
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๒ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวติในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 

สงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ป.๒ 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หน้าท่ีพลเมือง  วฒันธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสงัคม  เศรษฐศาสตร์  และภมูิศาสตร์ 

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ 

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด สาระภมูิศาสตร ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 



 

ค าน า 
ผู้สอนสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปเป็นคู่มือวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการใช้

หนังสือเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ท่ีทางบริษัทจัดพิมพ์จ าหน่าย โดยออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) ตามหลักการส าคัญ คือ 

 

1. หลักการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย จะก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้เป็นเปูาหมายใน

การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดทุกข้อว่า ระบุ
ให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร และต้องสามารถลงมือปฏิบัติอะไรได้บ้าง และผลการ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดนี้จะน าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้านใดแก่ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เมื่อผู้สอนวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วัดและได้ก าหนดเปูาหมายการจัดการเรียน
การสอนเรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน 
ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้จนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 
 

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

ผูเ้รยีนท าอะไรได ้

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

น าไปสู่ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. หลักการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานตัวชี้วัด 
เมื่อผู้สอนก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้

แล้ว จึงก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
บรรลุผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด  โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็น
เปูาหมายในหน่วยนั้นๆ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการทางสังคม ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้ท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะต้องน าไปสู่การ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 
4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยผู้สอนต้องก าหนด
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนและฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด ตามแนวคิดและ
วิธีการส าคัญ คือ 

      เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

      สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

      เน้นพฒันาการทางสมอง 

      กระตุน้การคดิ 

      เน้นความรูคู้่คุณธรรม 

 
 

เป้าหมาย
การเรียนรู้
และการ
พฒันา
คณุภาพ 

ของผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน 

หลกัการจดัการเรยีนรู ้



 

1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีผู้เรียนทุกคนต้องใช้สมองคิดและท าความ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ ร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ทดลองค้นคว้า จนสามารถสรุปเป็นความรู้ด้วย
ตนเอง และสามารถน าเสนอผลงาน แสดงองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ 

2) การสอน เป็นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ และท่ี
ส าคัญ คือต้องเป็นวิธีการท่ีสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการสอน 
เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างราบร่ืนจนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 

3) รูปแบบการสอน ควรเป็นวิธีการและขั้นตอนฝึกปฏิบัติท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เช่น กระบวนการทางภูมิศาสตร์ รูปแบบการสอนตามวัฏจักร
การสร้างความรู้แบบ 5E รูปแบบการสอนโดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ รูปแบบการ
สอนแบบ CIPPA Model รูปแบบ การเรียน การสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW, STAD, TAI, TGT เป็นต้น 

4) วิธีการสอน ควรเลือกใช้วิธีการสอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน ความถนัด ความ
สนใจ และสภาพปัญหาของผู้เรียน วิธีสอนท่ีดีจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดในระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีสูง เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย การสาธิต การทดลอง การ
อภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงบทบาทสมมุติ การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้สถานการณ์จ าลอง 
การใช้ศูนย์การเรียน การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น 

5) เทคนิคการสอน ควรเลือกใช้เทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับวิธีการสอน และช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิก ( Graphic 
Organizers) เทคนิคการใช้ค าถาม เทคนิคการเล่านิทาน การเล่นเกม การใช้ตัวอย่าง
กระตุ้นความคิด การใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เป็นต้น 

6) สื่อการเรียนการสอน ควรเลือกใช้สื่อหลากหลายกระตุ้นความสนใจ และท าความกระจ่าง
ในเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
บรรลุตัวชี้วัดอย่างราบรื่น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน แถบวีดิทัศน์ แผ่น
สไลด์ คอมพิวเตอร์ VCD LCD Visualizer เป็นต้น ควรเตรียมสื่อให้ครอบคลุมท้ังสื่อการ
สอนของครูและสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 



 

จากเป้าหมายและหลกัฐาน 
คิดย้อนกลบัสู่จดุเร่ิมต้น 
ของกิจกรรมการเรียนรู ้

 

5. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับตรวจสอบ 
เมื่อผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้

เรียบร้อยแล้วจึงน าเทคนิควิธีการสอน วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ไปลงมือจัดการเรียน
การสอน ซึ่งจะน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือภาระงาน เกิดทักษะกระบวนการและสมรรถนะส าคัญ
ตามธรรมชาติวิชา รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีเป็น
เปูาหมายของหน่วยการเรียนรู้ ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงแล้ว จะต้องฝึกฝนกระบวนการคิดทุกขั้นตอน โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามกระตุ้นความคิด และใช้
ระดับค าถามให้สัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การ

จากกิจกรรมการเรียนรู ้
ทีละขัน้บนัไดสู่หลกัฐาน 
และเป้าหมายการเรียนรู ้

เป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วย 

หลกัฐานชิน้งาน/ภาระงาน
แสดงผลการเรยีนรูข้องหน่วย 

4. กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

3. กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

2. กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 

1. กจิกรรม ค าถามชวนคดิ 



 

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้ง
แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบระดับชาติท่ีเน้นกระบวนการคิดระดับวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ด้วย ในแต่ละแผนการเรียนรู้จึงมีการระบุค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนไว้ด้วยทุก
กิจกรรม  
 

ท้ังนี้การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยจะครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 พร้อมท้ังออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล รวมท้ังแบบบันทึกผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ไว้
ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และตัวบ่งชี้ท่ีต้องรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
เช่น แบบบันทึกผลด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นต้น ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Reports) จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า การน า
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พิเศษ 1 
 

สรุปหลักสูตร 
ภูมิศาสตร์  

Geography 
 

 ปัจจุบันประเทศไทย และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของโลกเกิดภาวะวิกฤตด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้น กระแสโลกาภิวัตน์ ความทันสมัยของวิทยาการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่
เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีมากขึ้น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
สร้างความยั่งยืน ซึ่งการเรียนรู้เพียงสาระส าคัญของสาระภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และบางครั้งเกิดขึ้นโดยคาดการณ์ไม่ได้ ผู้เรียนจึงต้องมีทักษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประกอบกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ 

 สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยังคงยึดหลักการ  พัฒนาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของกลุ่ม
สาระและพัฒนาการในการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน 

 

ระดับประถมศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวไปไกลตัว 

 

 สาระภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต เพ่ือให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะน าไปสู่การปรับใช้ในการด าเนินชีวิต * 

                

 

 

      



พิเศษ 2 
 

       * สรุปและลดทอนจาก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร, ตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง สาระภูมิศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560), หน้า 2. 
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การเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ป.2 

มาตรฐาน 5.1 

พ.ศ. 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.  ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษยส์ร้างขึ้น  
ซ่ึงปรากฏระหวา่งโรงเรียนกับบ้าน 

1.  ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกบัที่มนุษย์สร้างขึ้น  
ซ่ึงปรากฏระหวา่งบ้านกบัโรงเรียน 

2.  ระบุต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของ 
สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย 

2.  ระบุต าแหน่งและลกัษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ  
ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที ่รูปถ่าย และลูกโลก 

3.  อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก  
ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร ์

3.  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ 
และดวงจันทร์ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ 

 

มาตรฐาน  5.2 

พ.ศ. 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.  อธิบายความส าคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางสังคม 

