนเคยมีความรู้มา โดยเรียงล าดับจากประสูติจนถึงตรัสรู้ 
และบอกข้อคิดท่ีได้จากพุทธประวัติ โดยครูคอยชี้แนะเพ่ิมเติม 
 
ขั้นสอน  

1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พุทธประวัติ ตอนปลงพระชนมายุสังขาร จนถึงตอนสังเวชนีย
สถานจากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วให้สมาชิกแต่ละคนท าใบ
งานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ 

2. เมื่อท าใบงานที่ 2.1 เสร็จแล้วให้สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิก
คนอ่ืนๆ ในกลุ่มฟังทีละคน แบบเล่าเรื่องรอบวง โดยเล่าคนละหัวข้อ เรียงล าดับไปจนครบทุกคน หาก
ใครท าไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงแก้ไข แล้วผลัดกันอธิบาย เพ่ือความเข้าใจตรงกัน 

3. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 2.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละคนตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขเพ่ิมเติมใน
กรณีท่ีค าตอบยังไม่สมบูรณ์ 

  
ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่ตอนปลงพระชนมายุสังขาร จนถึงสังเวชนียสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ครูน าภาพการท ากิจกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนศาสนาอ่ืนๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตอบค าถามท่ีก าหนด 
 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ ตามที่ก าหนด 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ  

  
ขั้นที ่ 3  อธิบายความรู้ (Explain) 

1. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอธิบายค าตอบในใบงานที่ 3.1 ให้สมาชิกคนอ่ืนฟัง และช่วยกันเพ่ิมเติมในส่วน
ที่บกพร่อง 

2. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน 
 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 
1)  ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
2)  แนวทางการน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ 

 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 

ครูตรวจสอบความรู้ของนักเรียนจากการท าใบงานที่ 3.1 และการอภิปรายข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาประวัติ
ศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ และแนวทางการน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ  

 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าแผ่นพับ เรื่อง ศาสนาต่างๆ โดยให้ครอบคลุมประเด็น  
ตามท่ีก าหนด  

  
 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศาสนาต่างๆ 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม   
   (1) สุชีพ ปุญญานุภาพ. 2551. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  
    มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
   (2)  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. 2546. พุทธประวัติสังเขปและศาสนพิธี 
                   สังเขป.กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
   (3)  เสฐียรพงศ์ วรรณปก. 2544. บางแง่มุมเกี่ยวกับพุทธองค์. กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์. 
  3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
  5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ 
  6) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail.php?question_id...  
   - http://th.wikipedia.org/wiki/พุทธประวัติ  
   - http://www.learntripitaka.com/History/Buddhist.html 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาคริสต์  
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลาม 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาฮินดู 
   - http://www.religions.mbu.ac.th/html/part2/rel3p1.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนา
http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนา
http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนา


การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง ศาสนาต่างๆ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การวิเคราะห์
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือได้อย่าง
มีเหตุผลถูกต้อง 4 
ประเด็นขึ้นไป 

วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือได้อย่าง
มีเหตุผลถูกต้อง 2-3 
ประเด็น 

วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง 1 ประเด็น 

2. การสรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต่ปลง
พระชนมายุสังขาร
จนถึงสังเวชนีย-
สถาน    

สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่
ปลงพระชนมายุสังขาร 
จนถึงสังเวชนียสถาน ได้
ใจความถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วนทุกประเด็น  

สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่
ปลงพระชนมายุสังขาร 
จนถึงสังเวชนียสถาน ได้
ใจความถูกต้อง ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่ปลง 
พระชนมายุสังขาร จนถึง 
สังเวชนียสถานได้ใจความ
ถูกต้อง ชัดเจนเพียง
เล็กน้อย 

3. การสรุปประวัติ
ศาสดาของศาสนา
อ่ืนๆ  

สรุปประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นๆ ได้ใจความ
ถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วน
ทุกประเด็น 

สรุปประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นๆ ได้ใจความ
ถูกต้อง ชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ ่

สรุปประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นๆ ได้ใจความ
ถูกต้อง ชัดเจน เพียง
เล็กน้อย 

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

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    หลักธรรมน าความสุข 
เวลา  9  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ป.6/4 วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
  ป.6/7 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
  ป.6/8 อธิบายหลักธรรมของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พระรัตนตรัยมีความส าคัญซึ่งทุกคนพึงแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาและ
หลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) พระรัตนตรัย : ศรัทธา 4 
   - พระพุทธ : พุทธกิจ 5   
   - พระธรรม : อริยสัจ 4, หลักกรรม   
   - พระสงฆ์ 
  2) ไตรสิกขา      
           - ศีล สมาธิ ปัญญา 
  3) โอวาท 3 
   - ไม่ท าชั่ว : เบญจศีล, อบายมุข 6, อกุศลมูล 3     
   - ท าความดี : เบญจธรรม, กุศลมูล 3, พละ 4, คารวะ 6, กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์,  
                   มงคล 38 (มีวินัย, การงานไม่มีโทษ, ไม่ประมาทในธรรม)   
  4) ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
  5) พุทธศาสนสุภาษิต 
   - สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ : คนจะได้รับเกียรติด้วยสัจจะ 
   - ยถาวาที  ตถาการี : พูดเช่นไร ท าเช่นนั้น 
  6) หลักธรรม : อริยสัจ 4, หลักกรรม 
  7) โอวาท 3 : เบญจศีล  
       – เบญจธรรม, อบายมุข 6, อกุศลมูล 3, กุศลมูล 3 
   



  8) หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่างๆ  
   - พระพุทธศาสนา : อริยสัจ 4, โอวาท 3 ฯลฯ  
   - ศาสนาอิสลาม : หลักศรัทธา, หลักปฏิบัติ, หลักจริยธรรม 
   - คริสต์ศาสนา : บัญญัติ 10 ประการ 
  9) ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ  
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
  1) หลักค าสอนส าคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
  2) หลักค าสอนส าคัญของศาสนาสิข 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล   
  2)  ทักษะการวิเคราะห์       
  3)  ทักษะการแปลความ 
  4) ทักษะการระบุ   
  5)  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย          
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. อยู่อย่างพอเพียง          
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 1. รายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ชิ้นงานที่ 1) 
 2. แผนผังความคิด แสดงหลักค าสอนส าคัญของศาสนาอื่น (ชิ้นงานที่ 2) 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
 



 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ศรัทธา 4 พุทธกิจ 5 
  2)  ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4 
  3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม 
  4) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระสงฆ์ 
  5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง การละเว้นความชั่ว 
  6) ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง การท าความดี 
  7) ตรวจใบงานที่ 6.2 เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
  8) ตรวจใบงานที่ 7.1 เรื่อง หลักค าสอนของศาสนาอื่น 
  9) ตรวจใบงานที่ 7.2 เรื่อง การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
   10)  ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
   11)  ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   12)  สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
   13) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   14)  สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  1) ตรวจรายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ชิ้นงานที่ 1)  
  2) ตรวจแผนผังความคิด แสดงหลักค าสอนส าคัญของศาสนาอ่ืน (ชิ้นงานที่ 2) 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
    นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ศรัทธา 4 และพุทธกิจ 5                        เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 ครูถามนักเรียนหลังจากสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการสวด
มนต์ และข้อความในบทสวดมนต์ 
 
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ และก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้สมาชิก 
    แต่ละคนเป็นหมายเลข 1-4 แล้วครูแนะน าวิธีเรียนรู้และการท างานร่วมกันให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนรู้จัก 
    วิธีการท างานกลุ่มร่วมกัน  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พระรัตนตรัย ในหัวข้อ ศรัทธา 4 และพุทธกิจ 5 จาก 
    หนงัสือเรียนหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู้ที่ได้จากการศึกษา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
4. ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ศรัทธา 4 พุทธกิจ 5 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหา 
    ค าตอบ และช่วยกันอธิบายค าตอบให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเข้าใจอย่างชัดเจน 
5. ครูสุ่มเรียกสมาชิกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งออกจากกลุ่ม เพ่ือตอบค าถามและอธิบายให้เพ่ือนนักเรียน 
 ทั้งชั้นฟังโดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของความรู้เรื่อง พระรัตนตรัย ในหัวข้อ ศรัทธา 4 และพุทธกิจ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   อริยสัจ 4 และหลักกรรม                  เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูน าข่าวการกระท าของบุคคลที่มีปัญหา แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีมาให้นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ 

2. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า การกระท าของบุคคลดังกล่าวเป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่ 
อธิบายเหตุผลหรือพวกเขามีวิธีการแก้ปัญหาถูกวิธีหรือไม่ อธิบายเหตุผล 

3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การรู้จักน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการปฏิบัติ
ตนย่อมท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ถูกวิธี และมีการกระท าที่ถูกต้อง 

 
ขั้นสอน 
 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พระธรรม ในหัวข้อ อริยสัจ 4 และหลักกรรม จาก
หนังสือเรียนหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันท าใบงาน ดังนี้ 
  -  คู่ท่ี 1 ท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4 
  -  คู่ท่ี 2 ท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม 
 3. สมาชิกแต่ละคู่ช่วยกันตรวจสอบค าตอบในใบงานที่ตนรับผิดชอบให้ถูกต้อง และเพ่ิมเติมค าตอบให้
สมบูรณ์  
 4. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ตนรับผิดชอบให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟัง ผลัดกัน 
        ซักถามข้อสงสัย และอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน ครูคอยอธิบายเพิ่มเติม 
 5. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 ใบงาน และให้กลุ่มอ่ืนที่มีผลงาน 
        แตกต่างกันไปได้น าเสนอเพ่ิมเติม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
  
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการปฏิบัติตนตามหลักอริยสัจ 4 และหลักกรรม พร้อมกับเสนอแนะแนว
ทางการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   พระสงฆ์                        เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 ครูน าภาพพระสงฆ์ที่มีจริยวัตรด้านการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสต่างๆ มาให้
นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงแบบอย่างที่ดีของท่าน และการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์อย่างเหมาะสม 
 
ขั้นสอน 

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พระสงฆ์ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม  
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นส าคัญและยกตัวอย่างความส าคัญของพระสงฆ์ รวมถึง 
    แนวทางการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆ 
3. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระสงฆ์ เมื่อท าเสร็จแล้วตรวจสอบค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ 3.1 ให้สมาชิกคนอื่นฟังทีละคน แบบเล่า 
    เรื่องรอบวง 
5. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันรวบรวมผลงานของทุกคนเป็นผลงานของกลุ่ม แล้วส่งตัวแทนออกมา 
    น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

  
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของพระสงฆ์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1. ครูอ่านข้อความสั้นๆ ประมาณ 5-6 บรรทัด โดยไม่ได้บอกให้นักเรียนตั้งใจฟัง แล้วครูให้นักเรียนทุกคน 
    เขียนใจความส าคัญจากข้อความที่ครูอ่าน ภายในเวลาประมาณ 5-6 นาที ลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ 
2. ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่เขียนได้ใจความถูกต้องมากท่ีสุด แล้วให้นักเรียนเหล่านั้น มาเล่าวิธีการ 
    ที่สามารถเขียนสรุปข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เพ่ือนฟัง  
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ศีล (การักษากายและวาจาให้เป็นปกติ) สมาธิ (ความตั้งม่ัน

แห่งจิต) ปัญญา (ความฉลาดรอบรู้) 
 
ขั้นที่  2  ท าตามแบบ 
 1. นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติตนในการฟังครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 
  หากมีข้อสงสัยให้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน 
 2. ครูตรวจผลงานของนักเรียน และชมเชยผู้ที่สามารถปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา  
 
ขั้นที่  3  ท าเองโดยไม่มีแบบ 
 นักเรียนแต่ละคนน าหลักไตรสิกขาไปใช้ในการอ่านหนังสือ 
 
ขั้นที่  4  ฝึกท าให้ช านาญ 
 ครูให้นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาในชีวิตประจ าวันในการกระท าต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะ
เป็นการฝึกตนเองให้เกิดปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5    การไม่ท าความชั่ว                  เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูน าข่าวเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม มาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนด 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระท าของบุคคลในข่าวเป็นการท าความชั่ว ผิดศีล และเป็น

อบายมุข 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้ เรื่อง เบญจศีล อบายมุข 6 และอกุศลมูล 3 จากหนังสือ 
        เรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นอธิบายความรู้ร่วมกันใน 
        สาระส าคัญ พร้อมช่วยกันยกตัวอย่างประกอบ ในกรณีท่ีมีความสงสัยให้สอบถามครูผู้สอน 
 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง การละเว้นความชั่ว  โดยแบ่งหน้าที่กัน ดังนี้ 
  -  สมาชิกคนที่ 1 อ่านข้อความในบทสนทนา แยกแยะประเด็นส าคัญ 
  -  สมาชิกคนที่ 2 ฟังข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับค าถาม หาแนวทางการเสนอแนะการตอบ 
           ค าถาม 
  -  สมาชิกคนที่ 3 ตอบค าถามในกรณีศึกษา 
  -  สมาชิกคนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันในการตอบค าถาม จนจบกรณีศึกษา 
 4. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 5.1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจค าตอบและแก้ไข ครูชมเชยนักเรียนกลุ่มที่ 
        ตอบได้ถูกต้องทุกค าถาม 
  
ขั้นสรุป 
 นักเรียนและครูช่วยกันสรุปสาระส าคัญของเบญจศีล อบายมุข 6 และอกุศลมูล 3 พร้อมกับเสนอแนะแนวทาง
ละเว้นการกระท าความชั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 6   การท าความดี                                                                         เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูเล่านิทานเรื่อง น้ าหวานกับผลมะม่วงวิเศษ ให้นักเรียนฟัง ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับการพูดจริง ท าจริง 
แล้วให้นักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับการกระท าของบุคคลในนิทาน และข้อคิดท่ีได้จากการฟังนิทาน 

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้จากนิทานมีประเด็นส าคัญสอดคล้องกับ พุทธ
ศาสนสุภาษิต เรื่อง คนจะได้รับเกียรติด้วยสัจจะ และพูดเช่นไร ท าเช่นนั้น 

 
ขั้นสอน 
     ขั้นที่ 1  รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 
 1. ครูอธิบายความหมายและความส าคัญของพุทธศาสนสุภาษิต คนจะได้รับเกียรติด้วยสัจจะ และพูด 
               เช่นไร ท าเช่นนั้น พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง  
               บุคคลที่นักเรียนเคยพบการกระท าท่ีสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตดังกล่าว 
 2. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การท าความดีในหลักธรรมต่างๆ ตามที่ก าหนด จาก 
               หนังสือเรียนหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นส าคัญของหลักธรรมที่ได้ศึกษา  
     ขั้นที่ 2  ประเมินคุณค่าและประโยชน์ 
     สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 6.1 เรื่อง การท าความดี โดยร่วมกันวิเคราะห์การกระท าท่ี 
     สอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้ศึกษาไป และประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
     ขั้นที่ 3  เลือกและตัดสินใจ 
     นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเกี่ยวกับการท าความดี และบันทึกลงในใบ 
     งานที่ 6.2 เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
     ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ 
      สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติตนในใบงานที่ 6.2 ไปปฏิบัติ แล้วรายงานผล 
          ต่อครูผู้สอนตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน 
  
ขั้นสรุป 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักธรรมเก่ียวกับการท าความดี และผลของ
การปฏิบัติ 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                              
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด  

 



เรื่องท่ี 7   หลักค าสอนส าคัญของศาสนาอ่ืน                                                  เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที ่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage)  

1. ครูน าภาพการปฏิบัติตามหลักค าสอนหรือพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนมาให้นักเรียนพิจารณา แล้วตอบ
ค าถาม 

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ศาสนาทุกศาสนานั้นย่อมมีหลักธรรมส าคัญและพิธีกรรม เพ่ือเป็นหลัก
ปฏิบัติของศาสนิกชนที่นับถือศาสนานั้น 

 
ขั้นที ่ 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักค าสอนส าคัญของศาสนาต่างๆ จากหนังสือเรียน 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ โดยให้แต่ละคนปฏิบัติ ดังนี้ 
-  คนที่ 1 ศึกษาความรู้เรื่อง หลักค าสอนส าคัญของศาสนาคริสต์ 
-  คนที่ 2 ศึกษาความรู้เรื่อง หลักค าสอนส าคัญของศาสนาอิสลาม 
-  คนที่ 3 ศึกษาความรู้เรื่อง หลักค าสอนส าคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
-  คนที่ 4 ศึกษาความรู้เรื่อง หลักค าสอนส าคัญของศาสนาสิข 
  