1.  อธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น 

2.  แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแ้ล้วไม่หมดไป 
และที่ใช้แล้วหมดไปได้อยา่งคุ้มค่า 

2.  จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป  
ที่ใช้แล้วหมดไป และสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า 

3.  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกบัการด าเนินชีวิตของ
มนุษย ์

3.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดกูาลกับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย ์

4. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียนและ
ชุมชน 

4. มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

 



พิเศษ 6 
 



 

 

ตั้วชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.2 

สาระที่  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ันและ
  ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2  1.  บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  

2.  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
 ตามท่ีก าหนด 

  

 สรุปพุทธประวัติ 

 ประสูติ  

- เหตุการณ์หลังประสูติ - แรกนาขวัญ - การศึกษา 

- การอภิเษกสมรส - เทวทูต 4 - การออกผนวช 

3.  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ 
 เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

 พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  สามเณรราหุล 

 ชาดก  

  วรุณชาดก         วานรินทชาดก 

 ศาสนิกชนตัวอย่าง 

   สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถื่อน) 

   สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  

4. บอกความหมาย ความส าคัญ และเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม

 โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 พระรัตนตรัย   

 ศรัทธา 

 โอวาท 3 



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ไม่ท าชั่ว   

 - เบญจศีล 

 ท าความดี   

 - เบญจธรรม    - หิริ-โอตตัปปะ 

- สังคหวัตถุ 4 - ฆราวาสธรรม 4 

- กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  และโรงเรียน 

- มงคล 38 

 กตัญญู   สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง 

 ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

  นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญ กตเวทิตา  ความกตัญญกตเวทีเป็น
เครื่องหมาย    ของคนดี 

  พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

5. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลัก
 ศาสนา 

 ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัว และใน

โรงเรียน  (ตามสาระในข้อ 4) 



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 

 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 

 รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 

 ฝึกสมาธิเบื้องต้น 

 ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด  การถาม และการเขียน 

7. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่นๆ 

 ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ  

 พระพุทธศาสนา 

- ศาสดา : พระพุทธเจ้า - คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 

 ศาสนาอิสลาม 

- ศาสดา : มุฮัมมัด - คัมภีร์ : อัลกุรอาน 

 คริสต์ศาสนา 

- ศาสดา : พระเยซู - คัมภีร์ : ไบเบิล 

 ศาสนาฮินดู  

- ศาสดา : ไม่มีศาสดา  

- คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ อุปนิษัท  อารัณยกะ   

 

สาระที่  1   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง   การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    

 การพนมมือ  การไหว้ การกราบ  

  การนั่ง    การยืน การเดิน 

2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดได้

 ถูกต้อง 

 

 การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทาง
 พระพุทธศาสนา 

 ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย  การท าบุญตักบาตร 

 

สาระที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณแีละวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 

 

 

 

1.  ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
 ชีวิตประจ าวัน  

 ข้อตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน 
 สถานที่สาธารณะ เช่น โรงภาพยนต์ โบราณสถาน ฯลฯ 

2.  ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 

 

 กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ การยืน การเดิน การนั่ง  
 การพูด การทักทาย การแต่งกาย 

3.  แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่น 

 ที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

 การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม ในเรื่องความคิด  ความเชื่อ 
 ความสามารถ และการปฏิบัติตนของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกัน เช่น  



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- บุคคลย่อมมีความคิดที่มีเหตุผล  

- การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความเชื่อของบุคคล 

- บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 

- ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อื่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตา  
 สีผม  สีผิว ที่แตกต่างกัน 

4.  เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน    สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เช่น    

- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

- สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย     

- สิทธิในทรัพย์สิน 

 

 

สาระที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 1. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง

 ของชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน เช่น การ

ช่วยเหลือ กิจกรรมของชุมชน 



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 2. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน  ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน เช่น ผู้บริหาร
 สถานศึกษา  ผู้น าท้องถิ่น  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 

สาระที่  3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
      หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 1. ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและ

 โรงเรียน เช่น ดินสอ และกระดาษที่ผลิตจากไม้ รวมทั้งเครื่องจักรและ

 แรงงานการผลิต  

 ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายที่มีต่อราคา คุณค่าและ

 ประโยชน์ของสินค้า และบริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 

2. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว  การประกอบอาชีพของครอบครัว 

 การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 

 รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 

 รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

3. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง  วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่าย ๆ  



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม 

 

 

 

 รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม 

 รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 

 ที่มาของรายได้ที่สุจริต           

 การใช้จ่ายที่เหมาะสม 

 ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 

 การออมและผลดีของการออม 

 การน าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น การช่วยเหลือสาธารณกุศล 

 

 

 

 
 

สาระที่  3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 1.  อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ  ความหมายและความส าคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้งการ
 แบ่งปันการช่วยเหลือ 

 ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยการใช้เงิน 

2.  บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ผลิตและผู้บริโภคพอสังเขป 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายท าให้สังคมสงบสุข และประเทศ
 มั่นคง 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่  4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน  ส 4.1     เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  
อย่างเป็นระบบ 



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 1.  ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ค าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ 

 พรุ่งนี้  เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงเหตุการณ์ได้ 

2.  ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 

 ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว 

 โดยใช้ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  

 ใช้ค าที่บอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิต

 ตนเอง เช่น เดือนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัว 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

 

สาระที่  4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน  ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง 
          ความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 1.  สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึง

 ปัจจุบัน 

 วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชน   

 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร  



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ประเพณีใน ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  

 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

2.  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทางด้านต่าง ๆ  

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 

สาระที ่ 4  ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน  ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 1.  ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 

 

 บุคคลในท้องถิ่นที่ท าคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความ

 มั่นคงขอท้องถิ่น  และประเทศชาติในอดีตที่ควรน าเป็นแบบอย่าง 

 ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ 

2.  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร 

 อนุรักษ์ไว้ 

 

 

 ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย  เช่น การท าความเคารพ อาหารไทย 

 ภาษาไทย  ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

 คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทยที่มีต่อสังคมไทย 

 ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน 

 



 

 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo – literacy) 
สาระที่  5  ภูมิศาสตร ์

มาตรฐาน  ส 5.1  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา
วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 

geo – literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

ป.2 1. ระบุสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและท่ี

มนุษย์สร้างขึ้นซึ่ง

ปรากฏระหว่างบ้าน

กับโรงเรียน 

 สิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน  ซึ่งปรากฏ

ระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน 

สิ่งแวดล้อมระหว่าง

บ้านกับโรงเรียน 

ประกอบด้วยสิ่งแวด 

ล้อมทางธรรมชาติ

และมนุษย์สร้างขึ้น 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

และท่ีมนุษย์สร้างขึ้นซึ่ง

ปรากฏระหว่างบ้านกับ

โรงเรียนมีอะไรบ้าง 

ความเข้าใจระบบ

ธรรมชาติและ

มนุษย์ 

 

- 1. การสังเกต 

2. การแปลความ

 ข้อมูลทาง

 ภมูิศาสตร ์

2. ระบุต าแหน่งและ
ลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งต่างๆทีป่รากฏ
ในลูกโลก แผนผัง 
แผนที ่และรูปถ่าย 

 ต าแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่ง
ต่างๆ ที่ปรากฏในลูก 
โลก แผนผัง แผนที่ 
และรุปถ่าย  เช่น ภูเขา  
ที่ราบ  แม่น้ า  ต้นไม้   

ลูกโลก แผนผัง  
แผนที่ และรูปถ่าย 
สามารถใช้แสดง
ต าแหน่งลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆ  

ลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏใน
ลูกโลก แผนผัง แผนที่ 
และรูปถ่าย อยู่ในต าแหน่ง
ใด และมีลักษณะอย่างไร 

- - 1. การแปลความ
 ข้อมูลทาง
 ภูมิศาสตร์ 
2. การใช้เทคนิค และ
 เครื่องมือทาง
 ภูมิศาสตร์ 

3. สังเกตและแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

 ความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์และ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์และ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก 
ดวงอาทิตย์และ 

1. ความเข้าใจ
ระบบ

- 1. การสังเกต 
2. การแปลความ



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 

geo – literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

โลก ดวงอาทิตย์และ

ดวงจันทร์ ที่ท าให้

เกิดปรากฏการณ์ 

ดวงจันทร์ ที่ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ เช่น 
ข้างขึ้น ข้างแรม 
ฤดูกาลต่างๆ  

ดวงจันทร์ ที่ท าให้
เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีอิทธิพล
ต่อการด ารงชีวิต 

ดวงจันทร์ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ใดบ้าง 

ธรรมชาติและ
มนุษย์ 

2. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 

 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
3. การใช้เทคนิค และ
 เครื่องมือทาง
 ภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

สาระที ่ 5  ภูมิศาสตร ์

มาตรฐาน  ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 

geo – literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

ป.2 1.  อธิบายความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมทาง

 ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมทาง

สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและท่ี

สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์

1. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ

- 1. การสังเกต 

2. การแปลความ



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 

geo – literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

ธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน 

ธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนในการด าเนิน
ชีวิต 

มนุษย์สร้างขึ้นมีผล
ต่อการด าเนินชีวิต 

สร้างข้ึนมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตอย่างไร 

และมนุษย์ 

2. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 

 ข้อมูลทาง
 ภูมิศาสตร์ 

2.  จ าแนกและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ใช้แล้วไม่หมดไป  ที่ใช้
แล้วหมดไป และสร้าง
ทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่าง
คุ้มค่า 

 ประเภททรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 ใช้แล้วไม่หมดไป  
เช่น  อากาศ
แสงอาทิตย์ 

 ใช้แล้วหมดไป 
เช่น แร่ ถ่านหิน 
น้ ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 สร้างข้ึนใหม่
ทดแทนได้  เช่น 
น้ า ดิน ปุาไม้  
สัตว์ปุา 

 การใช้ทรัพยากรธร
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

มนุษย์ต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า เนื่องจาก
มีอยู่อย่างจ ากัด 

 ทรัพยากรธรรม 
 ชาติที่ใช้แล้วไม่
 หมดไป  ที่ใช้แล้ว
 หมดไป และสร้าง
 ทดแทนขึ้นใหม่ได้
 แตกต่างกันอย่างไร 

 การใช้ทรัพยากร 
 ธรรมชาติให้คุ้มค่ามี
 ลักษณะอย่างไร 

1. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

2. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 

- 1. การสังเกต 

2. การแปลความ
 ข้อมูลทาง
 ภูมิศาสตร์ 



 

 

ชั้น ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 

geo – literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

3.  อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างฤดูกาลกับการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 

ฤดูกาลที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 

ฤดูกาลที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์อย่างไร 

1. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

2. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 

- 1. การสังเกต 

2. การแปลความ
 ข้อมูลทาง
 ภูมิศาสตร์ 

 

4.  มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
 โรงเรียน  

 ผลกระทบของการการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อ
โรงเรียน 

 การรักษาและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนเป็นหน้าที่
ของทุกคน 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนอย่างไร 

1. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

2. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 

3. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

- 1. การสังเกต 

2. การแปลความ
 ข้อมูลทาง
 ภูมิศาสตร์ 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ                                     กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                                                     เวลา 80 ชั่วโมง/ปี 

ศึกษา ความหมาย ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ศาสดา คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในพระรัตนตรัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา มรรยาทของชาวพุทธ ศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา ชื่นชมการท าความดีของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลักศาสนา รวมทั้งเห็นคุณค่าของการสวดมนต์แผ่เมตตา พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มารยาทไทย 
ยอมรับความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติของผู้อื่นที่แตกต่างโดยปราศจากอคคิ เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตนเองละสมาชิกในครอบคัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและ
ชุมชน ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว การ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง รวมทั้งสรุปผลดี
ของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ต าแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆ สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ อธิบ าย
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ มีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พร้อมทั้งจ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป  ที่ใช้แล้วหมดไปและ
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า        

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และใช้เครื่องมือทางภูมิศษสตร์ในการสืบค้นและสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏบิัติในการด าเนินชวีิต มีความสามารถทางภูมศิาสตร์ กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร ์ทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดา้นรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  มีหลักธรรมในการด าเนนิชีวิต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชวีิตในสงัคมได้อย่างสันติ
สุข 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5  ป.2/6  ป.2/7 
ส 1.2  ป.2/1  ป.2/2   
ส 2.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4 
ส 2.2  ป.2/1  ป.2/2   
ส 3.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4 
ส 3.2  ป.2/1  ป.2/2   
ส 5.1  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3 
ส 5.2  ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4 
รวม  28  ตัวชี้วัด 
 

 



 

 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษาฯ  ป.2 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/
บทที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศาสนาของเรา 
บทที่ 1 เรียนรู้
ศาสนา 
 

ส 1.1    ป.2/1 
           ป.2/2 
   
           ป.2/7 
         

ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่มีความส าคัญ                              
และเป็นเครื่ องยึด เหนี่ ยวจิตใจให้
กระท าความดี ซึ่งศาสนิกชนทุกคนพึง
ศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาที่ตน
นับถือและน าแบบอย่างที่ดีไปเป็นแนว
ปฏิบัติตน 

3  

2 ศาสนาของเรา 
บทที่ 2 หลักธรรมน า
ความสุข 

ส 1.1    ป.2/4 การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท 3 ด้วยการไม่ท าชั่ว 
ท าความดี ท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ 
ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติด าเนินชีวิตไปในทาง
ที่ถูกต้อง 

8  

3 ศาสนาของเรา 
บทที่ 3 เราท าความด ี 

ส 1.1 ป.2/3 
       ป.2/5 
   

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ และการศึกษา
การท าความดีของบุคคลจากตัวอย่าง
ต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของการท า
ความดีเหล่านั้น ช่วยให้พัฒนาตนเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคม 

4  

4 ศาสนาของเรา 
บทที่ 4 ชาวพุทธที่ดี  

ส 1.1 ป.2/6 
ส 1.2 ป.2/1 
  ป.2/2 
              

ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมรรยาท
ชาวพุทธ ศาสนพิธี พีธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง และสวด-
มนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิ 