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 

1. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าความรู้ที่ตนได้ศึกษามาให้สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มฟังตามล าดับ ผลัดกัน
ซักถามข้อสงสัย และผลัดกันอธิบายจนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจน 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อความในใบงานที่ 7.1 
เรื่อง หลักค าสอนของศาสนาอ่ืน 

3. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 7.1 
 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักค าสอนของศาสนาอื่นไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต แล้วเขียนสรุปลงในใบงานที่ 7.2 เรื่อง การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานในใบงานที่ 7.2 หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ 

2. ครูตรวจสอบความรู้ของนักเรียนจากการท าใบงานที่ 7.1 – 7.2 
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักค าสอนส าคัญของศาสนาอ่ืน และแนวทางการประยุกต์ปฏิบัติ 



 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าแผนผังความคิด แสดงหลักค าสอนส าคัญของศาสนา
อ่ืน โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด  

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม   
   (1)  สุรีย์ มีผลกิจ และวิเชียร มีผลกิจ. 2543. พระพุทธกิจ 45 พรรษา. กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม.  
   (2)  บุญมี แท่นแก้ว. 2546. ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.  
   (3)  วศิน อินทสระ. 2548. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : เอ.ไอ.เอ                      
    (เครือน าทอง).  
  3) ตัวอย่างข่าว ตัวอย่างข้อความ  
  4) นิทาน  
  5) บัตรภาพ 
  6) กระดาษ 
  7) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ศรัทธา 4 พุทธกิจ 5 
  8) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อริยสัจ 4 
  9) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง หลักกรรม 
  10) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง พระสงฆ์ 
  11) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การละเว้นความชั่ว 
  12) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง การท าความดี 
  13) ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
  14) ใบงานที่ 7.1 เรื่อง หลักค าสอนของศาสนาอื่น 
  15) ใบงานที่ 7.2 เรื่อง การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศรัทธา  
   - http://th.wikipedia.org/wiki/อริยสัจ_4  
   - http://th.wikipedia.org/wiki/พระสงฆ ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/ศรัทธา
http://th.wikipedia.org/wiki/พระสงฆ์


   - http://www.aksorn.com/lib/p/soc_01 (เรื่อง หลักกรรม) 
   - http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=4918 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/เบญจศีล  
   - http://th.wikipedia.org/wiki/อบายมุข  
   - http://www.navy.mi.th/shipfacsnb/.../index.php?...6...  
   - http://board.palungjit.com/f4/อกุศลมูล-๓-กุศลมูล-๓-201319.html 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/เบญจธรรม  
   - http://learning.eduzones.com/67409/ปรัชญา%20ศาสนา/พละ%204 
   - http://www.oknation.net/blog/Duplex/2008/06/23/entry-5 
   - http://th.wikisource.org/wiki/มงคลชีวิต 
   - http://www.aksorn.com/lib/p/soc_01 (เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต) 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาคริสต์  
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาอิสลาม  
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาฮินดู 
   - http://www.aksorn.com/lib/p/soc_o1 (เรื่อง หลักธรรมของศาสนาสิข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aksorn.com/lib/p/soc_01%20(เรื่อง
http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=4918
http://th.wikipedia.org/wiki/เบญจศีล
http://www.navy.mi.th/shipfacsnb/.../index.php?...6...
http://board.palungjit.com/f4/อกุศลมูล-๓-กุศลมูล-๓-201319.html
http://th.wikipedia.org/wiki/เบญจธรรม
http://learning.eduzones.com/67409/ปรัชญา%20ศาสนา/พละ%204
http://www.oknation.net/blog/Duplex/2008/06/23/entry-5
http://th.wikisource.org/wiki/มงคลชีวิต
http://www.aksorn.com/lib/p/soc_01%20(เรื่อง
http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาฮินดู
http://www.aksorn.com/lib/p/soc_o1%20(เรื่อง


การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การแสดงความ 
    เคารพต่อพระ 
    รัตนตรัย 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี  
ความเคารพต่อพระรัตนตรัย                
5 พฤติกรรมข้ึนไป และมี                          
ผู้รับรอง หรือหลักฐาน
ประกอบ 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี                 
ความเคารพต่อพระรัตนตรัย                
3-4 พฤติกรรม และมีผู้รับรอง               
หรือหลักฐานประกอบ 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี                 
ค ว า ม เ ค า ร พ ต่ อ พ ร ะ
รัตนตรัย 1-2 พฤติกรรม 
และมีผู้รับรองหรือหลักฐาน
ประกอบ 

2. การปฏิบัติตนตาม 
   หลักธรรมโอวาท 3  
  

 มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
หลักธรรมโอวาท 3 จ านวน 
5 พฤติกรรมขึ้นไป และมีผู้
รั บ ร อ ง  ห รื อ ห ลั ก ฐ า น
ประกอบ 

มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
โอวาท 3 จ านวน 3-4 
พฤติกรรม และมีผู้รับรอง  
หรือหลักฐานประกอบ 

มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
หลักธรรมโอวาท 3 จ านวน 
1-2 พฤติกรรม และมีผู้
รั บ ร อ ง  ห รื อ ห ลั ก ฐ า น
ประกอบ 

3. การวิเคราะห์ผล 
    ของการแสดงความ 
    เคารพพระรัตนตรัย  
    และการปฏิบัติตน 
    ตามหลักธรรมของ 
  พระพุทธศาสนา 

เขียนวิเคราะห์ผลของการ
แสดงความ เคารพพระ
รัตนตรัย และการปฏิบัติ
ต นต ามห ลั ก ธ ร รม ขอ ง
พระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 3 หัวข้อ              
ขึ้นไป 

เขียนวิเคราะห์ผลของการ
แ ส ด ง ค ว า ม เ ค า ร พพร ะ
รัตนตรัย และการปฏิบัติตน
ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ข อ ง
พระพุทธศาสนาได้อย่ า ง
ถูกต้อง เหมาะสม 2 หัวข้อ               

เขียนวิเคราะห์ผลของการ
แสด งคว าม เ ค า รพพระ
รัตนตรัย และการปฏิบัติตน
ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ข อ ง
พระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 1 หัวข้อ               

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

 
 
 

(ชิ้นงานที ่1) 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินแผนผังความคิด แสดงหลักค าสอนส าคัญของศาสนาอ่ืน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบายหลัก 
 ค าสอนส าคัญของ 
   ศาสนาคริสต์ 

อธิบายหลักค าสอนส าคัญ
ของศาสนาคริสต์ได้ถูกต้อง 
ละเอียดชัดเจน 

อธิบายหลักค าสอนส าคัญ 
ของศาสนาคริสต์ได้ถูกต้อง 
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายหลักค าสอนส าคัญของ
ศาสนาคริสต์ได้ถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจน 

2. การอธิบายหลัก 
 ค าสอนส าคัญของ 
   ศาสนาอิสลาม  

 อธิบายหลักค าสอนส าคัญ
ของศาสนาอิสลามได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายหลักค าสอนส าคัญ 
ของศาสนาอิสลามได้ถูกต้อง 
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายหลักค าสอนส าคัญของ
ศาสนาอิสลามได้ถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจน 

3. การอธิบายหลัก 
 ค าสอนส าคัญของ 
   ศาสนาพราหมณ์- 
   ฮินดู 

 อธิบายหลักค าสอนส าคัญ
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ได้ถูกต้องละเอียด ชัดเจน 

อธิบายหลักค าสอนส าคัญ
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ได้ถูกต้อง ชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ ่

อธิบายหลักค าสอนส าคัญของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้ถูก 
ต้อง แต่ไม่ชัดเจน 

4. การอธิบายหลัก 
 ค าสอนส าคัญของ 
   ศาสนาสิข 

 อธิบายหลักค าสอนส าคัญ
ของศาสนาสิขได้ถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายหลักค าสอนส าคัญ
ของศาสนาสิขได้ถูกต้อง 
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายหลักค าสอนส าคัญของ
ศาสนาสิขได้ถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจน 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  10 - 12 ดี 
  6 - 9 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

(ชิ้นงานที ่2) 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    เรียนรู้สิ่งที่ดี 
เวลา  3  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ป.6/3  เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก  
                             ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
   ป.6/5  ชื่นชมการท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติ 
                             ในการด าเนินชีวิต 
   ป.6/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิต เจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐานของ 
                             สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ี 
                             ก าหนด 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พุทธศาสนิกชนทุกคนควรน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่างไป
ประยุกต์ปฏิบัติ และพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

   -  พระราธะ 
  2) ชาดก 
   -  ทีฆีติโกสลชาดก 
   -  สัพพทาฐิชาดก 
  3) ศาสนิกชนตัวอย่าง 
   -  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
   -  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
  4) ตัวอย่างการกระท าความดีของบุคคลในประเทศ 
  5) ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา 
   -  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา  
   -  รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  
   -  ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมีสติ  
   -  ฝึกการก าหนดรู้ ความรู้สึก เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส สิ่งที่มา 
                  กระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์  
   -  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถามและการเขียน  



 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์  
          2) ทักษะการสร้างความรู้    
          3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
    2. ใฝ่เรียนรู้     
    3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 สมุดบันทึกการปฏิบัติตน เรื่อง เรียนรู้สิ่งที่ดี 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรียนรู้สิ่งที่ดี 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระราธะ 
  2)  ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง ทีฆีติโกสลชาดก 
  3) ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง สัพพทาฐิชาดก   
  4) ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง พ่อขุนรามค าแหง 
  5) ตรวจใบงานที่ 1.5 เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
    6)  ตรวจใบงานที่ 1.6 เรื่อง พระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกต) 
  7)  ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
   8) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
   9) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  10) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 



  11) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรียนรู้สิ่งที่ดี 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมุดบันทึกการปฏิบัติตน เรื่อง เรียนรู้สิ่งที่ดี 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรียนรู้สิ่งที่ดี 
   นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1  แบบอย่างการท าความดี                                 เวลา  1-2 ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม 

1. ครูให้นักเรียนเล่าความประทับใจในประวัติของพระสาวก หรือศาสนิกชนตัวอย่างที่นักเรียนเคยศึกษา 
ประวัติของท่านมา พร้อมอธิบายเหตุผลในความประทับใจ และคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน 

 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงความเข้าใจให้นักเรียนฟังว่า พระสาวกและศาสนิกชนตัวอย่าง ล้วนมีแบบอย่างของ 
        การท าความดี และมีคุณธรรม ซึ่งสามารถน าแบบอย่างของท่านไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 
 
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้ 
    สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลขประจ าตัวเป็นหมายเลข 1-6 

 2. นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นให้นักเรียน 
         กลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษาหาความรู้เรื่อง แบบอย่างการท าความดี จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า 
         เพ่ิมเติมห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นที่ก าหนดให้  
 
ขั้นที่ 3 ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 นักเรียนแต่ละหมายเลขในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันอภิปรายและท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในใบงานที่ 1.1 - 1.6 
 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 

1. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มเดิมของตน แล้วผลัดกันอภิปรายเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ตนศกึษา 
    มาหรือตามท่ีตนได้ร่วมกันตอบค าถามตามหัวข้อในใบงานที่ครูก าหนด  
2. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ 
    ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง แบบอย่างการท าความดี โดยน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างจาก
การศึกษาประวัติพระสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง มาเขียนเรียบเรียงเป็นเรียงความ หรือบทความ 
หรือบทประพันธ์ ตามความสนใจของสมาชิกแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 



ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มส่งผลงานต่อครูผู้สอน แล้วครูคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีออกมาน าเสนอ
ผลงานที่หน้าชั้นเรียน หรือน าผลงานมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนตามเวลาที่เหมาะสม 
 
ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระสาวก ชาดก และศาสนิก  

 ชนตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และบันทึกการปฏิบัติลงในสมุดบันทึกความดีการ  
 ปฏิบัติตนเรื่อง เรียนรู้สิ่งที่ดี โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา                                              เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอน โดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู้ 
  ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการฝึกการพัฒนา 
จิตปฏิบัติตามข้ันตอน ให้เพ่ือนดู โดยครูเป็นผู้อธิบายตามล าดับ ดังนี้ 
  1) การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
  2) การแผ่เมตตา 
  3) การฝึกจิตให้มีสติ และมีสมาธิ 
  4) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 
ขั้นที่ 2 ท าตามแบบ 
 นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย การแผ่เมตตา และ 
การท าสมาธิ หากมีข้อสงสัยให้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม จากหนังสือเรียน หรือสอบถามจากครูผู้สอน 
 
ขั้นที่ 3 ท าเองโดยไม่มีแบบ 
 นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบัติการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย การแผ่เมตตา และการท าสมาธิ 
 
ขั้นที่  4  ฝึกท าให้ช านาญ 

1. นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบัติการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย การแผ่เมตตา และการท า 
สมาธิด้วยตนเอง โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและให้ค าแนะน า 

2. ครูน าข้อความประมาณ 4-5 บรรทัด มาอ่านให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนเขียนสรุปประเด็นส าคัญส่ง 
ครูผู้สอนจากนั้นครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้ตัวแทนนักเรียนที่สามารถเขียนจับใจความได้ดีที่สุด
มาเล่าวิธีการฟังและเขียนให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน  

3. ครูให้นักเรียนอ่านบทความสั้นๆ แล้วตอบค าถามฝึกการคิด โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที แล้วครูเลือกผู้ 
ที่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูแนะน าให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการมีสมาธิในการอ่าน การเขียน และการคิด 

4. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยจากการเรียนด้วยค าถามที่เหมาะสม ครูตอบค าถามและแนะน านักเรียนใน 
การตั้งค าถามในประเด็นที่เหมาะสมและถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอในเรื่อง การฝึกสมาธิในการฟัง การ
อ่าน การคิด การถาม และการเขียน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติตนลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติตน 
เรื่อง เรียนรู้สิ่งท่ีดี โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรียนรู้สิ่งที่ดี 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 

- เสฐียรพงษ์  วรรณปก. 2544. พุทธสาวก พุทธสาวิกา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. 
  3) ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างบทความสั้นๆ 
 4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระราธะ 
  5) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ทีฆีติโกสลชาดก 
  6) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง สัพพทาฐิชาดก 
  7) ใบงานที่ 1.4 เรื่อง พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  8) ใบงานที่ 1.5 เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
      9) ใบงานที่ 1.6 เรื่อง พระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกต) 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ 
  3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

- http://th.wikipedia.org/wiki/พระราธเถระ 
- http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-05/chadok-050301.htm 
- http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok.../chadok-021001.ht... 
- http://th.wikipedia.org/wiki/พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
- http://th.wikipedia.org/.../สมเด็จพระมหาสมณเจ้า_กรมพระปรมานุชิต... 
- http://th.wikipedia.org/.../พระอุดมประชาทร_(อลงกต_ติกฺธปญฺโญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินสมุดบันทึกการปฏิบัติตน เรื่อง เรียนรู้สิ่งที่ดี 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตของ
พุทธสาวก ชาดก 
และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่
ก าหนด 

บันทึกการปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิต 
ของพุทธสาวก ชาดก และ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี 
ก าหนด พร้อมผู้รับรองหรือ
หลักฐานประกอบ 3 
พฤติกรรมข้ึนไป 

บันทึกการปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิต 
ของพุทธสาวก ชาดก และ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี 
ก าหนด พร้อมผู้รับรองหรือ
หลักฐานประกอบ 2 
พฤติกรรม 

บันทึกการปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิต 
ของพุทธสาวก ชาดก และ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี 
ก าหนด พร้อมผู้รับรองหรือ
หลักฐานประกอบ 1 
พฤติกรรม 

2. การบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตาม
แนวทางของ
พระพุทธศาสนา 

 

บันทึกการปฏิบัติตนใน
การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาในอิริยาบถต่างๆ 
เป็นประจ าทุกวัน พร้อมผู้
รับรองหรือหลักฐาน
ประกอบ 

บันทึกการปฏิบัติตนในการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
ในอิริยาบถต่างๆ เกือบทุก
วัน พร้อมผู้รับรองหรือ
หลักฐานประกอบ 

บันทึกการปฏิบัติตนในการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
ในอิริยาบถต่างๆ เป็นบาง
วัน พร้อมผู้รับรองหรือ
หลักฐานประกอบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   ศาสนกิชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้ 
เวลา  5 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ป.6/9 อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ และปฏิบัติตนได้อย่าง 
                                เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 
 ส 1.2 ป.6/1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
  ป.6/2 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด 
    ป.6/3 อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส าคัญทาง 
                             ศาสนาตามที่ก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
  ป.6/4 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
   
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่างก็มีลักษณะส าคัญ ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วม
พิธีอย่างมีมรรยาท ชาวพุทธทุกคนต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ 