5  

5 คนดีของชุมชน   
บทที่ 1 กฎของการ
อยู่ร่วมกัน 

ส 2.1 ป.2/1 
      ป.2/3 
   ป.2/4 
 

ข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นสิ่ง
ที่ ก า ห น ด ขึ้ น เ ป็ น ข้ อ ป ฏิ บั ติ ห รื อ
ข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้คน
จ านวนมากสามารถอยู่ร่วมกันได้โดย
ไม่ขั ดแย้ งกัน  โดยจะต้องยอมรับ
ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของ
บุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจาก

8  



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/
บทที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

อคติ  ตลอดทั้ งต้ อง เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

6 คนดีของชุมชน   
บทที่ 2 เด็กดีมี
มรรยาท 

ส 2.1 ป.2/2 
 

การปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยเกี่ยวกับ
ความเคารพ การยืน การเดิน การฟัง 
การทักทาย การพูด การแต่งกายอย่าง
เหมาะสม ย่อมท าให้เป็นผู้ที่มีบุคลิก- 
ภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 

6  

7 คนดีของชุมชน   
บทที่ 3 ชุมชนของ
เรา 

ส 2.2     ป.2/1 
            ป.2/2 

สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือในกิจกรรม
ของชุมชน การด าเนินงานในโรงเรียน
และชุมชนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิ- 
ภาพ โดยผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

6  

8 เศรษฐศาสตร์น่ารู้   
บทที่ 1 สินค้าและ
บริการกับการใช้จ่าย
อย่างเหมาะสม 

ส 3.1     ป.2/1  
            ป.2/2 
            ป.2/3 
            ป.2/4 

สินค้าและบริการล้วนมาจากทรัพยากร
จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ามาก
ที่สุด การรู้ที่มาของรายได้และรู้จัก
บั น ทึ ก ร า ย รั บ แ ล ะ ร า ย จ่ า ย ข อ ง
ครอบครัว ท าให้วางแผนการใช้จ่ายได้
อย่ างเหมาะสมกับรายได้  รวมทั้ ง
สามารถเก็บออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในยาม
จ าเป็น 

14  

9 เศรษฐศาสตร์น่ารู้   
บทที่ 2 การ
แลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ 

ส 3.2     ป.2/1 
            ป.2/2 

การแลกเปลี่ ยนสินค้าและบริการ
สามารถท าได้ทั้งใช้เงินเป็นสื่อกลาง
และไม่ใช้เงิน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็มี
บทบาทส าคัญ และมีความสัมพันธ์กัน 

6  

10 รอบรู้ภูมิศาสตร์  
บทที่ 1 สิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

ส 5.1     ป.2/1 
ส 5.2     ป.2/1 
            ป.2/2 
            ป.2/4 

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีผลต่อ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์  

8  



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/
บทที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  
น้ าหนัก
คะแนน 

มนุษย์ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีอยู่อย่างจ ากัด 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน 

11 รอบรู้ภูมิศาสตร์  
บทที่ 2 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1     ป.2/2 
 

ลูกโลก แผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย 
สามารถใช้แสดงต าแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ได้ 

6  

12 รอบรู้ภูมิศาสตร์  
บทที่ 3 ความสัมพันธ์
ระหว่างโลก ดวง
อาทิตย์ และ               
ดวงจันทร์ 

ส 5.1     ป.2/3 
ส 5.2     ป.2/3 
              

โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์มีความ 
สัมพันธ์กันท าให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติต่างๆ เช่น กลางวัน-กลางคืน 
ข้างขึ้น-ข้างแรม น้ าขึ้น-น้ าลง ฤดูกาล 
เป็นต้น ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วนมี
ผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

6  

 
หมายเหตุ  :    หากสถานศึกษาใดเลือกใช้หนังสือเรียน วิชาพระพุทธศาสนา (สาระที่ 1)  ฉบับแยกเล่ม ใหผู้้สอนลดจ านวนช่ัวโมง 
 ของวิชาสังคมศึกษาฯ ลงเหลือ 60 ช่ัวโมง ทั้งนี ้ผู้สอนสามารถปรับชัว่โมงการเรียนได้ตามความเหมาะสม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
โครงสร้างแผนฯ สังคมศึกษาฯ ป.2 

เวลา  80  ช่ัวโมง 

                                                                                                                                                                                                                

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู ้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
เรียนรู้ศาสนา 

1. เรียนรู้ศาสนา : พระพุทธศาสนาเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

-  ทักษะการส ารวจค้นหา 
 

1 

2. เรียนรู้ศาสนา : ศาสนาในประเทศไทย
(พระพุทธศาสนา) 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

1.  ทักษะการสรุปย่อ 
2. ทักษะการสรุปลงความเห็น 

1 

3. เรียนรู้ศาสนา : ศาสนาอื่นๆ -  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด 

-  ทักษะการท าให้กระจ่าง 
 

1 

4. หลักธรรมน าความสุข :  การไม่ท าความ
ชั่ว 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  
:  กระบวนการสร้างความตระหนัก 

1. ทักษะการตีความ 
2. ทักษะการแปลความ 

1 

5. หลักธรรมน าความสุข : การท าความดี 
 

- วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 1.  ทักษะการตีความ 
2. ทักษะการแปลความ 

2 

6. หลักธรรมน าความสุข : กตัญญูและมงคล 
38 

- วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 1.  ทักษะการตีความ 
2. ทักษะการแปลความ 

2 

7. หลักธรรมน าความสุข : การท าจิตใจให้
ผ่องใสบริสุทธิ์ 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  
: กระบวนการปฏิบัติ 

1.  ทักษะการตีความ 
2. ทักษะการแปลความ 

1 

8. หลักธรรมน าความสุข : ศรัทธาในพระ -  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 1.  ทักษะการให้ค าจ ากัดความ 1 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู ้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
รัตนตรัย ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 2. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

9. หลักธรรมน าความสุข : พุทธศาสนสุภาษิต - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
(5Es Instructional Model) 

1.  ทักษะการตีความ 
2. ทักษะการแปลความ 

1 

10. เราท าความดี : แบบอย่างของการท า
ความดี (ประวัติพุทธสาวก) 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย  

- ทักษะการหาแบบแผน 1 

11.  เราท าความดี : แบบอย่างของการท า
ความดี (ชาดก) 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

- ทักษะการหาแบบแผน 1 

12.  เราท าความดี : แบบอย่างของการท า
ความดี (ชาวพุทธตัวอย่าง) 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 

- ทักษะการหาแบบแผน 1 

13.  เราท าความดี : การท าความดีของตนเอง 
บุคคลในครอบครัวและบุคคลในโรงเรียน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
(5Es Instructional Model) 

1. ทักษะการหาความเชื่อพ้ืนฐาน 
2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 

1 

14. ชาวพุทธที่ดี : การฝึกปฏิบัติตามมรรยาท
ชาวพุทธ 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ 
:  กระบวนการปฏิบัต ิ

- ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 2 

15. ชาวพุทธที่ดี : การปฏิบัติในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   
:  กระบวนการปฏิบัติ 

- ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 2 

16. ชาวพุทธที่ดี : การฝึกสติและสมาธิ -  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  
:  กระบวนการปฏิบัติ 

- ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
คนดีของชุมชน 

1. กฎของการอยู่ร่วมกัน : ข้อตกลงของ
ครอบครัว 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง   

-  ทักษะการส ารวจ 
- ทักษะการวิเคราห์ 
- ทักษะการให้เหตุผล 

1 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู ้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะการสรุปความ 

2. กฎของการอยู่ร่วมกัน : กฎระเบียบใน
โรงเรียน 

- วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์    

-  ทักษะการส ารวจ 
- ทักษะการวิเคราห์ 
- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะการสรุปความ 

2 

3. กฎของการอยู่ร่วมกัน : กฎระเบียบในการ
ใช้สถานที่สาธารณะ 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

-  ทักษะการส ารวจ 
- ทักษะการให้เหตุผล 
- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะการสรุปความ 

1 

4. กฎของการอยู่ร่วมกัน : หน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 

-  ทักษะการส ารวจ 
- ทักษะการให้เหตุผล 
- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะการสรุปความ 

1 

5. กฎของการอยู่ร่วมกัน : สิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

- วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

1. ทักษะการพิสูจน์ความจริง 
2. ทักษะการสรุปความ 

2 

6. กฎของการอยู่ร่วมกัน : การยอมรับความ
แตกต่างของคนในสังคม 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
(5Es Instructional Model) 

1. ทักษะการวิเคราะห์ 
2. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
3. ทักษะการให้เหตุผล 

1 

7. เด็กดีมีมรรยาท : การแสดงความเคารพ -  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   - ทักษะการสังเกต  2 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู ้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
: กระบวนการปฏิบัติ 

8. เด็กดีมีมรรยาท : 
 การยืน การเดิน การนั่ง  
 การทักทาย และการพูด 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   
:  กระบวนการปฏิบัติ 

- ทักษะการสังเกต 2 

9. เด็กดีมีมรรยาท : การแต่งกาย - วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

- ทักษะการสังเกต 2 

10. ชุมชนของเรา : ชุมชนและการมีส่วนร่วม - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
(5Es Instructional Model) 

1.  ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการหารแบบแผน 

2 

11. ชุมชนของเรา : การมีส่วนร่วมในชุมชน
ของฉัน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
(5Es Instructional Model) 

1.  ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
2. ทักษะการวิเคราะห์ 
3. ทักษะการหารแบบแผน 

2 

12. ชุมชนของเรา : ผู้มีบทบาท อ านาจในการ
ตัดสินในโรงเรียน 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

-  ทักษะการให้ค าจ ากัดความ 1 

13. ชุมชนของเรา : ผู้มีบทบาท อ านาจในการ
ตัดสินในชุมชน 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันเรียน 

 

- ทักษะการให้ค าจ ากัดความ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 

1. สินค้าและบริการกับการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม : ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้า
และบริการ ในชีวิตประจ าวัน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
(5Es Instructional Model) 

-  ทักษะการส ารวจค้นหา 2 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู ้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
2. สินค้าและบริการกับการใช้จ่ายอย่าง

เหมาะสม : ผลของการใช้ทรัพยากรใน
การผลิตที่หลากหลาย 

-  วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA 
Model) 

-  ทักษะการส ารวจค้นหา 2 

3. สินคา้และบริการกับการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม : การประกอบอาชีพที่สุจริต
ของครอบครัว 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

2 

4. สินค้าและบริการกับการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม : รายรับและรายจ่ายของ
ครอบครัวและตนเอง 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

1. ทักษะการส ารวจค้นหา 
2. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

2 

5. สินค้าและบริการกับการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม : การใช้จ่ายที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมและผลดีของการใช้จ่ายที่
เหมาะสม 

- วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA 
Model) 

- ทักษะการเชื่อมโยง 2 

6. สินค้าและบริการกับการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม : การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของตนเอง 

- วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

- ทักษะการวิเคราะห์ 2 

7.  สินค้าและบริการกับการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม : การออมเงิน 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
(5Es Instructional Model) 

- ทักษะการเชื่อมโยง 2 

8. การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ :  
การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  
: กระบวนการกลุ่ม 

- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 1 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู ้ วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
เงินเป็นสื่อกลาง 

9. การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ :  
การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้
เงินเป็นสื่อกลาง 

- วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    
(5Es Instructional Model) 

- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 2 

10. การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ :  
ผู้ซื้อกับผู้ขาย 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ  
: กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ 

- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 1 

11.  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ : 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 

- วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ 1. ทักษะการจัดกลุ่ม 
2. ทักษะการเชื่อมโยง 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอน/วิธีการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) เวลา 
(ชั่วโมง) ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
4 รอบรู้ภูมิศาสตร์ 
 

1. สิ่งแวดล้อมรอบตัว : 
สิ่งแวดล้อมซ่ึงปรากฏ
ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 

กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ 
(Geographic Inquiry 
Process) 

ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์ 
 
 

1. การตั้งค าถามเชิง
 ภูมิศาสตร์  
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูล 

1. การสังเกต 
2. การแปลความ
 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
 

2 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอน/วิธีการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) เวลา 
(ชั่วโมง) ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การสรุปเพื่อตอบ
 ค าถาม  

2. สิ่งแวดล้อมรอบตัว : 
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมต่อการ
ด าเนินชีวิต 

- วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้    
(5Es Instructional 
Model) 

1.  ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์  

2.  การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ 

- 1. การสังเกต 
2. การแปลความ
 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
 

2 

3. สิ่งแวดล้อมรอบตัว : 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ 
สิ่งแวดล้อม 

กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ 
(Geographic Inquiry 
Process) 

1.  ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติ และมนุษย์  

2.  การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ 

1. การตั้งค าถามเชิง
 ภูมิศาสตร์  
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การสรุปเพื่อตอบ
ค าถาม  

1. การสังเกต 
2. การแปลความ
 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
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4. สิ่งแวดล้อมรอบตัว : 
การมีส่วนร่วมจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้    
(5Es Instructional 
Model) 

1. ความเข้าใจระบบ       ธรรมชาติและมนุษย์  

2. การใช้เหตุผลทาง     ภูมิศาสตร์ 

3. การตัดสินใจอย่าง

 เป็นระบบ 

                 - 1. การสังเกต 

2. การแปลความข้อมูล 

    ทางภูมิศาสตร์ 
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5. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทาง 1. ความเข้าใจระบบ 1. การตั้งค าถามเชิง 1. การสังเกต 3 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอน/วิธีการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) เวลา 
(ชั่วโมง) ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

: แผนผัง ภูมิศาสตร์ 
(Geographic Inquiry 
Process) 

ธรรมชาติและมนุษย์ 
2. การใช้เหตุผลทาง

ภูมิศาสตร์ 
 
 

 ภูมิศาสตร์  
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การสรุปเพื่อตอบ
 ค าถาม  

2. การแปลความข้อมูล 
    ทางภูมิศาสตร์ 
3. การใช้เทคนิคและ
 เครื่องมือทาง
 ภูมิศาสตร์ 

6. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
: ลูกโลก แผนที่  
และรูปถ่าย 

กระบวนการทาง
ภูมศิาสตร์ 
(Geographic Inquiry 
Process) 

1. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์ 

2. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ 

 
 

1. การตั้งค าถามเชิง
 ภูมิศาสตร์  
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การสรุปเพื่อตอบ
ค าถาม  