- พระพุทธศาสนา 
 : ศาสนาพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา อุปสมบท 
 :   ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ท าบุญพิธีเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
- ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด การบ าเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 
- คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลก าลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ 
- ศาสนาฮินดู เช่น พิธีศราทธ์ พิธีบูชาเทวา 

  2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในวัด เช่น เขตพุทธาวาส สังฆาวาส 
  3) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
  4) มรรยาทของศาสนิกชน 
   - การถวายของแด่พระภิกษุ 
   -  การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
   - การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน เพ่ือประโยชน์ต่อศาสนา 
  5) ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร 
  6) พิธีทอดผ้าป่า 



  7) พิธีทอดกฐิน 
  8) ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
  9) การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
              วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ 
  10) ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 
  11) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

- ขั้นเตรียมการ 
- ขั้นพิธีการ 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการค้นหา   
          2)  ทักษะการรวบรวมข้อมูล    
          3)  ทักษะการวิเคราะห์ 
  4) ทักษะการสังเคราะห์   
          5)  ทกัษะการน าความรู้ไปใช้    
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
    2. ใฝ่เรียนรู้      
    3.  มุ่งม่ันในการท างาน    
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 การสาธิตมรรยาทชาวพุทธและการเข้าร่วมพิธีกรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้ 
  
 



7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ศาสนสถาน 
  2)  ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง พิธีกรรมส าคัญของศาสนา 
  3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  4) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  5) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  7) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - สังเกตการสาธิตมรรยาทชาวพุทธและการเข้าร่วมพิธีกรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้ 
     นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ศาสนสถาน และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม                                            เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 ครูน าภาพกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ในวัด มาให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า ภายในวัดหรือพุทธศาสนสถานนั้น  
ชาวพุทธได้ปฏิบัติอะไรบ้าง และการปฏิบัตินั้นส่งผลดีอย่างไร 
 
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วชี้น าให้นักเรียนเห็นความส าคัญ 
ของการท างานร่วมกันปฏิบัติตามกติกาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเน้นย้ าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
มีความกระตือรือร้นและตั้งใจท างานร่วมกันให้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ศาสนสถาน และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเม่ืออยู่ในศาสนสถาน  
จากหนังสือเรียน แล้วผลัดกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กันในสาระส าคัญจากเรื่องที่ศึกษา 

 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ศาสนสถาน  
 4. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันน าผลงานในใบงานที่ตนรับผิดชอบมาเล่าให้เพื่อนคู่อ่ืนๆ ในกลุ่มฟัง และ 
        ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์  

5. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจผลงานของตนเองและเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ 
    สมบูรณ์ 

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในวัด และการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   มรรยาทของศาสนิกชน                                    เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ: กระบวนการปฏิบัติ 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู้ 
 ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการฝึกมรรยาท 
มาแล้วออกมาสาธิตมรรยาทให้เพื่อนนักเรียนดูหน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
 1) การถวายของแด่พระสงฆ์ของชายและหญิง 
 2) การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 3) การปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา 
 
ขั้นที่ 2 ท าตามแบบ 
 นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติตนเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ในเรื่อง การถวายของแด่พระสงฆ์ของชายและหญิง  
การปฏิบัติตนในการฟังธรรม และการปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพ่ือประโยชน์ต่อศาสนาตาม
ขั้นตอนที่ผู้สาธิตได้ปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง หากมีข้อสงสัยให้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม จากหนังสือเรียน หรือ 
สอบถามจากครู 
 
ขั้นที่ 3 ท าเองโดยไม่มีแบบ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ และผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูช่วยให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
ขั้นที่ 4 ฝึกท าให้ช านาญ 

1. สมาชิกทุกกลุ่มฝึกปฏิบัติตนเกี่ยวกับการถวายของแด่พระสงฆ์ทั้งของชายและหญิง ซึ่งมีความแตกต่าง 
กัน การนั่งฟังธรรมทั้งที่ไปงานพิธีที่เป็นงานมงคลและงานอวมงคล และการปฏิบัติตนตามแนวทางของ
พุทธศาสนิกชนเพ่ือประโยชน์ต่อศาสนา 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามมรรยาทชาวพุทธ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิตมรรยาทชาวพุทธ ตามท่ีฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน และ 

 ตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 



เรื่องท่ี 3   พิธีกรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา                                               เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู้ 
 ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วครูให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับพิธีของพระพุทธศาสนามาได้สาธิตเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 1) การอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม และการอาราธนาพระปริตร 
 2) การบวช 
 3) พิธีทอดผ้าป่า 
 4) พิธีทอดกฐิน 
 5) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 
ขั้นที่ 2 ท าตามแบบ 
 นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติตนเกี่ยวกับพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างของผู้สาธิตในขั้นที่ 1 โดย
ครูคอยเดินตรวจดูความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละกลุ่ม 
 
ขั้นที่ 3 ท าเองโดยไม่มีแบบ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา และผลัดกันเสนอแนะ โดยครูช่วยให้
ค าแนะน าการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
ขั้นที่ 4 ฝึกท าให้ช านาญ 

1. สมาชิกทุกกลุ่มฝึกปฏิบัติพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาตามล าพังท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
เกี่ยวกับการอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม การอาราธนาพระปริตร การบวช พิธีทอดผ้าป่า พิธี
ทอดกฐิน และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จนมีความช านาญ 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวัตถุประสงค์ส าคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม  
    และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 

 
 
 

 ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิตการเข้าร่วมพิธีกรรม กลุ่มละ 1 พิธีกรรม ตามความ 

      พอใจในเวลาท่ีครกู าหนด (ครอูาจจะเฉลีย่ใหไ้ดแ้สดงทุกเรือ่งตามความเหมาะสม) โดยใหค้รอบคลุม 

      ประเดน็ตามทีก่ าหนด 



เรื่องท่ี 4   พิธีกรรมส าคัญของศาสนาอ่ืน                                                          เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1  กระตุ้นความสนใจ (Engage)  

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับพิธีกรรมส าคัญของศาสนาต่างๆ ที่นักเรียนเคย 
ไปเข้าร่วมพิธีกรรม หรือดูข่าว หรือจากการบอกเล่าของผู้อื่น 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของศาสนพิธีหรือพิธีกรรมของศาสนา เป็นแนวทางการ 
    สร้างความศรัทธาต่อศาสนาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา 

 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พิธีกรรมส าคัญของศาสนาต่างๆ จากหนังสือเรียน ตามที่
ก าหนดให้ ดังนี้ 
 - ศาสนาคริสต์ 
 - ศาสนาอิสลาม 
 - ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 - ศาสนาสิข 
 
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายสาระส าคัญของเรื่อง พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนา 
พราหมณ-์ฮินดู และศาสนาสิข ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและผลัดกันอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน 
ตรงกัน 
 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง พิธีกรรมส าคัญของศาสนา โดยให้สมาชิกในกลุ่มเลือก 
พิธีกรรมของศาสนาอื่น 1 พิธีกรรม แล้วบอกวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
ขัน้ที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 4.1 หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปข้อคิดส าคัญที่ได้จากการศึกษาพิธีกรรมของศาสนาอื่น และแนวทางการ
น าไปประยุกตป์ฏิบัติ  

  
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้  



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) บัตรภาพ  
  3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ศาสนสถาน 
  4) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง พิธีกรรมส าคัญของศาสนา 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  -  ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินการสาธิตมรรยาทชาวพุทธและการเข้าร่วมพิธีกรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การสาธิตมรรยาท         
ชาวพุทธเกี่ยวกับ
การถวายของแด่
พระสงฆ์ การปฏิบัติ
ตนในขณะ             
ฟังธรรม และการ                            
ปฏิบัติตนตาม
แนวทางของ
พุทธศาสนิกชน 

 เพื่อประโยชน์ต่อ 
 ศาสนา 

สาธิตมรรยาทชาวพุทธเกี่ยวกับ                   
การถวายของแด่พระสงฆ์                    
การปฏิบัติตนในขณะฟัง 
ธรรมและการปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพุทธศาสนิกชนเพ่ือ                     
ประโยชน์ต่อศาสนาได้ถูก 
ต้องทุกข้ันตอน 
 

สาธิตมรรยาทชาวพุทธเกี่ยว 
กับการถวายของแด่พระสงฆ์                    
การปฏิบัติตนในขณะฟัง 
ธรรมและการปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพุทธศาสนิกชน 
เพ่ือประโยชน์ต่อศาสนาได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
 

สาธิตมรรยาทชาวพุทธเกี่ยว 
กับการถวายของแด่พระสงฆ์                    
การปฏิบัติตนในขณะฟัง 
ธรรมและการปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพุทธศาสนิกชน 
เพ่ือประโยชน์ต่อศาสนาได้
ถูกต้องเป็นบางขั้นตอน 
 

2. การสาธิตการเข้า
ร่วมพิธีกรรมส าคัญ
ของ
พระพุทธศาสนา  

 สาธิตการเข้าร่วมพิธีกรรม
ส าคัญของพระพุทธศาสนา
ได้ถูกต้อง 3 พิธีกรรมขึ้น
ไป 

สาธิตการเข้าร่วมพิธีกรรม
ส าคัญของพระพุทธศาสนา
ได้ถูกต้อง 2 พิธีกรรม 

สาธิตการเข้าร่วมพิธีกรรม
ส าคัญของพระพุทธศาสนา
ได้ถูกต้อง  
1 พิธีกรรม 

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

 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   กิจกรรมประชาธิปไตย 
เวลา   7 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
 ส 2.2 ป.6/1 เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
  ป.6/2  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 
  ป.6/3  อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลต่างก็มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาชนไทยในท้องถิ่นและ
ประเทศ ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) บทบาท หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
2) กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 
3) การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ระเบียบ กติกา การเลือกตั้ง 
4) สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระท าผิดการเลือกตั้ง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
5) ตรวจสอบคุณสมบัติ 
6) การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล    
          2)  ทักษะการเปรียบเทียบ 
  3)  ทักษะการวิเคราะห์    
          4)  ทักษะการให้เหตุผล 
  5)  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย  
    2. ใฝ่เรียนรู ้      
 3. มุ่งม่ันในการท างาน  
    4.  มีความรับผิดชอบ 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงาน เรื่อง บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล   

2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง คุณค่าของกิจกรรมประชาธิปไตย 
  4) ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  5) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  6) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  7) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  8) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
      9) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงาน เรื่อง บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย 
  
 
 
 



เรื่องท่ี 1   บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล                                                               เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูน าตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย หรือผลงานดีเด่นของรัฐบาลชุดปัจจุบัน มาเล่า
ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบค าถาม 

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความส าคัญของการบริหารงานของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นสอน 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วชี้น าให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการท างานร่วมกันปฏิบัติตามกติกาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยครูผู้สอนให้สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มมีความกระตือรือร้นและตั้งใจท างานร่วมกันให้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล จากหนังสือเรียน และ
อภิปรายร่วมกันถึงประเด็นส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.1  เรื่อง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล  โดยแบ่งหน้าที่กัน
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด 

4. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจค าตอบแล้วแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง และ
เพ่ิมเติมบางส่วนให้มีความสมบูรณ์ 
 

ขั้นสรุป 
นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1. ครูน าข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง  ๆมาให้
นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวที่มีต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ  

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันส ารวจค้นหาความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหนังสือ
เรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
2) เทศบาล 
3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
4) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายสาระส าคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสืบค้นความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภูมิล าเนาที่นักเรียนอาศัยอยู่ เพื่อน าเสนอข้อมูลในกิจกรรมของชั่วโมงเรียนต่อไป 
 

ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สมาชิกแต่ละคนน าผลงานจากการท าใบงานที่ 2.1 มาเล่าให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง แล้ว

ช่วยกันเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์และสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม 
 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 2.1 หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะ 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปรียบเทียบ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 



เรื่องท่ี 3   กิจกรรมประชาธิปไตย       เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนร้องเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
2. นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้จากบทเพลงที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมประชาธิปไตย 
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1  รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพ่ิมเติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

 ขั้นที ่2  การประเมินคุณค่าและประโยชน์ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1 มาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ และ    
    ท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง คุณค่าของกิจกรรมประชาธิปไตย 
2. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอใบงานที่ 3.1 หน้าชั้นเรียน โดยมีครูช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ขั้นที่ 3  เลือกและการตัดสินใจ 
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันสืบค้นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยท้ังในท้องถิ่นหรือระดับประเทศ  
    แล้วน าข้อมูลที่สืบค้นมาเล่าให้สมาชิกในกลุ่มฟังแล้วช่วยกันท าใบงานที่ 3.2 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริม 
    ประชาธิปไตย 
2. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานในใบงานที่ 3.2 หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
    ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 1 กิจกรรม แล้วน าไปปฏิบัติ  

 ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย  
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยต่อครูผู้สอนในแบบ 
    บันทึกการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของการมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย         เวลา  1-2 ช่ัวโมง                                                                   
วิธีสอนแบบแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม  

1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการออกกฎหมายเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง  

2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ระเบียบ กติกา
เลือกตั้ง 

 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
 นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จาก
หนังสือเรียน โดยมีประเด็นส าคัญ คือ การศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้ง  

 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

สมาชิกแต่ละคนท าความเข้าใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง วิธีการปฏิบัติตนในการเลือกตั้ง เริ่ม
ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง 

 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 

สมาชิกแต่ละคนร่วมกันอธิบายประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ในขั้นตอนส าคัญแต่ละขั้นตอนของการเลือกตั้ง 
  
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 

1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญในการเลือกตั้งและวางแผนการน าเสนอขั้นตอนการ
เลือกตั้งจ าลองในห้องเรียน โดยแบ่งหน้าที่กันเตรียมการจัดหาสื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มซักซ้อมการสาธิตวิธีการไปใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้ง การ
ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง และการปฏิบัติตนหลังจากการเลือกตั้งแล้ว  

  
ขั้นที่ 6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 

สมาชิกแต่ละกลุ่มสาธิตการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแบบจ าลองในห้องเรียน กลุ่มละ 5 นาที เมื่อจบการ
สาธิตแต่ละกลุ่มแล้วให้กลุ่มอ่ืนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

 



ขั้นที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระ บอบ

ประชาธิปไตยไปประยุกต์ใช้กับการเลือกหัวหน้าห้อง เลือกประธานคณะสี ประธานนักเรียน หรือการเลือกตั้ง
อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 
 

 
 

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1)  นันทวัฒน์ บรมานันท์. 2552. การปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร :  
                     วิญญูชน. 
   (2)  วิศนี ศีลตระกูล และถนัด ม่วงมณี. 2550. ประชาธิปไตยชาวบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 4.  
                     กรุงเทพมหานคร : มปท. 
  3) แบบบันทึกการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  4) สื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  5) ตัวอย่างข่าว 
  6) ตัวอย่างเพลง 
  7) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล   
  8) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  9) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง คุณค่าของกิจกรรมประชาธิปไตย 
  10) ใบงานที่ 3.2 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.tambol.com/tambol/info10.asp 
   - http://www.thailocaladmin.go.th/work/DLA_DOC/local.jsp 
   - http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=189.0 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ประชาธิปไตย 

 ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท ารายงาน เร่ือง บทบาทหน้าท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและรฐับาล โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด 

 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงาน เรื่อง บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบายบทบาท
หน้าที่ของรัฐบาล 

อธิบายบทบาทหน้าที่ของ                  
รัฐบาลได้ถูกต้อง ชัดเจน 4 
ข้อขึ้นไป 

อธิบายบทบาทหน้าที่ของ                     
รัฐบาลได้ถูกต้อง ชัดเจน 2-3 
ข้อ 

อธิบายบทบาทหน้าที่ของ                   
รัฐบาลได้ถูกต้อง 1 ข้อ 

2. การอธิบายบทบาท
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 4 ข้อขึ้น
ไป 

อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 2-3 ข้อ 

อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ถูกต้อง 1 ข้อ 

3. การเปรียบเทียบ
บทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล 

เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาลได้
ถูกต้อง ชัดเจน 4 ประเด็น
ขึน้ไป 

เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาลได้
ถูกต้อง ชัดเจน 2-3 
ประเด็น 

เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐบาลได้
ถูกต้อง 1 ประเด็น 

4. การอธิบายความ 
   ส าคัญในการใช้สิทธิ 
   ออกเสียงเลือกตั้งตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

อธิบายความส าคัญในการ
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 5 ข้อขึ้นไป 

อธิบายความส าคัญในการ
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 3-4 ข้อ 

อธิบายความส าคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยได้
ถูกต้อง 1-2 ข้อ 

5. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นและประเทศ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ                             
เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย                    
ในท้องถิ่นและประเทศได้                           
3 กิจกรรมขึ้นไป พร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ       
เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย                       
ในท้องถิ่นและประเทศได้                           
2 กิจกรรม พร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ                      
เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย                       
ในท้องถิ่นและประเทศได้                             
1 กิจกรรม พร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  12 - 15 ดี 
  8 - 11 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   กฎหมายน่ารู้ 
เวลา   5  ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
 ส 2.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ย่อมท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน เช่น 
  - กฎหมายจราจร 
  - กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
  - กฎหมายทะเบียนราษฎร 
  - เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. 
 2) ประโยชน์ของการปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมายดังกล่าว 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น    
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์ 
  2) ทักษะการสร้างความรู้ 
  3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต    
    2. มีวินัย    
    3.  ใฝ่เรียนรู ้
 



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงานผลการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎหมายน่ารู้ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง กฎหมายส่วนท้องถิ่น 
  5) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  6) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎหมายน่ารู้ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานผลการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎหมายน่ารู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก                                                   เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม 
 
ขั้นที่ 1 มีผู้น าและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ครูให้นักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับการท าผิดกฎหมาย แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ผลเสียของการท าผิดกฎหมาย 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง กฎหมาย

เกี่ยวกับการจราจรทางบก จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียนด้วยการสาธิตการปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
 

ขั้นที่ 2 วางแผน 
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนสืบค้นข้อมูลความรู้ตามหัวข้อที่ก าหนด จากหนังสือเรียน และหนังสือ

ค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยแบ่งหน้าที่กันศึกษา คนละ 1 ประเด็น หรือคู่ละ 1 ประเด็น ดังนี้ 
1) ลักษณะของสัญญาณจราจร 
2) การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้า 
3) การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยาน 
4) ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร 
 

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน 
 สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติตนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและมีการยกตัวอย่างหรือสาธิตการปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม 
 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 สมาชิกแต่ละคนหรือแต่ละคู่ผลัดกันน าเสนอผลงานภายในกลุ่ม และให้สมาชิกคนอ่ืนช่วยกันประเมินผล
การน าเสนอผลงาน และให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา 

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม และเชื่อมโยงการสาธิตการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
จราจรเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตนตามกฎจราจรของคนเดินเท้า การปฏิบัติตนตามกฎจราจรของผู้ขับขี่
รถจักรยาน และอธิบายประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้
ข้อเสนอแนะ 

3. ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจราจรไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก เป็นการบ้าน 



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

1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับประชากรในหมู่บ้านของนักเรียน ต าบล และอ าเภอที่นักเรียนมีภูมิล าเนาอยู่  
ซึ่งนักเรียนจะใช้วิธีการคาดคะเน หรือข้อมูลจากค าบอกเล่า  

 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การรู้จ านวนประชากรที่แท้จริงจะดูข้อมูลจากทะเบียนราษฎร 
 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จากหนังสือเรียน ในหัวข้อ 
ต่อไปนี้ 
 1) การแจ้งเกิด 
 2) การแจ้งตาย 
 3) การย้ายที่อยู่ 
 4) ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎร 
 
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายสาระส าคัญของข้อมูลความรู้ที่ได้สืบค้นมาในขั้นที่ 2 ช่วยกันเสริมเติมเต็ม
ความรู้ที่ถูกต้อง ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามครูผู้สอน 
 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และการอภิปรายในขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 มา
เป็นพื้นฐานในการท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 

2. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจค าตอบในใบงานที่ 2.1 แล้วปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องและเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์ 

 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 2.1 ข้อ 1-2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์ 

2. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอความคิดเห็นในค าถามข้อ 3 หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ในเรื่อง การแจ้งเกิด การ
แจ้งตาย การย้ายที่อยู่ และประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎร 



เรื่องท่ี 3   กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ    เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนัก 

1. ครูน าภาพผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งมีสภาพร่างกายซูบผอม และภาพของผู้ติดยาแล้วก่อ 
 อาชญากรรม มาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันวิเคราะห์ผลเสียของการติดยาเสพติดให้โทษ 

2. ครูเล่าข่าวเกี่ยวกับผู้กระท าผิดกฎหมายยาเสพติดให้โทษ แล้วถูกศาลตัดสินลงโทษให้นักเรียนฟัง และ 
ชี้แนะให้นักเรียนเข้าใจว่าการท าผิดกฎหมายยาเสพติดนั้นมีบทลงโทษ 5 ฐาน และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ จากหนังสือ 
     เรียนและหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1) ประเภทของยาเสพติดให้โทษ 
  2) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
  3) ตัวอย่างโทษของผู้ที่กระท าความผิดกฎหมายยาเสพติดให้โทษ  
  4) อันตรายของยาเสพติดให้โทษ 
 
ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ 
 นักเรียนกลุ่มเดิมวางแผนให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันเพ่ือสืบค้นข้อมูล คู่ละ 1 หัวข้อ โดยศึกษาจากหนังสือ
เรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ 
 สมาชิกแต่ละคู่สืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วน าข้อมูลที่สืบค้นได้มาเล่าให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายใน
กลุ่มฟัง และผลัดกันซักถามข้อสงสัย 
 
ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง กฎหมาย  
 เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 

2. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจความถูกต้องของใบงาน และแก้ไขในส่วนที่ 
 ผิดหรือบกพร่อง 

 
ขั้นที่ 5 สรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษ ในหัวข้อ ประเภทของยาเสพติดให้โทษ 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และอันตรายของยาเสพติดให้โทษ 



เรื่องท่ี 4   เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบจ. อบต.       เวลา  1-2  ชั่วโมง                                                                   
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1  กระตุ้นความสนใจ (Engage)  

1. ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น แล้วตอบค าถาม  
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการออกกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จัดท าโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากหนังสือเรียน ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 - คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง เทศบัญญัติ 
 - คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
 - คู่ท่ี 3 ศึกษาความรู้เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 
 สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันเล่าความรู้ในตัวอย่างกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับในท้องถิ่น ซึ่งจัดท าโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบัญญัติซึ่งจัดท าโดยเทศบาล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจัดท าโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งจัดท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 2 และการอธิบายความรู้ในขั้นที่ 3 มาเป็นพื้นฐาน
ในการท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง กฎหมายส่วนท้องถิ่น 
 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 4.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบผลงาน และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎหมายน่ารู้ 
 
 

  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
  แล้วรายงานผลการปฏิบัติตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   1) กมล พิพัฒนชัยกุล. 2551. คู่มือกฎจราจรและการสอบใบขับขี่ รถยนต์-รถจักรยานยนต์.  
    กรุงเทพมหานคร : ปั๊ม พับลิชชิ่ง. 
   2) พิชัย นิลทองค า. 2554. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพมหานคร : มปท. 
   3) วิชา มหาคุณ. 2551. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :การสร้างเครือข่าย-การส่งต่อ- 
    การติดตามและประเมินผล เด็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  3) ตัวอย่างข่าว 
  4) บัตรภาพ 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
  7) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
  8) ใบงานที ่4.1 เรื่อง กฎหมายส่วนท้องถิ่น 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การรายงานผลการ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน
ของครอบครัวและ
ชุมชน 

บันทึกการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของครอบ 
ครัวและชุมชนได้ 5 
พฤติกรรมข้ึนไปและมีผู้
รับรอง 

บันทึกการปฏิบัติตนตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของครอบครัว
และชุมชนได้ 3-4พฤติกรรม 
และมีผู้รับรอง 

บันทึกการปฏิบัติตนตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของครอบครัว 
และชุมชนได้ 1-2 พฤติกรรม 
และมีผู้รับรอง 

2. การวิเคราะห์ผล
ของการปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของครอบครัวและชุมชน
ได้ถูกต้อง ชัดเจน  
5 ข้อขึ้นไป 

วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับชีวิตประจ าวันของ
ครอบครัวและชุมชนได้
ถูกต้อง 3-4 ข้อ 

วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับชีวิตประจ าวันของ
ครอบครัวและชุมชนได้
ถูกต้อง 1-2 ข้อ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  7   วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 
                                                                                                         เวลา  6  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
      ส 2.1   ป.6/2  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและด ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
      ป.6/3  แสดงออกถึงมรรยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
      ป.6/4  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน  และมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงควรธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงออกถึงมรรยาทไทยได้อย่างเหมาะสม     
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
2) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
3) แนวทางการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 
4) ความหมายและความส าคัญของกิริยามรรยาทไทย 
5) มรรยาทไทยและมรรยาทสังคม เช่น การแสดงความเคารพ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การ

รับของส่งของ การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยาอาการ การทักทาย การสนทนา การใช้ค าพูด 
6) ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
7) ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ ในสังคมไทย 
8) แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล        
2) ทักษะการเปรียบเทียบ       
3) ทักษะการวิเคราะห์ 
4) ทักษะการให้เหตุผล           
5) ทักษะการน าความรู้ไปใช้             



 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มีจิตสาธารณะ 
4. รักความเป็นไทย 

 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

1. สมุดบันทึกการปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย และการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย  (ชิ้นงานที่ 1) 
2. รายงาน เรื่อง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง   (ชิ้นงานที่ 2) 

 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทย 
  3) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง การด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 
  4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  7) สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
   8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 

7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
1) ตรวจสมุดบันทึกการปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย และการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย (ชิ้นงานที่ 1) 
2) ตรวจรายงาน เรื่อง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง   (ชิ้นงานที่ 2) 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 
 



เรื่องท่ี 1   วัฒนธรรมกับสังคมไทย            เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูแจกบัตรภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 ภาพ แล้วให้ทุกคนน าไปติดที่บอร์ด
หรือป้ายนิเทศให้ตรงกับหัวข้อประเภทของวัฒนธรรมทางวัตถุและไม่ใช่วัตถุ 

2.  ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของวัฒนธรรม และครูอธิบาย
เพ่ิมเติมเก่ียวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและไม่ใช่วัตถุ 

 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายความรู้ให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง ประเภทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และผล
ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีต่อสังคม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบ
งานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ครู
ก าหนดให้ 

3.  ครูให้ตัวแทนกลุ่มผลัดกันเฉลยค าตอบในใบงาน กลุ่มละ 1 ข้อ และให้กลุ่มที่มีผลงานแตกต่างกันได้
น าเสนอเพ่ิมเติม 

 
ขั้นสรุป 

1.  ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตและการพัฒนา
สังคมไทย 

2.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
สังคมไทยมาเพ่ือท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทย             เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูน าอาหารและการแสดงของแต่ละภาค มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนทายว่า ภาพดังกล่าวเป็นอาหาร 
และเป็นการแสดงในภาคใดของประเทศไทย แล้วครูเฉลยค าตอบ 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทยในด้านภาษา 
ศาสนา การแต่งกาย การละเล่นพ้ืนเมือง การกิน ฯลฯ 

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเรื่อง ความแตกต่างของกลุ่มคนในสังคมไทยด้านต่างๆ จาก
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่นักเรียนหามาล่วงหน้า 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
สังคมไทย 

4.  ครูสุ่มเรียกสมาชิกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งออกจากกลุ่ม เพ่ือตอบค าถามและอธิบายให้สมาชิกท้ังชั้น
ฟัง (สมาชิกหมายเลขที่ได้รับการสุ่มเรียกจากแต่ละกลุ่ม จะมาตอบหรืออธิบายค าตอบเรียงกันไปตาม
หัวข้อที่ก าหนด ในใบงานจนครบทุกข้อ) ครูตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างและข้อดีของความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3 มรรยาทไทย                             เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู้ 
 ครูให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการฝึกมรรยาทไทยมาสาธิตมรรยาท ดังนี้ 

1) การแสดงความเคารพ ได้แก่ การไหว้ การกราบ 
2) การยืน 
3) การเดิน 
4) การนั่ง 
5) การนอน 
6) การรับ-ส่งสิ่งของ 
7) การรับประทานอาหาร 
8) การแสดงกิริยาอาการ การทักทาย การสนทนา และการใช้ค าพูด 

 
ขั้นที่ 2 ท าตามแบบ 
 นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติตนเกี่ยวกับมรรยาทไทยตามแบบผู้ที่มาสาธิตให้ดูทีละขั้นตอน 
 
ขั้นที่ 3 ท าเองโดยไม่มีแบบ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทไทย และผลัดกันเสนอแนะ โดยมีครูช่วยให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
ขั้นที่ 4 ฝึกท าให้ช านาญ  

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติมรรยาทไทยตามที่ได้รับการฝึกจนช านาญ 
2.  สมาชิกแต่ละกลุ่มสาธิตหรือจับสลากตามหัวข้อเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ การยืน การนั่ง การเดิน 

การนอน การรับ-ส่งสิ่งของ การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยาอาการ 
3.  เมื่อจบการสาธิตของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนแสดงความชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะ ครู

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าสมุดบันทึกการปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย และการด ารง
 รักษาวัฒนธรรมไทย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด 



เรื่องท่ี 4   คุณค่าทางวัฒนธรรมและการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย                เวลา  1-2 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 
 
ขั้นที่  1  สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน  (พัฒนาสมองซีกขวา)  
 ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความประทับใจในวัฒนธรรมไทยที่นักเรียนชื่นชอบ ซึ่งนักเรียนอาจตอบได้อย่าง
หลากหลาย และบางคนอาจมีความประทบใจที่คล้ายกัน 
 
ขั้นที่  2  วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
 นักเรียนแสดงเหตุผลว่า เพราะเหตุใด จึงมีความประทับใจในวัฒนธรรมไทย ดังที่เสนอในขั้นที่ 1 
 
ขั้นที่  3  ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันเรียบเรียงเป็นบทประพันธ์ร้อยแก้ว หรือร้อยกรองแสดงคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทยต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย เสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 
ขั้นที่  4  พัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย จากหนังสือเรียน 
หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
ขั้นที่  5  ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิดเรื่อง การด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย ลงในใบงานที่ 4.1 เรื่อง 
การด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 
 
ขั้นที่  6  สร้างช้ินงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) 

  
 
 
 
 

ขั้นที่  7  วิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย)  
 สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของผลงาน ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ 
 
 

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงาน เร่ือง วฒันธรรมและการเปล่ียนแปลง  
     โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด 



ขั้นที่  8  แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานต่อครูผู้สอน ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้แต่ละกลุ่มเสนอผลงานที่
ป้ายนิเทศ โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันไปศึกษาผลงานของกลุ่มอ่ืนนอกเวลาเรียน 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
   2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
    (1) มานุษยวิทยาสิรินธร, ศูนย์. 2542. สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว 
                     การพิมพ์. 
    (2) อคิน รพีพัฒน์. 2551. วัฒนธรรมคือความหมาย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน 
                     ธร. 
   3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
  5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทย 
  6) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) ผู้สาธิตมรรยาทไทย 
  3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.thaigoodview.com/node/18397 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:วัฒนธรรมไทย 
   - http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaigoodview.com/node/18397
http://th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:วัฒนธรรมไทย


การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
                        แบบประเมินสมุดบันทึกการปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย  
                                      และการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย                         (ชิ้นงานที่ 1) 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การปฏิบัติตนตาม 
 มรรยาทไทย   

ปฏิบัติตนตามมรรยาท
ไทยได้ถูกต้อง 5
พฤติกรรมข้ึนไป และมีผู้
รับรอง 

ปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย 
ได้ถูกต้อง 3-4 พฤติกรรม 
และมีผู้รับรอง 

ปฏิบัติตนตามมรรยาทไทย 
ได้ถูกต้อง 1-2 พฤติกรรม 
และมีผู้รับรอง 

2.  การวิเคราะห์ผลดี 
    ของการปฏิบัติตน 
    ตามมรรยาทไทย 
 

วิเคราะห์ผลดีของการ
ปฏิบัติตนตามมรรยาท
ไทยได้ถูกต้อง ครอบคลุม
ทุกประเด็น 

วิเคราะห์ผลดีของการ
ปฏิบัติตนตามมรรยาท
ไทยได้ถูกต้อง เป็นส่วน
ใหญ ่

วิเคราะห์ผลดีของการ
ปฏิบัติตนตามมรรยาท
ไทยได้ถูกต้อง เป็นส่วน
น้อย 

3.  การปฏิบัติตนที่แสดง 
    ถึงการด ารงรักษา  
    วัฒนธรรมไทย 
 

ปฏิบัติตนที่แสดงถึงการ
ด ารงรักษาวัฒนธรรม
ไทยได้ถูกต้อง 3 
พฤติกรรม และมีผู้
รับรอง 