1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูล 
    ทางภูมิศาสตร์ 
3. การใช้เทคนิคและ
 เครื่องมือทาง
 ภูมิศาสตร์ 
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7. ความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์ : 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก  ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์ กับ
ปรากฏการณ์ทาง

- วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้    
(5Es Instructional 
Model) 

1. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์ 

2. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ 

 
 

- 1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูล 
    ทางภูมิศาสตร์ 
3. การใช้เทคนิคและ
 เครื่องมือทาง
 ภูมิศาสตร์ 

3 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอน/วิธีการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) เวลา 
(ชั่วโมง) ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

ธรรมชาติ 
8. ความสัมพันธ์ระหว่าง

โลก ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์ : 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 

- วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้    
(5Es Instructional 
Model) 

1. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์ 

2. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ 

- 1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูล 
    ทางภูมิศาสตร์ 
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          องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

        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  

วิธีสอนและขัน้ตอนการจัดกจิกรรม                  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 
7. การวัดและการประเมินผล 
            

    
 8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             



 

  

         องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์  
หน่วยการเรียนรู้ที่  

                  เวลาเรียน        ชั่วโมง 
 1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
              
 
 2.  สาระการเรียนรู้  
  2.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
             
 
 2.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
             

3.  มโนทัศน์ส าคัญ 
             
  
 4.  ค าถามหลัก  
             

5.  การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo – Literacy) 
 

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ 
   

 
 6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

  
 7.  ชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) 
             
 

8.  การวัดและการประเมินผล 
 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
    

 
 9.  กิจกรรมการเรียนรู้  
             
 
 10.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             



 

  

          องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร ์
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  
              เวลาเรียน        ชั่วโมง 
 1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
              

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
              
 

3.  สาระการเรียนรู้  
   

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 
   

 
4.  มโนทัศน์ส าคัญ 

             
  
 5.  ค าถามหลัก  
             

6.  การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo – Literacy) 
 

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ 
   

 
 7.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

 
 8.  กิจกรรมการเรียนรู้  
             

 
9.  การวัดและการประเมินผล 

 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

    
 
 10.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
             
 



 

  

 

สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ศาสนาน่ารู้ 

หน่วยย่อยที่ 1 (บทที่ 1) ศาสนาของเรา 
เวลา 3 ชั่วโมง 

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

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

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

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



 

  

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

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

1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝุเรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
     แผ่นภาพ เรื่องศาสนาของเรา 
 

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

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

 
 
- ตรวจผลงาน 
 แผ่นภาพ  เรื่อง 
 ศาสนาของเรา 

 
 
- แบบประเมิน
 ชิ้นงาน/ ภาระงาน 

 
 
- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

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

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน  

 
- แบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
 

 
- ประเมินตาม 
 สภาพจริง 
 



 

  

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

 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ  
 

 
 
- แบบฝึกปฏิบัติทักษะ
 รวบยอดฯ  

 
 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

     2) สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
    การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
    ปรินิพพานหรือประวัติ
    ของศาสนาที่ตนนับถือ
    ตามท่ีก าหนด  

- ตรวจใบงานที่ 1.2.1 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
 ทักษะรวบยอดฯ  
- ตรวจแบบวัดและ
 บันทึกผลฯ 

- ใบงานที่ 1.2.1 
- แบบฝึกปฏิบัติทักษะ
 รวบยอดฯ  
- แบบวัดและ 
 บันทึกผล ฯ 

- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 
 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

      3) การน าเสนอผลงาน  
 

- ประเมินการน าเสนอ 
  ผลงาน  

- ผลงานที่น าเสนอ 
 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      4)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างาน
 รายบุคคล 

- แบบสังเกต
 พฤติกรรมการ
 ท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      5) พฤติกรรมการท างาน
     กลุ่ม  

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกต
 พฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

      6) คุณลักษณะอันพึง 
     ประสงค ์  
 

- สังเกตความมีวินัย  
  รับผิดชอบ ใฝุเรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในการ
 ท างาน  

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์  

7.4  การประเมินหลังเรียน 
      ทดสอบหลังเรียน   
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
   ศาสนาน่ารู้ : ศาสนา 
   ของเรา  

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 หลังเรียน 

 
- แบบทดสอบ 
 หลังเรียน 
 

 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

 



 

  

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

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  1  :  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา    
วิธีการสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก                                           เวลา 1 ชั่วโมง 

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

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

 



 

  

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

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

ของเรา 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 



 

  

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



 

  

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

แบบประเมินแผ่นภาพ เร่ือง ศาสนาของเรา 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

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

ความส าคัญของ
ศาสนาในฐานะที่เป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 

อธิบายความส าคัญของ
ศาสนาในฐานะที่เป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ครบทุกประเด็น 

อธิบายความส าคัญของ
ศาสนาในฐานะที่เป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์  

อธิบายความส าคัญของ
ศาสนาในฐานะที่เป็น
รากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้บาง
ประเด็น 

2. การสรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่การบ าเพ็ญ
เพียรจนถึงปรินิพพาน 

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพานได้ใจความ
ถูกต้อง ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ 

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพานได้ใจความ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
การบ าเพ็ญเพียรจนถึง
ปรินิพพานได้ใจความ
ถูกต้องบางเหตุการณ์ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 - 6 ดี 

3 - 4 พอใช้ 

ต่ ากว่า 3 ปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 (บทท่ี 1) ศาสนาของเรา 

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

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



 

  

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

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

 
 
 

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

เฉลย 



 

  

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 (บทท่ี 1) ศาสนาของเรา 

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

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



 

  

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

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

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

เฉลย 



 

  

 

  

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

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

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

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

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

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

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
1. ความสัมพันธ์ของ

พระพุทธศาสนากับการด าเนิน
ชีวิต 

2. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานทาง
วัฒนธรรมไทย 

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
  พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของศาสนิกชน นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 



 

  

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ความสามารถในการคิด 

    1) ทักษะการเชื่อมโยง 

    2) ทักษะการวิเคราะห์ 

    3) ทักษะการสรุปความเห็น 

    4) ทักษะการสังเกต 

    5) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

2.  ความสามารถในการสื่อสาร 

1.  มีวินัย รับผิดชอบ 

2.  ใฝุเรียนรู้ 

3.  มุ่งม่ันในการท างาน 

 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  วิธีการสอนโดยกระบวนการสร้างความตระหนัก 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 (บทที่ 1) ศาสนาของเรา 
 
 
ขั้นที่ 1 สังเกต 
 1. ครูเปิด PowerPoint /บัตรภาพ เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนสังเกตภาพ เช่น ภาพ

การตักบาตร ภาพเวียนเทียน ภาพการสวดมนต์ ภาพการแสดงความเคารพพระสงฆ์ และภาพเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เช่น ภาพวัด ภาพพระพุทธรูป 
ภาพเจดีย์ ภาพโบสถ์ ภาพวิหาร ภาพศาลาการเปรียญ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วรรณดีไทยที่เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของภาพ โดยครูตั้งค าถามว่า 
  ภาพที่เห็นมีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 

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

  ส ารวม 
    - ภาพการสวดมนต์ มีเด็กก าลังนั่งอย่างเรียบร้อยอยู่ด้านหลังพระสงฆ์ แต่ละคนก าลังพนมมือพร้อมกับ 