ปฏิบัติตนที่แสดงถึงการ
ด ารงรักษาวัฒนธรรม
ไทยได้ถูกต้อง 2 
พฤติกรรม และมีผู้
รับรอง 

ปฏิบัติตนที่แสดงถึงการ
ด ารงรักษาวัฒนธรรม
ไทยได้ถูกต้อง 1 
พฤติกรรม และมีผู้
รับรอง 

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

 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
                      แบบประเมินรายงาน เรื่อง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง             (ชิ้นงานที่ 2) 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การวิเคราะห์ความ 
     แตกต่างของ 
     วัฒนธรรม 
 

วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนน้อย 

2.  การวิเคราะห์ผลของ 
     การเปลี่ยนแปลงทาง 
     วัฒนธรรม 
 

วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยน 
แปลงทางวัฒนธรรมที่มีผล 
ต่อสังคมไทยได้ถูกต้อง 4  
ประเด็น 

วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อสังคมไทยได้
ถูกต้อง 2-3 ประเด็น 

วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อสังคม 
ไทยได้ถูกต้อง 1 ประเด็น 

3.  การเสนอแนะ 
    แนวทางในการ 
    อนุรักษ์วัฒนธรรม  

เสนอแนะแนวทางในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมได้
ถูกต้อง เหมาะสม 5 
แนวทางข้ึนไป 

เสนอแนะแนวทางในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมได้
ถูกต้อง เหมาะสม 3-4 
แนวทาง 

เสนอแนะแนวทางในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมได้
ถูกต้อง เหมาะสม 1-2 
แนวทาง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  8   ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ 
                                                                                                                                                            
เวลา  3  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
      ส 2.1    ป.6/5  ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น จะต้องมีหลักในการเลือกรับจึงจะเกิด
ประโยชน์ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1)  แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ เช่น จากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่างๆ  

จากหอจดหมายเหตุ สถานการณ์จริงหรือจดหมายเหตุ 
2)  ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ 
3)  หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 

3.4   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  -  ทักษะการวิเคราะห์          
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. มีวินัย 
6. ใฝ่เรียนรู้ 
7. มีจิตสาธารณะ 
  

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 การวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์  



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



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

1.  ครูน าข่าวเหตุการณ์ในปัจจุบันมาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า สาระส าคัญ
ของข่าวตอนใดเป็นความจริง อธิบายเหตุผล และสาระตอนใดของข่าวไม่น่าเชื่อถือ อธิบายเหตุผล  

2.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ข่าวสารนั้นมาจากแหล่งต่างๆ หลากหลาย จึงควรมีหลักในการเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสาร 

 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง แหล่งข่าวและ
เหตุการณ์ต่างๆ และหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
 
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลจากการสืบค้นมาอธิบายสู่กันฟังเกี่ยวกับวิธีการศึกษาหาความรู้ หรือสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข่าวต่างๆ เพื่อให้ได้ข่าวสาร หรือข้อมูล หรือเหตุการณ์ต่างๆ ตรงตามความเป็นจริงและน่าเชื่อถือ 
และหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1.  สมาชิกแต่ละกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันสืบค้นข้อมูล ข่าว และเหตุการณ์จากแหล่งข่าวต่างๆ  
2.  สมาชิกแต่ละคนน าข่าวที่สืบค้นมาวิเคราะห์แล้วตอบค าถามในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข่าวและเหตุการณ์ที่

น่าสนใจ 
3.  สมาชิกแต่ละคนผลัดกันน าเสนอผลงานในใบงานที่ 1.1 ต่อสมาชิกในกลุ่มและช่วยกันให้ข้อเสนอแนะ 
4.  สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกข่าวและเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ และเป็นไปตามหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อต่างๆ เพื่อน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
วิธีการเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

 
  



เรื่องท่ี 2   ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์                เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 
ขั้นที่ 1 น า  

1.  ครูน าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ ข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 

2.  ครูชี้แจงให้นักเรียนรู้จักวิธีการเลือกรับข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ และการน าไปใช้ประโยชน์โดยการคิดให้
รอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อ หรือก่อนที่จะน าข้อมูลไปเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจท ากิจการงานต่างๆ 
ซึ่งวิธีคิดโดยใช้หมวกหกใบนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะน าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 

 
ขั้นที่ 2 อธิบาย 
 ครูอธิบายรายละเอียดให้นักเรียนเข้าใจว่าจะมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ครู
อธิบายเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของหมวกหกใบ และหน้าที่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ 
 
ขั้นที่ 3 สาธิต 
 ครูให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการฝึกวิธีใช้หมวกหกใบมาแล้ว สาธิตวิธีการใช้หมวกหกใบตามสีของหมวก 
คือ 

- หมวกสีฟ้า  เริ่มต้นด้วยการน าอภิปราย  
- หมวกสีขาว  เสนอข้อมูลข้อเท็จจริง 
- หมวกสีแดง  แสดงความรู้สึก  
- หมวกสีด า  บอกข้อบกพร่อง จุดอ่อน โทษหรือผลดี 
- หมวกสีเหลือง  เสนอข้อคิดที่เป็นประโยชน์ 
- หมวกสีเขียว  เสนอแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป 
- หมวกสีฟ้า  เป็นผู้สรุปภาพรวมเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ 

1.  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้ เรื่อง ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์
ต่างๆ จากหนังสือเรียน และฝึกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้หมวกติดตามสถานการณ์ท่ีก าหนดในใบงานที่ 
2.1 เรื่องการวิเคราะห์ข่าว กลุ่มละ 1 สถานการณ์ ตามความสมัครใจของกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนจะ
ฝึกคิดให้รอบคอบทุกหมวก ตามข้ันตอนของแบบอย่างผู้ที่มาสาธิตให้ดู  

2.  นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนหมวกกัน เพ่ือจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทตามหมวกของตนที่สวมอยู่ 
 



ขั้นที่ 5 การสรุป 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการติดตามข้อมูล ข่าวสาร และ
เหตุการณ์โดยใช้วิธีคิดอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) เอกสารประกอบการสอน 
  3) ตัวอย่างข่าว 
  4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข่าวและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 
  5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การวิเคราะห์ข่าว 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะหข่์าวหรือเหตุการณ์ โดยใหค้รอบคลุม
ประเดน็ตามทีก่ าหนด 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินการวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การน าเสนอข้อมูล 
 ข่าวสาร หรือ 
     เหตุการณ์ต่างๆ ใน 
     ชีวิตประจ าวัน 

เสนอข้อมูล ข่าวสาร หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน จากแหล่ง
ต่างๆ ได้ถูกต้อง
เหมาะสม 3 เรื่องข้ึนไป 

เสนอข้อมูล ข่าวสาร 
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน จากแหล่ง
ต่างๆ ได้ถูกต้อง
เหมาะสม 2 เรื่อง  

เสนอข้อมูล ข่าวสาร 
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน จากแหล่ง
ต่างๆ ได้ถูกต้อง
เหมาะสม 1 เรื่อง  

2. การวิเคราะห์ข่าว  
     หรือเหตุการณ์  

วิเคราะห์ข่าวหรือ
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วนทั้ง 3 
เรื่อง 

วิเคราะห์ข่าวหรือ
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 2 เรื่อง 

วิเคราะห์ข่าวหรือ
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 1 เรื่อง 

3.  หลักในการเลือกรับ
 ข้อมูล ข่าวสาร 
 

น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
และเหตุการณ์ต่างๆ 
สอดคล้องกับหลักการ
เลือกรับข้อมูล ข่าวสาร 

น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
และเหตุการณ์ต่างๆ 
สอดคล้องกับหลักการ
เลือกรับข้อมูล ข่าวสาร 
เป็นส่วนใหญ่ 

น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
และเหตุการณ์ต่างๆ 
สอดคล้องกับหลักการ
เลือกรับข้อมูล ข่าวสาร 
เป็นส่วนใหญ่ 

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

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  9   ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
                                                                                                                                                          
เวลา  11  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
      ส 3.1   ป.6/1  อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ 
      ป.6/2  อธิบายบทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 
      ป.6/3  บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ผู้ผลิตย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิต ผู้บริโภคต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
บริโภคอย่างรู้เท่าทัน ทั้งนี้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.5 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
    วางแผนก่อนเริ่มลงมือท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ 
2) ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
4) คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
5) พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
6) คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
7) ความหมายและความจ าเป็นของทรัพยากร 
8) หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
9) วิธีการสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 

10) วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและ
 ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.6   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
 
 
 
 



4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล         
          2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการคิดกว้าง           
          4) ทักษะการคิดไกล 
 4.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต      
 2.  มีวินัย     
 3.  อยู่อย่างพอเพียง 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 แผ่นพับ เรื่อง ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมนิก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรู้ที ่9 เรื่อง ผู้ผลติที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ผู้ผลิตในชุมชน 
  2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง สินค้าคุณภาพ 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง บทบาทผู้บริโภค 
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง บริโภคอย่างรู้เท่าทัน 
  5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
  6) ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง การสร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากร 
  7) ตรวจใบงานที่ 7.1 เรื่อง การวางแผนการใช้ทรัพยากร 
  8) ตรวจใบงานที่ 7.2 เรื่อง การผลิตอย่างมีคุณค่า 
  9) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  10) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  11) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  12) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  13) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคท่ี 
              รู้เท่าทัน 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจแผ่นพับ เรื่อง ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 
   
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและ
ผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1.  ครูน าแปรงลบกระดาน สมุด หนังสือ ยางลบ ไม้บรรทัด มาให้นักเรียนดู แล้วถามค าถามให้นักเรียน
ร่วมกันตอบเช่น สิ่งเหล่านี้น ามาจากไหน ท าอย่างไรเราจึงจะได้สิ่งเหล่านี้มา 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุ เครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันนั้น ผู้ผลิตเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการผลิตสิ่งต่างๆ ออกมาจ าหน่าย 

 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) 
 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ศึกษา 
    ความรู้จากหนังสือเรียน ดังนี้ 

- คูท่ี่ 1 ศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิต และความส าคัญของผู้ผลิต 
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ 

 
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) 

1.  สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ตามที่คู่ของตนรับผิดชอบในการศึกษาให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายใน
กลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจตรงกัน 

2.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาเล่าบทบาทหน้าที่ของผู้ลิต ความส าคัญของผู้ผลิตอย่างมีคุณภาพ บทบาทของ
ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง 

3.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนไปส ารวจสินค้าในท้องถิ่นที่แสดงว่าผู้ผลิตมีคุณภาพ แล้วเลือกมา 1 ชนิด 
 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1.  นักเรียนเลือกสินค้าในท้องถิ่นที่แสดงว่าผู้ผลิตมีคุณภาพ น ามาวิเคราะห์และตอบค าถามในใบงานที่ 
1.1 เรื่อง ผู้ผลิตในชุมชน 

2.  สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ 1.1 ให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง แล้วช่วยกันเสริม
เพ่ิมเติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์ แล้วรวบรวมเป็นผลงานของกลุ่ม 

 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอใบงานที่ 1.1 หน้าชั้นเรียน และให้ตัวแทนกลุ่มอ่ืนช่วยกันเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติมครูตรวจสอบความถูกต้อง 

2.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทบาทหน้าที่ของผู้ผลิต ความส าคัญของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ และบทบาทของ
ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ 



เรื่องท่ี 2   การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ                             เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรยีนดูภาพคนซื้อผลไม้ในตลาดมีผลไม้ให้เลือกหลายชนิด แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ถ้า
นักเรียนจะเลือกซ้ือผลไม้ในตลาดมีวิธีการเลือกอย่างไร อธิบายเหตุผล 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วแนะน าให้ท างานร่วมกัน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหาสินค้าที่คิดว่ามีคุณภาพ มา 1 ชนิด แล้วตอบค าถามในใบงานที่ 2.1 เรื่อง สินค้า

คุณภาพ 
3.  สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิกคนอื่นภายในกลุ่มฟัง โดยเล่าทีละ

คนแบบเล่าเรื่องรอบวง สมาชิกในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
4.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกันรวบรวมผลงาน แล้วสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม 
5.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี  3  บทบาทของผู้บริโภค                     เวลา  1-2 ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม  
 ครูให้นักเรียนช่วยกันเล่าความรู้เดิมเก่ียวกับการผลิตที่แสดงถึงผู้ผลิตที่มีคุณภาพ และความส าคัญของการ
ผลิตที่มีคุณภาพต่อสินค้าและผู้บริโภค 
 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่  
 สมาชิกกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค จากหนังสือเรียน ในหัวข้อต่อไปนี้ 

1)  บทบาทของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ 
2)  คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
3) พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความบกพร่องในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ 

 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการศึกษาและความรู้เดิมที่มีอยู่มาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงาน
ที่ 3.1 เรื่อง บทบาทผู้บริโภค 
 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 

1.  สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอธิบายความรู้ในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริโภค 
2.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจใบงาน และ

เพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์ 
 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้โดยการเรียบเรียงเป็นบทความ เรื่อง ฉันเป็นผู้บริโภคท่ีดี 
 
ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ บทความ เรื่อง ฉันเป็นผู้บริโภคท่ีดี หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติในการเป็นผู้บริโภคท่ีดี 
 
 



เรื่องท่ี 4   การบริโภคอย่างรู้เท่าทัน                       เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูให้นักเรียนเล่าความภาคภูมิใจที่เป็นผู้บริโภคสินค้าที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และยกตัวอย่างการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ผู้บริโภคทุกคนจะต้องน าหลักการบริโภคสินค้ามาประยุกต์
ปฏิบัติ 

 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายถึงประโยชน์ของการบริโภคสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทัน 
2.  นักเรียนกลุ่มเดิมก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้สมาชิกแต่ละคน เช่น หมายเลข 1 หมายเลข 2 

หมายเลข 3 หมายเลข 4 หรืออาจจะใช้อักษรประจ าตัว เช่น ก ข ค ง แล้วปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  
1) ให้นักเรียน ก สัมภาษณ์นักเรียน ข และนักเรียน ค สัมภาษณ์นักเรียน ง โดยให้แต่ละคนถามเพ่ือน 
     เกี่ยวกับการกระท าของเพ่ือนที่แสดงว่า เลือกสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทันและผลที่ได้รับ  
2) ให้นักเรียนเปลี่ยนบทบาทกัน โดยให้ ข สัมภาษณ ก และให้ ง สัมภาษณ์ ค  
3) ให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในใบงานที่ 4.1 เรื่อง บริโภคอย่างรู้เท่าทัน 
4) เมื่อจบการสัมภาษณ์แล้วให้สมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนกันสรุปใจความที่ได้รับฟังจากการสัมภาษณ์       
     ให้เพ่ือน นักเรียนคนอื่นๆ ฟัง ว่าเพ่ือนพูดอะไร ได้ใจความอย่างไร 

3.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5   การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                       เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 ครูน าภาพเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบค าถาม เช่น 
  - นักเรียนชอบภาพใดบ้าง และไม่ชอบภาพใด อธิบายเหตุผล 
  - ภาพใดที่แสดงถึงการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อธิบายเหตุผล 
 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore) : เทคนิคการต่อเรื่องราว 
 นักเรียนรวมกลุ่มเดิม เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลขประจ าตัวตามความ
สมัครใจ ตั้งแต่หมายเลข 1-4 แล้วให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันจากกลุ่มบ้านมานั่งรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ 
เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความรู้ตามประเด็นที่ครูก าหนดให้ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้า
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- หมายเลข 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร 
- หมายเลข 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ความจ าเป็นของทรัพยากร 
- หมายเลข 3 ศึกษาความรู้เรื่อง ทรัพยากรในการผลิต 
- หมายเลข 4 ศึกษาความรู้เรื่อง หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain) : เทคนิคการต่อเรื่องราว 

1.  ให้สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่า กลุ่มบ้าน แล้วผลัดกันอภิปรายเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ที่ตนศึกษามา โดยเริ่มจากหมายเลข 1-4 ตามล าดับ  

2.  ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลที่ได้จากการศึกษาความรู้ในสาระส าคัญหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 
หัวข้อครูตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มาเป็นพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ข่าว ในใบงานที่ 5.1 เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และช่วยกันปรับปรุงพัฒนาผลงาน 
 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานในใบงานที่ 5.1 หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 
 
 



เรื่องท่ี 6   การสร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากร                     เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 นักเรียนผลัดกันยกตัวอย่างข้อมูลที่สืบค้นมาเก่ียวกับกิจกรรมในชุมชนของนักเรียนที่แสดงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 
 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1  รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 
  นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การสร้างจิตส านึกให้กับคนในชาติให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มี 
อยู่อย่างจ ากัด จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญจากเรื่องที่ศึกษา 
 ขั้นที่ 2  ประเมินคุณค่าและประโยชน์ 
  1. สมาชิกแต่ละคนน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชนของนักเรียนที่แสดงว่าเป็นการ
สร้างจิตส านึกให้กับคนในชาติให้รู้คุณค่าของทรัพยากรมาเป็นพื้นฐานในการท าใบงานที่ 6.1 เรื่อง การสร้าง
จิตส านึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากร 
  2. สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ 6.1 ให้สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มฟัง สมาชิกทุกคน
ช่วยกันเสริมเพ่ิมเติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์ แล้วรวบรวมเป็นผลงานของกลุ่ม จากนั้นออกมาน าเสนอผลงาน
แล้วให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนช่วยแสดงความคิดเห็น 
 ขั้นที่ 3  เลือกและตัดสินใจ 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอวิธีการหรือแนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงว่า เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 1-2 กิจกรรรม  
 ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ 
  1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท ากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนที่แสดงว่า มีจิตส านึกในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
  2. สมาชิกแต่ละกลุ่มรายงานผลการปฏิบัติต่อครู ครูตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ค าแนะน า 
แล้วเลือกกลุ่มที่มีกิจกรรรมเด่นเป็นตัวอย่างได้ น าผลงานติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปผลของการสร้างจิตส านึกให้กับคนในชาติให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 
 
 
 



เรื่องท่ี  7  การวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า                 เวลา  1-2 ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูน าภาพการใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคน และการน าผลผลิตเป็นน้ ามันไบโอดีเซล มาให้
นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ภาพทั้งสองนั้นแสดงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
อย่างไร 
 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1 แสวงหาความรู้ 
  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การวางแผนการใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการ
ใหม่จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 ขั้นที่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน ในหัวข้อต่อไปนี้ 

1) การวางแผนการใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
    ประเทศและให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนไป 
2) ผลดีและผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต 

 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกข่าวหรือข้อมูลที่ก าหนดให้ 1 ข่าว มาวิเคราะห์และตอบค าถามในใบ
งานที่ 7.1 เรื่อง การวางแผนการใช้ทรัพยากร 

2. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานการวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ก าหนดในใบงานที่ 7.1 ให้สมาชิกกลุ่มอ่ืน
ช่วยกันเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ขั้นที่ 4 พิสูจน์ความรู้หรือปฏิบัติ 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิตที่แสดงถึง
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ โดยเน้น
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและคุ้มค่า 

2. สมาชิกทุกคนในกลุ่มคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมและเข้าหลักเกณฑ์การใช้ทรัพยากรโดยการประยุกต์
เทคนิค  และวิธีการใหม่ๆ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ มาวิเคราะห์ และตอบค าถามตาม
หัวข้อในใบงานที่ 7.2 เรื่อง การผลิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งอาจจะได้กลุ่มละ 1-2 ข่าว/ข้อมูล ตามความ
เหมาะสม 

3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานจากใบงานที่ 7.2 ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 



ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของการวางแผนการใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการ
ใหม่ๆ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
 
 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและ
ผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1)  วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. 2545. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับบุคคลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
   (2)  จิรากรณ์ คชเสนีย์ และคณะ. 2552. นิเวศวิทยาประยุกต์ :การจัดการสิ่งแวดล้อม  
                    ทรัพยากร และการพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  3) แปรงลบกระดาน สมุด หนังสือ ยางลบ ไม้บรรทัด 
  4) บัตรภาพ 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ผู้ผลิตในชุมชน 
  6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สินค้าคุณภาพ 
  7) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง บทบาทผู้บริโภค 
  8) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง บริโภคอย่างรู้เท่าทัน 
  9) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
  10) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง การสร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากร 
  11) ใบงานที่ 7.1 เรื่อง การวางแผนการใช้ทรัพยากร 
  12) ใบงานที่ 7.2 เรื่อง การผลิตอย่างมีคุณค่า 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.thaigoodview.com/library/.../26/.../subpayakorn_use.html 
   - http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/.../2/.../topic06.html 
 

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจดัท าแผน่พบั เร่ือง ผู้ผลิตท่ีมีความรบัผิดชอบและ
ผูบ้ริโภคท่ีรู้เท่าทนั 
 โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด 

http://www.thaigoodview.com/library/.../26/.../subpayakorn_use.html


การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.   การอธิบายบทบาทของ 
  ผู้ผลิตที่มีความรับผิด 

     ชอบ 

อธิบายบทบาทของผู้ผลิต 
ที่มีความรับผิดชอบพร้อม 
ตัวอย่างประกอบได้ถูก 
ต้อง 5 ตัวอย่างขึ้นไป 

อธิบายบทบาทของผู้ผลิต 
ที่มีความรับผิดชอบพร้อม 
ตัวอย่างประกอบได้ถูกต้อง 3- 4 
ตัวอย่าง 

อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มี 
ความรับผิดชอบพร้อม 
ตัวอย่างประกอบได้ถูกต้อง 1-2 
ตัวอย่าง 

2.  การอธิบายบทบาท 
    ของผู้บริโภคที่รู้เท่า 
    ทัน 

อธิบายบทบาทของผู้บริโภคท่ี 
รู้เท่าทันพร้อมตัวอย่างประกอบ 
ได้ถูกต้อง 5 ตัวอย่างขึ้นไป 

อธิบายบทบาทของผู้บริ 
โภคท่ีรู้เท่าทันพร้อมตัว 
อย่างประกอบได้ถูกต้อง  
3-4 ตัวอย่าง 

อธิบายบทบาทของผู้บริ 
โภคท่ีรู้เท่าทันพร้อมตัว 
อย่างประกอบได้ถูกต้อง 
 1-2 ตัวอย่าง 

3.  การบอกวิธีและ
 ประโยชน์ของการใช้
 ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

บอกวิธีและประโยชน์ของ 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่ง 
ยืนได้ 5 ประเด็นขึ้นไป 

บอกวิธีและประโยชน์ของ 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่ง 
ยืนได้ 3-4 ประเด็น 

บอกวิธีและประโยชน์ของ 
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่ง 
ยืนได้ 1-2 ประเด็น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  10   ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
                                                                                                         เวลา  6  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
     ส 3.2   ป.6/1  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 
      ป.6/2  ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 หน่วยเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันทั้งในระดับหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วยรัฐบาล นอกจากนั้นผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาลยังมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.7 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่น การ

แลกเปลีย่นสินค้าและบริการ  รายได้และรายจา่ย การออมกับธนาคาร การลงทุน 
2) แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ 
3) ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี  
4) สิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย 
5) การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และ 
    รัฐบาล  
6) การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อประสานประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน  
    กองทุนหมู่บ้าน  

3.8   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล       
          2) ทักษะการวิเคราะห์ 
  3) ทักษะการสังเคราะห์        
          4) ทักษะการจัดโครงสร้าง 
 4.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต      
 2.  มีวินัย     
 3.  อยู่อย่างพอเพียง 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ 

2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 
  3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภาษี 
  4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค 
  5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง สิทธิของผู้ใช้แรงงาน 
  6) ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
  7) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  8) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  9) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  10) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  11) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
   
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   หน่วยเศรษฐกิจ                      เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ 
  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
         1. ครูให้นักเรียนดูภาพร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด และภาพห้างสรรพสินค้า แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกันและความคล้ายคลึงกัน 
         2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะของภาพทั้งสองนั้นจัดเป็นหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือแสวงหาก าไรจากการประกอบการผลิต 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายความรู้เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
1)  ประเภทของหน่วยเศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ และหน่วยรัฐบาล  
2)  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ 

2.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกัน
ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหน่วยเศรษฐกิจ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 

3.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน่วย
เศรษฐกิจ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดให้ 

4.  ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบใบงานของตน และแก้ไขในส่วนที่ไม่
ถูกต้อง 

 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปประเภทของหน่วยเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน         เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสีส่หาย 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนดูภาพการผลิตสินค้าในโรงงาน แล้วตอบค าถาม 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงเรื่อง การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ซึ่งแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 

2.  นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมมือกันศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม แล้ว
ร่วมกันอภิปรายสาระส าคัญจากเรื่องที่ศึกษา 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการท าใบงานที่ 
2.1 เรื่อง รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 

4.  สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานของตนในใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟัง เป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และช่วยกันเพ่ิมเติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

5.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปการหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และรัฐบาล ส่งผลใหเ้กิดการผลิต การจ้างงาน และประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี  3  ภาษี                             เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนดูสาธารณสมบัติต่างๆ ซึ่งมาจากการเสียภาษีของประชาชน แล้วตอบค าถามแสดงถึงที่มาของ
สาธารณสมบัติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายความรู้เรื่อง ความส าคัญของการจัดเก็บภาษี ประเภทของภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
2.  นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ภาษี จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม แล้ว

ร่วมกันอภิปรายในสาระส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 
3.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภาษี โดยแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครู

ก าหนดให้ 
4.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน และเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
5.  ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจใบงานของตนแล้วแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง

และปรับปรุงให้ผลงานมีความสมบูรณ์ 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของการจัดเก็บภาษี ประเภทของภาษี และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
จัดเก็บภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   สิทธิของผู้บริโภค                                  เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันเรียน 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิทธิของผู้บริโภค โดยให้ยกตัวอย่างจากชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
2.  นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนจะสามารถรักษาสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างไร เมื่อ

นักเรียนจะต้องซื้อน้ าผลไม้ 1 กล่อง  
3.  ครูตรวจสอบความถูกต้อง และชมเชยนักเรียนที่สามารถยกตัวอย่างได้ถูกต้อง และเน้นย้ าให้นักเรียน

ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายความรู้เรื่อง สิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
2.  นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้า

เพ่ิมเติม แล้วร่วมกันอภิปรายประเด็นส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 
3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 4.1 เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค โดยแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติกิจกรรม

ตามข้ันตอนที่ก าหนด  
4.  ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 4.1 สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจค าตอบและให้คะแนนข้อละ 2 

คะแนน 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปสิทธิของผู้บริโภค และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5   สิทธิของผู้ใช้แรงงาน                               เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูน าภาพหรือภาพข่าวเกี่ยวกับการเรียกร้องของแรงงานต่อนายจ้างหรือรัฐบาล แล้วให้นักเรียนแสดง
ความคดิเห็นว่า การกระท าดังกล่าวถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ อธิบายเหตุผล 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าการกระท าดังกล่าวถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง สิทธิของผู้ใช้แรงงาน จากหนังสือเรียน แล้ว
อภิปรายร่วมกันในสาระส าคัญ 

2.  สมาชิกแต่ละคนน าข่าวหรือภาพข่าวที่ได้ค้นคว้ามาเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานมา
วิเคราะห์ แล้วตอบค าถามในใบงานที่ 5.1 เรื่อง สิทธิของผู้ใช้แรงงาน 

3.  สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานการวิเคราะห์และตอบค าถามในใบงานที่ 5.1 ของตนให้เพ่ือน
สมาชิกภายในกลุ่มฟังทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง สมาชิกคนอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.  สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกผลงานที่มีประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญของการละเมิดสิทธิของผู้ใช้แรงงาน กลุ่ม
ละ 1-2 เรื่อง น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสิทธิของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงานที่ส าคัญและควรรู้ และผลของการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามสิทธิของผู้ใช้แรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 6   การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น                      เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูน าตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นถึงสาเหตุของการรวมกลุ่ม และผลดีของการรวมกลุ่มดังกล่าว 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจว่า มีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ผู้ผลิตในชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 
ขั้นสอน 

1.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น จาก
หนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ในหัวข้อต่อไปนี้ 
1)  สาเหตุของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
2)  เป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
3)  รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 

2.  สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กัน แล้วให้แต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ 6.1 เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น 

3.  สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 6.1 ของตนเองให้เพ่ือนฟัง และช่วยกันเสริมเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์ 

4.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 6.1  
5.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

ของตนแล้วมาเล่าสู่กันฟังในชั่วโมงเรียนต่อไป 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
 

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท ารายงาน เร่ือง ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ 
 โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1)  วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. 2545. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับบุคคลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
   (2)  จรินทร์ เทศวานิช. 2545. การเงินและการธนาคาร. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
   (3)  เพชรรี ขุมทรัพย์. 2540. หลักการลงทุน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
   (4)  สุริยะ เจียมประชานรากร. มปป. การคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : มปท. 
  3) ตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
  4) บัตรภาพ 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ 

6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 
  7) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภาษี 
  8) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค 
  9) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง สิทธิของผู้ใช้แรงงาน 
  10) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การอธิบายความสัมพันธ์ 
  ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค  
  ธนาคาร และรัฐบาล 

  

อธิบายความสัมพันธ์ระ 
หว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค  
ธนาคาร และรัฐบาลได้ถูก 
ต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น 

อธิบายความสัมพันธ์ระ 
หว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค  
ธนาคาร และรัฐบาลได้ถูก 
ต้องเป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และ 
รัฐบาลได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

2.  การยกตัวอย่างการ 
  รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
  ภายในท้องถิ่น 

ยกตัวอย่างการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจภายในท้อง 
ถิ่นได้ถูกต้อง 3 ตัวอย่างขึ้นไป 

ยกตัวอย่างการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจภายในท้อง 
ถิ่นได้ถูกต้อง 2 ตัวอย่าง 

ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทาง 
เศรษฐกจิภายในท้องถิ่นได้ 
ถูกต้อง 1 ตัวอย่าง 

3. การวิเคราะห์ผลประ 
    โยชน์ของการรวมกลุ่ม 
    ทางเศรษฐกิจภายใน 
    ท้องถิ่น 

วิเคราะห์ผลประโยชน์ของ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ภายในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 4 
ประเด็นขึ้นไป 

วิเคราะห์ผลประโยชน์ของ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ภายในท้องถิ่นได้ถูกต้อง  
2-3 ประเด็น 
 

วิเคราะห์ผลประโยชน์ของ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ภายในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 1  
ประเด็น 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  11   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
                                                                                                           เวลา 4 ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
      ส 5.1   ป.6/1  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ระบุลักษณะส าคัญทาง
กายภาพและสังคมของประเทศ 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ มีความส าคัญต่อการศึกษาและค้นคว้าลักษณะ
ส าคัญและสังคมของประเทศ     
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.9 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศ 

3.10   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการส ารวจค้นหา         
2) ทักษะการคัดแยก          
3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้            

 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

8. มีวินัย                         
9. ใฝ่เรียนรู้ 
10. มีความรับผิดชอบ 

 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์น าเสนอข้อมูลทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย 
 
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูลจากแผนที่ 

2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
  3) ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง ข้อมูลที่ตั้งเขื่อน 
  4) ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง ข้อมูลทางหลวง 
  5) ตรวจใบงานที่ 3.1 การวิเคราะห์ภาพถ่าย 
  6) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  7) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  8) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  9) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  10) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
-  สังเกตการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์น าเสนอข้อมูลทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   แผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพ      เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนัก 
  1. ครูน าแผนที่แสดงลักษณะภูมิลักษณ์ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นว่า แผนที่ที่น ามาให้ดูนั้น มีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง และข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างไร 
  2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแผนที่เพ่ือใช้ศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพ และ
ชี้ให้เห็นลักษณะภูมิลักษณ์ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 
ขั้นที่  2  วางแผนปฏิบัติ 
 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 6 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาแผนที่
ประเทศไทยในหัวข้อต่อไปนี้ 

1) แผนที่แสดงลักษณะภูมิลักษณ์ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
2) แผนที่แสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีในคาบ 30 ปี 

 
ขั้นที่  3  ลงมือปฏิบัติ 
 1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาหาข้อมูลจากแผนที่ตามหัวข้อที่ครูก าหนด 
 2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาชี้ต าแหน่งต่างๆ ของแผนที่ประเทศไทยเก่ียวกับ ที่ราบ ที่ราบลุ่มแม่น้ าสาย
ต่างๆ ภูเขาในแต่ละภาค เกาะ และหมู่เกาะ ปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ต่างๆ บริเวณท่ีมีฝนตกชุกและฝนตกน้อย 
 