  ท่องบทสวดมนต์  ด้านหน้าเป็นโต๊ะหมู่บูชา 
 
    - ภาพวัด เป็นภาพวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม 
    - ภาพเจดีย์ เป็นภาพพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์องค์แรกของประเทศไทย และมีขนาดใหญ่ที่สุด 

ขั้นน า 



 

  

    - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชาดก) 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าคัญของคนไทยมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยจึงมีวถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาหลายอย่าง  
 
 
 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 
  1. นักเรียนศึกษาเก่ียวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1 ศาสนาของเรา เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา 
 2. นักเรียนจับคู่กัน แล้วให้แต่ละคู่ผลัดกันเล่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในหนังสือเรียน 
 3. นักเรียนดูภาพจากกิจกรรมข้ันสังเกตอีกครั้ง จากนั้นครูถามค าถามคิดวิเคราะห์จากภาพที่ได้ดู แล้วให้นักเรียนตอบ

ค าถาม ดังนี้ 
  จากภาพ นักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชาวพุทธอย่างไร 

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

    (แนวค าตอบ การปฏิบัติของชาวพุทธตามภาพส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสุขใจ มีหลักในการ  
 ด าเนินชีวิต และเป็นผู้ที่มีมารยาทอันดีงาม) 
  ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร 

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

 4. นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา จากนั้นครูบันทึกผลลง
บนกระดาน 

  (ตัวอย่างผลงาน  
  ประติมากรรม เช่น  พระพุทธรูปปางลีลา เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อ่อนช้อยสวยงาม พระพุทธ

ชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่   
  จิตรกรรม เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์  

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน แสดงชาดกในศาสนา และมีภาพวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น 

ขั้นสอน 



 

  

  สถาปัตยกรรม เช่น พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ เป็นพระปรางค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย วัดร่องขุ่น 
จังหวัดเชียงรายมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  เจดีย์พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถาปัตยกรรมแบบศรี
วิชัยองค์เดียว) 

 5. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1 ศาสนาของ
เรา เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

 6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบของแบบฝึกฯ จากนั้นครูตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
     
 
 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย  
   (พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ มีหลักค าสอนหรือกิจกรรมทางศาสนาที่คนไทยยึดถือและ

ปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงท าให้วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องและผูกพันกับ
พระพุทธศาสนา หลักค าสอนและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมให้คนไทยมีอุปนิสัยหรือพฤติกรรมที่
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์ เช่น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีน้ าใจ ความเป็นมิตร การยิ้มแย้มแจ่มใจ การแสดงความ
เคารพด้วยการกราบไหว้ การใช้ภาษา มรรยาทไทย ประเพณีต่างๆ 

   นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่เกิดจากความศรัทธา เช่น 
ภาพจิตรกรรม พระพุทธรูปปางต่างๆ การสร้างวัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ การแต่งวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มหาเวสสันดรชาดก พระมหาชนก จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนามี
ความส าคัญในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 



 

  

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินก่อนเรียน 
      ทดสอบก่อนเรียน 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ศาสนาน่ารู้ หน่วยย่อยที่ 1 
(บทที่ 1) ศาสนาของเรา 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
- ประเมินตาม 
 สภาพจริง 

7.2 การประเมินระหว่าง 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      1)  อธิบายความส าคัญของ

 พระพุทธศาสนาในฐานะ
 ที่เป็นรากฐานส าคัญของ
 วัฒนธรรมไทยได้   

  2)  ตระหนักถึงความส าคัญ
 ของพระพุทธศาสนาที่
 เป็นรากฐานทาง
 วัฒนธรรมไทย  

 
 
-  สังเกตการตอบค าถาม
 จากภาพ 
-  สังเกตการยกตัวอย่าง
 ค าตอบ 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 

 
 
- ภาพที่ให้นักเรียน

สังเกตแล้วตอบค าถาม 
- ตัวอย่างการสร้างสรรค์

ผลงาน 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 

 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์ 
 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์  

      3)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      4)  พฤติกรรมการท างาน 
          กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      5)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝุเรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

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

 
 
 



 

  

บัตรภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

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

 
10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 



 

  

 

  

พุทธประวัต ิ

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

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

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากสื่อ 

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

พิจารณาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

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

 

4. มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept) 
  การศึกษาและสรุปพุทธประวัติตั้งแต่บ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพานย่อมท าให้ได้คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 



 

  

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

1.  มีวินัย รับผิดชอบ 
2.  ใฝุเรียนรู้ 
3.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 

 
 

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

 

                                          ชั่วโมงที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. นักเรียนให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับ ประสูติ เหตุการณ์หลังประสูติ แรกนาขวัญ การศึกษา การอภิเษกสมรส เทว
ทูต 4 การเสด็จออกผนวช เพื่อทบทวนความรู้เดิมท่ีนักเรียนได้เคยเรียนมาแล้ว 
 2. นักเรียนร่วมกันเรียงล าดับเหตุการณ์พุทธประวัติตามล าดับก่อนและหลังให้ถูกต้อง ดังนี้ 
   1. ประสูติ     2. เหตุการณ์หลังประสูติ      3. แรกนาขวัญ    4. การศึกษา  
       5. การอภิเษกสมรส     6. เทวทูต 4      7. การเสด็จออกผนวช 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม ่ว่าหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จ
ออกผนวชแล้ว พระองค์ได้บ าเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆ จนสามารถตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง 
 
 
 
ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 
 1. ครกู าหนดประเด็นศึกษาให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ดังนี้ 
  1) การบ าเพ็ญเพียร 
  2) ผจญมาร 
  3) ตรัสรู้ 
  4) ปฐมเทศนา 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



 

  

  5) ปรินิพพาน 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลความรู้จากหนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.3 หรือหนังสือการ์ตูนพุทธ  
ประวัติ หรือวิดีโอการ์ตูนพุทธประวัติจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 

                                                  ชั่วโมงที ่2 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม แล้ว 
สรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม 
 4. ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 5. ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 6. ครูแจกบัตรภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน ได้แก่ ภาพ 
บ าเพ็ญเพียร ผจญมาร ตรัสรู้ และปฐมเทศนา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเรียงล าดับเหตุการณ์พุทธประวัติก่อนและหลังตามล าดับให้ถูกต้อง ดังนี้ 
  1. บ าเพ็ญเพียร             2. ตรัสรู้ 3. ปฐมเทศนา           
 8. ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง พุทธประวัติ  โดยดูภาพพุทธประวัติ แล้วสรุปเหตุการณ์ในพุทธ
ประวัติโดยสังเขป 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานและตรวจใบงานให้ถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 10. ครูให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

  นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาเรื่องพุทธประวัติอย่างไร 

(แนวตอบ ได้รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ว่า พระองค์มีความเพียรพยายามใน การบ าเพ็ญเพียรเพ่ือ
หาหนทางดับทุกข์โดยไม่ย่อท้อ แม้จะมีอุปสรรคต่างๆ เข้ามา) 

  นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไรจากการศึกษาพุทธประวัติ  

(แนวตอบ เกิดความซาบซึ้งและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น และจะน าข้อคิดท่ีได้จาก การศึกษาพุทธประวัติ 
คือ การมีความเพียรพยายามในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งจะ ท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต) 
 11. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1  
ศาสนาของเรา 
 



 

  