ขั้นที่  4  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูล
จากแผนที่ 

2.  ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 และตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่  5  สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของแผนที่ที่ใช้ศึกษาข้อมูลลักษณะทางด้านกายภาพของประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   แผนที่ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางด้านสังคม                   เวลา  1-2  ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  น าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยให้ผลัดกันชี้ข้อมูลต่างๆ บนแผนที่แสดงลักษณะภูมิลักษณ์ตาม
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.  ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมที่สามารถหาข้อมูลได้จากแผนที่ประเทศไทย 
 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 3 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาข้อมูลบนแผนที่ต่อไปนี้ 
  -  คู่ท่ี 1 ศึกษาข้อมูลจากแผนที่แสดงแหล่งเพาะปลูกพืชส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
  -  คู่ท่ี 2 ศึกษาข้อมูลจากแผนที่แสดงที่ตั้งเขื่อนส าคัญ 
  -  คู่ท่ี 3 ศึกษาข้อมูลจากแผนที่แสดงเส้นทางหลวงสายเอเชียและทางหลวงแผ่นดินสายประธาน 
 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงาน ดังนี้ 
  -  คู่ท่ี 1 ท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
  -  คู่ท่ี 2 ท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง ข้อมูลที่ตั้งเขื่อน 
  -  คู่ท่ี 3 ท าใบงานที่ 2.3 เรื่อง ข้อมูลทางหลวง 
 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 

1.  สมาชิกแต่ละคู่น าผลงานในใบงานที่ตนรับผิดชอบมาเล่าให้สมาชิกคู่อ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง และให้
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในใบงานแต่ละใบงาน 

2.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 2.1-2.3 พร้อมออกมาชี้แผนที่ประกอบการเฉลย โดยมีครู
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากแผนที่ และประโยชน์ของแผนที่ 
 
ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และให้น าเสนอโดยใช้แผนที่ประกอบ 
 
 



ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนน าข้อมูลความรู้จากการใช้แผนที่ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ
รู้จากแผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3 ภาพถ่ายท่ีใช้ศึกษาทางด้านลักษณะทางกายภาพ                     เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูน าภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ หรือภาพภูเขา น้ าตก หรือภาพถ่ายทางอากาศ แสดงภูเขา น้ าตก แล้ว
ให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่าง  

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงภาพถ่ายที่ใช้ศึกษาทางด้านลักษณะทางกายภาพ 
3.  ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภาพถ่ายที่ใช้ศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพ 

 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1  มีผู้น าและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  
  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมเลือกหัวหน้ากลุ่มหรือผู้น ากลุ่มใหม่ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม โดยจับคู่กัน 
3 คู่  
 ขั้นที่ 2  วางแผน 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนกันโดยแบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
คู่ละ 1 หวัข้อ ดังนี้ 

-  คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ 
-  คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ภาพถ่ายทางอากาศ 
-  คู่ท่ี 3 ศึกษาความรู้เรื่อง ภาพจากดาวเทียม 

 ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน 
1. สมาชิกแต่ละคู่ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดโดยศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ตนได้รับมอบหมาย 
2. สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าใบงานที่ 3.1 การวิเคราะห์ 
  ภาพถ่าย 

 ขั้นที่ 4  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบในใบงานที่ 3.1  
 ขั้นที่ 5  ปรับปรุงและพัฒนา 
  สมาชิกทุกคนร่วมมือกันปรับปรุงผลงานในใบงานที่ 3.1 จนมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตัวแทนกลุ่มออกมา
น าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะส าคัญของภาพถ่ายที่ใช้ศึกษาทางด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ประโยชน์ของภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม 
 



 
 
 
 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
   2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) วรรณี พุทธาวุฒิไกร. 2546. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง 
                    เฮ้าส์. 
   (2) วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ. 2549. ไทยแลนด์แอตลาส. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร :  
    อักษรเจริญทัศน์. 
   3) แผนที่ 
   4) บัตรภาพ 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูลจากแผนที่ 

6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
  7) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ข้อมูลที่ตั้งเขื่อน 
  8) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ข้อมูลทางหลวง 
  9) ใบงานที่ 3.1 การวิเคราะห์ภาพถ่าย 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตรน์ าเสนอข้อมลูทาง
กายภาพและสงัคมของประเทศไทย  โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด 

 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์น าเสนอข้อมูลทางกายภาพ 
และสังคมของประเทศไทย 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การใช้แผนที่ระบุ 
   ลักษณะส าคัญทาง 
   กายภาพของ 
 ประเทศไทย   

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทยจากแผนที่
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทยจากแผนที่ได้
ถูกต้องเกือบ                       
ทุกประเด็น 

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทยจาก
แผนที่ได้ถูกต้องเป็นบาง
ประเด็น 

2. การใช้แผนที่ระบุ 
    ลักษณะทางด้าน 
    สังคมของ
 ประเทศไทย  

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางด้านสังคม
ของประเทศไทย โดยใช้
แผนที่ประกอบค าอธิบาย
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางด้านสังคม 
ของประเทศไทย โดยใช้
แผนที่ประกอบค าอธิบาย
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางด้านสังคม
ของประเทศไทย โดยใช้
แผนที่ประกอบ
ค าอธิบายได้ถูกต้อง 1 
ประเด็น 

3. การอธิบายลักษณะ 
 ทางกายภาพจาก 
    ภาพถ่าย 

อธิบายลักษณะทาง
กายภาพของประเทศ
ไทยจากภาพถ่ายทาง
ภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายทาง
อากาศ และภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมได้ถูกต้องทั้ง 3 
ชนิด 

อธิบายลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทย
จากภาพถ่ายชนิดต่างๆ  
ได้ถูกต้อง 2 ชนิด  

อธิบายลักษณะทาง
กายภาพของประเทศ
ไทยจากภาพถ่ายชนิด
ต่างๆ ได้ถูกต้อง 1 ชนิด 

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

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  12   ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
                                                                                                          เวลา 7 ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
      ส 5.1  ป.6/1  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพ
และสังคมของประเทศ 
     ป.6/2  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การศึกษาลักษณะทางกายภาพและภูมิลักษณ์                               
ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย สามารถหาข้อมูลได้จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์     
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.11 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศ 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ เช่น 

อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย 
3) ภูมิลักษณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย 

3.12   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการส ารวจค้นหา         
2) ทักษะการคัดแยก          
3) ทักษะการน าความรู้ไปใช้       

 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินัย                       
     2. ใฝ่เรียนรู้  
     3. มีความรับผิดชอบ  



6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 ป้ายนิเทศ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย 
  2)  ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือของประเทศไทย 
  3)  ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
  4)  ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคกลางของประเทศไทย 
  5)  ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกของประเทศไทย 
  6)  ตรวจใบงานที่ 2.5 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตกของประเทศไทย 
  7)  ตรวจใบงานที่ 2.6 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคใต้ของประเทศไทย 

8) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภูมิอากาศและฤดูกาลของประเทศไทย 
  9)  ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคเหนือ 
 10)  ตรวจใบงานที่ 4.2 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 11)  ตรวจใบงานที่ 4.3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคกลาง 
 12)  ตรวจใบงานที่ 4.4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคตะวันออก 
 13)  ตรวจใบงานที่ 4.5 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคตะวันตก 
 14)  ตรวจใบงานที่ 4.6 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคใต้ 
 15)  ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคเหนือ 
 16)  ตรวจใบงานที่ 5.2 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 17)  ตรวจใบงานที่ 5.3 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคกลาง 
 18)  ตรวจใบงานที่ 5.4 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันออก 
 19)  ตรวจใบงานที่ 5.5 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันตก 
 20)  ตรวจใบงานที่ 5.6 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคใต้ 
  21) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน     
        22)  ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  23) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล    
        24)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  25) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  



7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

7.5 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
-  ตรวจป้ายนิเทศ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย                 เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูน าแผนที่ประเทศไทยแสดงอาณาเขตติดต่อกับเพ่ือนบ้านมาให้นักเรียนดู และให้อาสาสมัครนักเรียน
ออกมาชี้อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครูชมเชยนักเรียนที่ชี้แผนที่ได้ถูกต้อง 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วชี้น าให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการท างานร่วมกัน ปฏิบัติตามกติมาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 3 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มร่วมกันน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
ลักษณะท่ัวไปของประเทศไทย 
 4. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานในใบงานที่ 1.1 ให้สมาชิกคู่อ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
กัน และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงเป็นใบงานของกลุ่ม 
 5. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1.1 สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจใบงานของกลุ่ม และแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง 
 
ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะทั่วไปของประเทศไทย และอาณาเขตติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย                    เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขัน้ที่  1   ทบทวนความรู้เดิม 
 1. ครูตั้งค าถามเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ พร้อมกับชี้
แผนที่ประกอบ 
 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยในภาพรวม 
 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 

1.  นักเรยีนรวมกลุ่มเดิมแล้วก าหนดหมายเลขประจ าตัว 1-6 ให้สมาชิกแต่ละคน ตามความสมัครใจ และ
เรียกตนเองว่า กลุ่มบ้าน  

2.  นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันจากกลุ่มบ้านมานั่งรวมกัน เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความรู้ 
และท างานร่วมกันตามประเด็นในใบงานที่ครูก าหนดให้ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม  
 

ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันในประเด็นส าคัญ และร่วมกันท าใบงานที่ 
2.1 – ใบงานที่ 2.6 ตามหัวข้อที่กลุ่มของตนได้รับในขั้นที่ 2   
 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
 1. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันกลับไปยังกลุ่มบ้านและผลัดกันอธิบายความรู้และผลจาก
การท าใบงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้สมาชิกในกลุ่มบ้านฟัง 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 2.1-2.6 สมาชิกในแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบงานและปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง 

 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยในแต่ละภาค โดยเขียน
เป็นแผนผังความคิด เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 
 
ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 



ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
1.  ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยในแต่ละภาคไป

เป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาลของประเทศไทย 
2.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลหรือข่าวเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในรอบเดือน เพ่ือน าไปด าเนิน

กิจกรรมในชั่วโมงเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3 ลักษณะภูมอิากาศและฤดูกาลของประเทศไทย               เวลา  1  ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข่าวพยากรณ์อากาศในภาคต่างๆ ของประเทศไทย แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการฟังข่าวพยากรณ์อากาศ 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะภูมิอากาศของไทย ลมประจ าที่พัดผ่าน และอิทธิพลลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูกาลของประเทศไทย 
 2. ครูให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าข้อมูลหรือข่าวเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในรอบเดือนที่ครูสั่งไว้ล่วงหน้า
มาวิเคราะห์ แล้วตอบค าถามในใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภูมิอากาศและฤดูกาลของประเทศไทย 
 3. สมาชิกแต่ละคนน าผลงานของตนในใบงานที่ 3.1 มาเล่าให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มฟังเรียงตามล าดับทีละ
คนแบบเล่าเรื่องรอบวง แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในผลงานของสมาชิกในกลุ่ม 
 4. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสรุปประเด็นส าคัญในผลงานของสมาชิกแต่ละคนเป็นผลงานรวมของกลุ่ม 
 5. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ  
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะส าคัญของภูมิอากาศของประเทศไทย และฤดูกาลที่มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย             เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 
 
ขั้นที่  1  สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน  (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าหรือยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่นักเรียนคิดว่า มีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  
 
ขั้นที่  2  วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย)  
 ครูให้นักเรียนแสดงเหตุผลหรืออธิบายเหตุผลที่ตนคิดว่า ทรัพยากรที่ยกตัวอย่างนั้นมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งอาจจะให้นักเรียนช่วยกันเขียนเป็นแผนผังความคิด บนบอร์ดหรือกระดานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 
ขั้นที่  3  ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพทรัพยากรหลากหลายชนิดแล้วเรียงล าดับความส าคัญของทรัพยากรพร้อมอธิบาย
เหตุผล 

2. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันเขียนเรียงความ หรือบทประพันธ์เกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทย 

 
ขั้นที่  4  พัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย)  

1. ครูอธิบายความรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่ส าคัญในแต่ละภาค 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของไทยในแต่ละภาค จาก

หนังสือเรียน  
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ส าคัญในแต่ละภาคที่มีผลต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ ภาคละ 2 ประเภท 
  

ขั้นที่  5  ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าข่าวหรือข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นในส่วนที่ตนรับผิดชอบมาวิเคราะห์ แล้ว

ตอบค าถามในใบงานที่ 4.1-4.6  
2. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้น

ช่วยกันสรุปความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อการด ารงชีวิตมนุษย์และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
 



ขั้นที่  6  สร้างช้ินงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) 
   ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าป้ายนิเทศ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  
  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 
 
ขั้นที่  7  วิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันวิเคราะห์ผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องตามเหมาะสม 
 
ขั้นที่  8  แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน (พัฒนาสมองซีกขวา) 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าผลงานติดป้ายนิเทศและผลัดกันดูผลงานของกลุ่มอ่ืน แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 5   ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย             เวลา  1  ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับสภาพภูมิลักษณ์ของประเทศไทย แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ภาพ 
 2. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าประชากรที่มีถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวควรประกอบอาชีพอะไร 
และบริเวณภูมิประเทศดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ภูมิลักษณ์มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จับคู่กันเป็น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมมือกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับภูมิลักษณ์และ
ภูมิสังคมของไทย คู่ละ 2 ภาค ตามความสมัครใจ และเลือกท าใบงานให้ตรงกับภาคที่คู่ของตนเลือก ดังนี้ 

- ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคเหนือ 
- ใบงานที่ 5.2 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ใบงานที่ 5.3 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคกลาง 
- ใบงานที่ 5.4 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันออก 
- ใบงานที่ 5.5 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันตก 
- ใบงานที่ 5.6 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคใต้ 

 2. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันน าผลงานที่คู่ของตนวิเคราะห์และตอบค าถามมาเล่าให้สมาชิกคู่อ่ืนๆ ภายใน
กลุ่มฟังเรียงตามล าดับแบบเล่าเรื่องรอบวง ตั้งแต่ใบงานที่ 5.1-5.6 สมาชิกในกลุ่มผลัดกันเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปภูมิลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคของไทยที่มีผลต่อภูมิสังคม 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
   2) หนังสือคน้คว้าเพ่ิมเติม 
   (1) วรรณี พุทธาวุฒิไกร. 2546. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง 
                     เฮ้าส์. 
   (2) วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ. 2549. ไทยแลนด์แอตลาส. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร :  
    อักษรเจริญทัศน์. 
   3) แผนที่  
   4) บัตรภาพ 
  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย 
  6)  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือของประเทศไทย 
  7)  ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
  8)  ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคกลางของประเทศไทย 
  9)  ใบงานที่ 2.4 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกของประเทศไทย 
  10)  ใบงานที่ 2.5 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตกของประเทศไทย 
  11)  ใบงานที่ 2.6 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคใต้ของประเทศไทย 
  12) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ภูมิอากาศและฤดูกาลของประเทศไทย 
  13) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคเหนือ 
 14)  ใบงานที่ 4.2 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 15)  ใบงานที่ 4.3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคกลาง 
 16)  ใบงานที่ 4.4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคตะวันออก 
 17)  ใบงานที่ 4.5 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคตะวันตก 
 18)  ใบงานที่ 4.6 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในภาคใต้ 
 19)  ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคเหนือ 
 20)  ใบงานที่ 5.2 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 21)  ใบงานที่ 5.3 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคกลาง 
 22)  ใบงานที่ 5.4 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันออก 
 23)  ใบงานที่ 5.5 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคตะวันตก 
 24)  ใบงานที่ 5.6 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมในภาคใต้ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  –– 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 
                        แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย                          

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การอธิบาย
ลักษณะ                   
 ภูมิประเทศในภาค 
    ต่างๆ ของ
ประเทศ 
    ไทย   

อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น พร้อม
ภาพประกอบ 5-6 ภาพ 

อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น พร้อม
ภาพประกอบ 3-4 ภาพ 

อธิบายลักษณะภูมิ
ประเทศในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น พร้อม
ภาพประกอบ 1-2 ภาพ 

2.  การอธิบายลักษณะ
 ภูมิอากาศและ 
    ฤดูกาล             
 ของประเทศไทย 
 

อธิบายลักษณะภูมิอากาศ
และฤดูกาลของประเทศ
ไทยได้ใจความถูกต้อง
ชัดเจน 

อธิบายลักษณะภูมิอากาศ
และฤดูกาลของประเทศ
ไทยได้ใจความถูกต้อง
ค่อนข้างชัดเจน 

อธิบายลักษณะภูมิอากาศ
และฤดูกาลของประเทศ
ไทยได้ใจความถูกต้อง
ชัดเจนเป็นบางส่วน 

3.  การอธิบายทรัพยากร 
  ธรรมชาติที่ส าคัญใน 
    ภาคต่างๆ ของประ 
    เทศไทย 

อธิบาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยได้ถูกต้อง                               
5-6 ภาค 

อธิบาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยได้ถูกต้อง                        
3-4 ภาค 

อธิบาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยได้ถูกต้อง                             
1-2 ภาค 

4.  การอธิบายภูมิ 
    ลักษณ์ที่มี 
   อิทธิพลต่อภูมิ 
    สังคมของประเทศ 
    ไทยในภาคต่างๆ 

อธิบายภูมิลักษณ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อภูมิสังคมของ
ประเทศไทยในภาคต่างๆ 
ได้ถูกต้อง 5-6 ภาค 

อธิบายภูมิลักษณ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อภูมิสังคมของ
ประเทศไทยในภาคต่างๆ 
ได้ถูกต้อง 3-4 ภาค 

อธิบายภูมิลักษณ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อภูมิสังคมของ
ประเทศไทยในภาคต่างๆ 
ได้ถูกต้อง 1-2 ภาค 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  10 - 12 ดี 
  6 - 9 พอใช้ 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่  13   ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
                                                                                                      เวลา  3  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
      ส 5.1  ป.6/2  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท าให้เข้าใจการเกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการด ารงชีวิต และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ เช่น อุทกภัย  
    แผ่นดินไหว วาตภัย 
2) ภูมิลักษณ์ท่ีมีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย 

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการให้เหตุผล 
  2) ทักษะการสรุปความ       
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

11. มีวินัย 
12. ใฝ่เรียนรู้ 
13. มีความรับผิดชอบ 

 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
 



7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ 
              ทางธรรมชาติ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุทกภัย 
   2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง ภัยแล้ง 
   3) ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง วาตภัย 
   4) ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง ไฟป่า 
   5) ตรวจใบงานที่ 1.5 เรื่อง แผ่นดินถล่ม 
   6) ตรวจใบงานที่ 1.6 เรื่อง แผ่นดินไหว 
  7) ตรวจใบงานที่ 1.7 เรื่อง สึนามิ 
  8) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
  9) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  10) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  11) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  12) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  13) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
   
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 1   ภัยธรรมชาติ                               เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 
ขั้นที่  1  ทบทวนความรู้เดิม 
 ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติดังกล่าว แล้วอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะของภัยธรรมชาติ 
 
ขั้นที่  2  แสวงหาความรู้ใหม่ 
     1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้ 
        เรื่องภัยธรรมชาติในประเทศไทย จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
     2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายลักษณะส าคัญของภัยธรรมชาติแต่ละชนิด และผลกระทบที่ได้รับ 
     3. สมาชิกแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันสืบค้นข้อมูลภัยธรรมชาติคนละ 1 เรื่อง  
 
ขั้นที่  3  ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาวิเคราะห์และตอบค าถามลงในใบงานที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ตนสืบค้นมา ดังนี้ 

- ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุทกภัย    
-  ใบงานที ่1.2 เรื่อง ภัยแล้ง 
- ใบงานที่ 1.3 เรื่อง วาตภัย    
-  ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ไฟป่า 
- ใบงานที่ 1.5 เรื่อง แผ่นดินถล่ม    
-  ใบงานที่ 1.6 เรื่อง แผ่นดินไหว 
- ใบงานที่ 1.7 เรื่อง สึนามิ 

 
ขั้นที่  4  แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
 1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย เสนอแนะเพ่ิมเติมให้ผลงานในใบงานที่สมาชิกในกลุ่มน าเสนอมีความ
สมบูรณ์ แล้วหลอมรวมประเด็นส าคัญเพ่ือน าสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 2. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ขั้นที่  5  สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิด สรุปภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยให้ครอบคลุม
สาเหตุและผลกระทบ 
 



ขั้นที่  6  ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม  
 
ขั้นที่  7  ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ครูให้นักเรียนน าความรู้เรื่อง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในอดีตมาเป็นข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์เหตุการณ์อันจะส่งผลต่อภัยธรรมชาติในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ       เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูน าภาพน้ าท่วมมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 

- สาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมอย่างฉับพลันคืออะไร 
- การที่เกิดน้ าท่วมอย่างฉับพลันมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นั้นๆ อย่างไร 
- บริเวณท่ีราบสูง ภูเขา จะมีโอกาสเกิดน้ าท่วมฉับพลันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ขั้นสอน 
1.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปราฏการณ์ทางธรรมชาติ 

เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ไฟป่า แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ และให้นักเรียนอ่านความรู้
เพ่ิมเติม จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 

2.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

3.  สมาชิกแต่ละคนเล่าผลงานของตนเองที่รับผิดชอบในใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มฟัง
แบบเล่าเรื่องรอบวง แล้วให้สมาชิกคนอ่ืนอธิบายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์ 
แล้วสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม 

4.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
ขัน้สรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ารายงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด  

 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6  
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   (1) ทรัพยากรธรณี, กรม. 2548. การลดความเสี่ยงจากกรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ. มปท. 
   (2) ทรัพยากรธรณี, กรม. 2547. แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว. กรุงเทพมหานคร : แนกซอส อินฟินิตี้. 
   (3) ทรัพยากรธรณี, กรม. 2548. สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย. กรุงเทพมหานคร : เอช ที พี เพรส. 
   (4) ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์. มปป. คู่มือเตือนพิบัติภัยทางธรรมชาติ.  
    กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า. 
  3) บัตรภาพ 
   4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุทกภัย 
   5) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ภัยแล้ง 
   6) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง วาตภัย 
   7) ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ไฟป่า 
   8) ใบงานที่ 1.5 เรื่อง แผ่นดินถล่ม 
   9) ใบงานที่ 1.6 เรื่อง แผ่นดินไหว 
  10) ใบงานที่ 1.7 เรื่อง สึนามิ 
  11)  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/น้ าท่วม 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ภัยแล้ง 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/พายุ 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟป่า 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/โคลนถล่ม 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/แผ่นดินไหว 
   - http://th.wikipedia.org/wiki/คลื่นสึนามิ 
    
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/น้ำท่วม
http://th.wikipedia.org/wiki/ภัยแล้ง
http://th.wikipedia.org/wiki/พายุ
http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟป่า
http://th.wikipedia.org/wiki/โคลนถล่ม
http://th.wikipedia.org/wiki/แผ่นดินไหว


การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ 
กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การอธิบายลักษณะ 
    ของภัยธรรมชาติ  
    และความเสียหายท่ี 
    เกิดขึ้นในประเทศ 
    ไทย 

อธิบายลักษณะของภัย
ธรรมชาติและความ
เสียหายที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 5 ประเภท 
ขึ้นไป 

อธิบายลักษณะของภัย
ธรรมชาติและความ
เสียหายที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 3-4 ประเภท 

อธิบายลักษณะของภัย
ธรรมชาติและความ
เสียหายที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 1-2 ประเภท 

2. การอธิบาย
 ความสัมพันธ์ของภัย
 ธรรมชาติกับ 
    ลักษณะทางกายภาพ  

อธิบายความสัมพันธ์ของ
ภัยธรรมชาติกับลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศ
ไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 5 
ประเด็นขึ้นไป 

อธิบายความสัมพันธ์ของ
ภัยธรรมชาติกับลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศ
ไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 3-
4 ประเด็น 

อธิบายความสัมพันธ์ของ
ภัยธรรมชาติกับลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศ
ไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 1-
2 ประเด็น 

3.  การบอกแนวทางการ
 ป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหาที่เกิดจากภัย 
    ธรรมชาติ 
 

บอกแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากภัยธรรมชาติได้
ถูกต้องเหมาะสม           
5 แนวทางข้ึนไป 

บอกแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากภัยธรรมชาติได้
ถูกต้องเหมาะสม 3-4 
แนวทาง 

บอกแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากภัยธรรมชาติได้
ถูกต้องเหมาะสม 1-2 
แนวทาง 

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

 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  14   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                       เวลา  8  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    ส 5.2   ป.6/1  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 
     ป.6/2  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
     ป.6/3  จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ย่อมท าให้เกิดผลต่อประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพและวัฒนธรรม จึงควรมี
แผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1)  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 
 2) ความสัมพันธ์และผลกระทบ 

 3) ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่ 
     เกิดข้ึน (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ และวัฒนธรรม) 
4) แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่าของทรัพยากร 
5) แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน หรือแผนอนุรักษ์ 

3.4   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล       
          2) ทักษะการเปรียบเทียบ   
          3) ทักษะการระบุ 
  4) ทักษะการคัดแยก          
          5) ทักษะการสรุปความ  
          6) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 



 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มีวินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มีจิตสาธารณะ 
6. ชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
   2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
   3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ 
   4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย 
   5) ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6) ตรวจใบงานที่ 5.2 เรื่อง การวางแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
  7) ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง การร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
   9) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  10) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
  11) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  12) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
   
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 



เรื่องท่ี 1   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่ากิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ในภาพดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
    2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มร่วมมือกันศึกษาความรู้
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน ในประเด็นที่ก าหนด 
 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
 3. สมาชิกแต่ละคนเล่าผลงานในใบงานที่ 1.1 ในส่วนที่ตนเลือกให้สมาชิกคนอ่ืนฟัง โดยเล่าเรียงตามล าดับ
ภาพทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง สมาชิกคนอ่ืนมีหน้าที่แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์ 
 4. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
ขั้นสรุป 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  
2.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลที่แสดงถึงการที่มนุษย์พ่ึงพาสิ่งแวดล้อม แล้วส่งกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 2   ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูน าข่าวเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ป่าไม้ถูก
ท าลาย แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุ 

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ 

 
ขั้นสอน 

1.  นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ตามประเด็นที่ก าหนด 

2.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าข้อมูลหรือข่าวที่สืบค้นมาเล่าแสดงถึงการที่มนุษย์พ่ึงพาสิ่งแวดล้อมแล้วส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม น ามาวิเคราะห์แล้วตอบค าถามในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

3.  สมาชิกแต่ละคนผลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ 2.1 ให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟังทีละคน
แบบเล่าเรื่อง  รอบวง สมาชิกคนอ่ืนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์ 

4.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3   สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ                   เวลา  1 ชั่วโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนดูภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ แล้วแสดงความคิดเห็นว่า ภาพดังกล่าวมีสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างไร 
 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย และให้นักเรียนศึกษา 
ความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
     2. ครูให้นักเรียนร่วมกันท าใบงานที่ 3.1 เรื่อง สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ โดย
แบ่งหน้าที่กันตามข้ันตอนที่ครูก าหนดให้ ดังนี้  

- สมาชิกคนที่ 1 เขียนค าตอบที่แสดงถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติใน 
  ประเทศไทย ภาพที่ 1 
- สมาชิกคนที่ 2 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเขียนเพิ่มเติมให้ 
  สมบูรณ์ แล้วเขียนบรรยายภาพในข้อต่อไป 
- สมาชิกคนที่ 3 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเขียนเพิ่มเติม 
  ให้สมบูรณ ์แล้วเขียนบรรยายภาพในข้อต่อไป 
- สมาชิกคนที่ 4 อ่านค าตอบของสมาชิกคนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเขียนเพิ่มเติม 
  ให้สมบูรณ ์แล้วเขียนบรรยายภาพในข้อต่อไป  

3. เมื่อท าใบงานที่ 3.1 เสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นสรุป 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย 
2.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนที่แสดงถึงผล

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย เพ่ือท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4   ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ                     เวลา  1 ช่ัวโมง 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันเรียน 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น คลองชลประทาน การ
สร้างโรงงาน การท าการเกษตรโดยใช้เครื่องจักร  

2.  ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวในภาพเกิดจากการกระท าของธรรมชาติหรือ
มนุษย์ และมีผลส าคัญอย่างไร 

 
ขั้นสอน 

1.  ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย 
2.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูล หรือข่าว หรือภาพข่าว ที่สืบค้นมาซึ่งแสดงถึงผลที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย มาวิเคราะห์และตอบค าถามในใบงานที่ 4.1 เรื่อง ผลที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย โดยแบ่งหน้าที่กันในการตอบค าถามแต่
ละข้อ และหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันในการตอบค าถามแต่ละข้อจนครบทุกข้อ 

3.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอใบงานที่ 4.1 หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี  5  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        เวลา  1-2 ช่ัวโมง 
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนร้องเพลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือการชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วช่วยกัน
วิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากเพลง 
 
ขั้นสอน 
 ขั้นที่ 1 แสวงหาความรู้ 
  นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมมือกันศึกษาความรู้เรื่อง แนวทางการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จาก
หนังสือเรียน 
 ขั้นที่ 2 ค้นพบความรู้/สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
  สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายร่วมกันในสาระส าคัญในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง 
3) วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม 

 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 5.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 2 .ตัวแทนกลุ่มน าเสนอใบงานที่ 5.1 หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ 
        เพ่ิมเติม 
 ขั้นที่ 4 พิสูจน์ความรู้หรือปฏิบัติ 
 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง บันทึกลงในใบงานที่ 5.2 เรื่อง การวางแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน  
    2. สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติตนตามแบบแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนตามที่ตกลงกันในกลุ่ม แล้วรายงานผล 
       ต่อครูผู้สอน 
 
ขั้นสรุป 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็นกิจกรรมของกลุ่มคน ชุมชน หรือองค์กรต่างๆ เพ่ือท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียน
ต่อไป 

 
 



เรื่องท่ี 6   การร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          เวลา  1-2 ชั่วโมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 
ขั้นที่  1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าถึงกิจกรรมขององค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่แสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงผลดีของกิจกรรมดังกล่าว 
 
ขั้นที่  2  ส ารวจค้นหา (Explore)  
 นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนต่างๆ จากหนังสือเรียน 
 
ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ (Explain)  
 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 2 มาอภิปรายร่วมกันในประเด็นส าคัญเก่ียวกับ
ลักษณะการด าเนินงานที่แสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ต่อชุมชน 
 
ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกันสืบค้นข้อมูลกลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ที่มีกิจกรรมหรือการ
ด าเนินงานที่แสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นในข้อ 1 มาวิเคราะห์แล้วตอบค าถามในใบงานที่ 6.1 
เรื่อง การร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ขั้นที่  5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานในใบงานที่ 6.1 หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  14 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าหนังสือเล่มเลก็ เร่ือง มนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม โดยให้
ครอบคลุมประเดน็ตามทีก่ าหนด  

 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6  
  2) หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   - วรรณี พุทธาวุฒิไกร. 2546. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์. 
  3) เอกสารประกอบการสอน 
  4) ตัวอย่างข่าว 
  5) บัตรภาพ 
   6) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
   7) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
   8) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ 
   9) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย 
  10) ใบงานที่ 5.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  11) ใบงานที่ 5.2 เรื่อง การวางแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
  12) ใบงานที่ 6.1 เรื่อง การร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การวิเคราะห์ 
 ความสัมพันธ์ 
    ระหว่างมนุษย์กับ 
    สิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 3 
ด้านขึ้นไป 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 2 
ด้าน 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 1 
ด้าน 

2. การวิเคราะห์ผลกระทบที ่     
      เกิดจากความสัมพันธ์
 ระหว่างมนุษย์กับ
 สิ่งแวดล้อม  

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ 3 
ประเด็นขึ้นไป 

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมได้ 2 ประเด็น 

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมได้ 1 ประเด็น 

3.  การวิเคราะห์สาเหตุ 
    ที่ท าให้เกิดการ 
    เปลี่ยนแปลงสภาพ 
    ธรรมชาติใน ประเทศ 
    ไทย 

วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง 

วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องเพียงบางส่วน 

4.  การวิเคราะห์ผลที่ 
    เกิดขึ้นจากการ 
    เปลี่ยนแปลง สภาพ 
    ธรรมชาตใินประเทศไทย 

วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทย
ได้ 3 ด้านขึ้นไป 

วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทย
ได้ 2 ด้าน 

วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทย
ได้ 1 ด้าน 

5.  การเสนอแนวทางการ 
    ใชแ้ละการอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

เสนอแนวทางการใช้และ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ได้ 3 แนวทางข้ึนไป 

เสนอแนวทางการใช้และ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ 2 แนวทาง 

เสนอแนวทางการใช้และ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ 1 แนวทาง 

6.  การจัดท าแผนการใช้
 ทรัพยากรในชุมชน 

มีข้อมูลแสดงถึงการท า
แผนการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบ 
และมีหลักฐานการ
น าไปใช้ 

มีข้อมูลแสดงถึงการท า
แผนการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบ 
และมีหลักฐานการ
น าไปใช้เป็นบางครั้ง 

มีข้อมูลแสดงถึงการท า
แผนการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบ 
แต่ไม่มีหลักฐานการ
น าไปใช้ 



 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  15 - 18 ดี 
  9 - 14 พอใช้ 
  ต่ ากว่า 9 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 