 
 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  
   (เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระทัยออกผนวชเพ่ือหาหนทางดับทุกข์ หลังจากออกผนวชแล้ว พระองค์แสวงหา
หนทางดับทุกข์จากอาจารย์ส านักต่างๆ รวมทั้งจากการบ าเพ็ญทุกรกิริยาโดยการทรมานตนเอง ได้แก่ กลั้นลมหายใจเข้า
ออก เอาฟันกดกันให้แน่น และใช้ลิ้นกดเพดาน และอดอาหารจนร่างกายซูบผอม ซึ่งในระหว่างนั้นปัญจวัคคีย์ได้คอยดูแล
รับใช้พระองค์   ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่า วิธีการเหล่านี้ยังไม่สามารถท าให้พ้นทุกข์ได้ จึงเลิกกระท า และหันกลับมาเสวย
อาหารเช่นเดิม ท าให้ปัญจวัคคีย์ละทิ้งพระองค์ไป 
    ต่อมา พระองคท์รงหาหนทางดับทุกข์ด้วยการบ าเพ็ญเพียร โดยการนั่งสมาธิ ท าจิตให้สงบ ท าให้พญามาร
พยายามหลอกล่อเพ่ือให้พระองคห์วนกลับไปสู่ทางโลก แต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหว จนในที่สุด พระองค์ได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ด้วยการค้นพบหนทางดับทุกข์ คือ อริยสัจ 4 ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6  
    หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะแสดงธรรมโปรด ทรงเห็นว่า ปัญจวัคคีย์เป็นผู้มีกิเลส
เบาบาง จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ ที่อิสิปตนมฤคทายวัน พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” 
แก่ปัญจวัคคีย์ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 หลังแสดงธรรม ปัญจวัคคีย์ได้ขอบวช  
    พระพุทธเจ้าเสด็จสั่งสอนประชาชนเป็นเวลานานถึง 45 ปี ท าให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง 
พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ณ สาลวโทยาน เมืองกุสินารา รวมพระชนมายุได้ 80 พรรษา) 
 2. นักเรียนท าแบบวัดและบันทึกผลฯ สังคมศึกษาฯ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 1  
   ศาสนาของเรา 
 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท าชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) โดยท าแผ่นภาพ เรื่อง ศาสนาของเรา ให้
ครอบคลุมทุกประเด็นต่อไปนี้ 
   - ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
   - สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน 
 4. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ : ศาสนาของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 



 

  

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

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

 
 
-  ตรวจใบงานที่ 1.2.1 
 
- ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 
- ตรวจแบบวัดและ 
 บันทึกผลฯ 

 
 
- ใบงานที่ 1.2.1 
 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
  ทักษะรวบยอดฯ 
-  แบบวัดและ 
 บันทึกผลฯ 

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

  2) เรียงล าดับเหตุการณ์
    พุทธประวัติได้ 

- ตรวจสอบผลงานการ
 เรียงล าดับภาพ
 เหตุการณ์พุทธประวัติ 

- บัตรภาพเหตุการณ์
พุทธประวัติ 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 

  3) มีความศรัทธาต่อ 
    พระพุทธเจ้า 

- สังเกตการตอบค าถาม - ค าถามในขั้นตรวจ 
 สอบผล 

- ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

      4)  การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ
 ผลงาน 

- แบบประเมินการ
 น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      5)  พฤติกรรมการท างาน 
          รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      6)  พฤติกรรมการท างาน 
          กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

      7)  คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย ความ 
 รับผิดชอบ ใฝุเรียนรู้  
 และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

7.2  การประเมินหลังเรียน 
      ทดสอบหลังเรียน 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ศาสนาน่ารู้ : ศาสนาของเรา 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
 หลังเรียน 

 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

 
- ร้อยละ 60  
 ผ่านเกณฑ์ 

7.3 การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 

  - แผ่นภาพ เรื่อง ศาสนา 
 ของเรา 

 
 
- ตรวจผลงานแผ่นภาพ 
 เรื่อง ศาสนาของเรา 

 
 
- แบบประเมินชิ้นงาน/
 ภาระงาน (รวบยอด) 

 
 
- ระดับคุณภาพ 2 
 ผ่านเกณฑ์ 

 



 

  

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

 



 

  

ตัวอย่าง บัตรภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ าเพ็ญเพียร 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปฐมเทศนา 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรินิพพาน 
 
 
 
 
 



 

  

ใบงานที่ 1.2.1 

สรุปพุทธประวัต ิ
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนสรุปเหตุการณ์พุทธประวัติตามภาพที่ก าหนด 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

  

ใบงานที่ 1.2.1 

สรุปพุทธประวัต ิ
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนสรุปเหตุการณ์พุทธประวัติตามภาพที่ก าหนด 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

เฉลย 

                                   ตรัสรู้ 
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช แล้วได้แสวงหา
หนทางดับทุกข์ เป็นระยะเวลา 6 ปี  
จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการ
บ าเพ็ญเพียรทางจิต 

 
 
 
 
 

                                 แสดงปฐมเทศนา 

หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระองค์ได้แสดง
ธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ เป็นปฐมเทศนา ชื่อว่า 
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” หลังจากแสดงธรรม
แล้ว เหล่าปัญจวัคคีย์ได้ทูลขออุปสมบท 
 
 
 
 
 

                                 เสด็จดับขันธ 
ปรินิพพาน 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จสั่งสอนประชาชนเป็น
เวลานาน จนพระองค์ทรงชราภาพแล้ว จึงทรง
ปลงพระชนมายุสังขาร หลังจากนั้นอีก 3 เดือน 
พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น 15 
ค่ า เดือน 6 

 
 
 
 
 



 

  

แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง    

2 การล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง    

3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    

5 การตรงต่อเวลา    

                                                                        
รวม 

 

 
      

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

 

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

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

 
 
 
 



 

  

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล  
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความตั้งใจ 
ในการท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จของ
งาน 

รวม 
15 

คะแนน 

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

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
      

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

 

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

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



 

  

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    

2 ความร่วมมือกันท างาน    

3 การแสดงความคิดเห็น    

4 การรับฟังความคิดเห็น    

5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                        
รวม 

 

 
      

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

 

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

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 
 



 

  

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง    ที่ตรง
กับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ
 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าท่ี    

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนและปฏิบัตตินเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสามคัคี ปรองดองในหมู่เพื่อน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
 ศาสนาอย่างสม่ าเสมอ เป็นตัวอยา่งที่ดีของศาสนิกชน 

   

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคร ู

   

2.3   ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
 และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1   รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบัตไิด้    

4.2 จัดสรรเวลาให้เหมาะสม    

4.3 เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง    

4.4 ตั้งใจเรียน    

4.5   ปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด    

4.6   มัธยัสถ์ และเก็บออม    

4.7   อดทน กล้าแสดงสิ่งที่ถูกต้อง รักษากฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของชุมชน    
 



 

  

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่าง
 พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความ 
 เป็นไทย 

7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างาน และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    

8.3   ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน          
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

   

 

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

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

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

59 - 78 ด ี
39 - 58 พอใช้ 

ต่ ากว่า 39 ปรับปรุง 
 

 
 
 



 

  

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

10. บันทึกผลหลงัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

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

 
   ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 


