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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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อสังคมไทย
ญของพุ
ทธศาสนาต่อสันงคมไทย
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๖นรูเรื้ท่อี่ง๖ความสำคั
พระพุ
เรื่อง ทพระพุ
ธศาสนาในฐานะสถาบั
ทธศาสนาในฐานะสถาบั
หลักของชาติ
นหลักของชาติ
แผนการจั
้ทชืี่ ๖้ท่อี่ หน่
เรื๒่อชืวง ย่อพระพุ
กาของชาติ
หน่วยการเรี
หน่ดวการเรี
ยการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ย๒นรู
หน่
พุทวธประวั
ยทธศาสนาในฐานะสถาบั
พุทธประวั
ติและศาสนิ
ติและศาสนิ
กชนตันวกหลั
อย่
ชนตั
งวอย่าง
หน่วยการเรี
ยนรูดย้ทการเรี
ี่ ๒้ทชืี่ ย๗่อนรูหน่
ติและศาสนิ
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
นรู
เรื้ท่อี่วง๗ยการคำนวณแรงพยุ
เรืพุ่อทงธประวั
การคำนวณแรงพยุ
ง งกชนตัวอย่าง
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๗๘นรูเรื้ท่อี่ง๘การคำนวณแรงพยุ
แผนการจั
พุเรืท่อธประวั
ง พุทธประวั
ติ ติง
พุเรืท่อธประวั
ิ ติพุทธสาวก
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๙๘นรูเรื้ท่อี่ง๙ประวั
งตประวั
ิพุทตธสาวก
พุทธสาวิพุทกาธสาวิกา
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๙๑๐
ตงิพคุุทณธสาวก
พุทธสาวิกา
แผนการจั
นรูเรื้ทเรื่อี่งอ๑๐
งประวั
คุเรืณ่อธรรมประจำใจ
ธรรมประจำใจ
๑๐
คุเรืณ่อธรรมประจำใจ
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๑
นรู้ทเรืี่ อ๑๑
ง ศาสนิ
งกศาสนิ
ชนตัวกอย่
ชนตั
าง วอย่าง
๑๑
ชนตัมวกอย่
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๒
นรู้ทเรืี่ อ๑๒
ง ศาสนิ
เรื่องกศาสนิ
ชนสั
พัชนสั
นาธ์งมพันธ์
๑๒
มพันตธ์ติรชาดก
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๓
นรู้ทเรืี่ อ๑๓
ง อัศาสนิ
เรืมพชาดกและติ
่องกอัชนสั
มพชาดกและติ
ตติรชาดก
๑๓
ตติรชาดก
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๔
นรู้ทเรืี่ อ๑๔
ง คุอัเรืมณพชาดกและติ
่อธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
ง คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
แผนการจั
คุวณยธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
หน่
วยการเรี
หน่ดวการเรี
ยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
ย๓นรู้ทชืี่ ้ทอ๑๔
หน่
ี่ ๓ เรืวชืย่องหน่
พระรั
ตพระรั
นตรัยตนตรัย
หน่วยการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
ี่ นรู
๓ ้ทชืี่ อย๑๕
หน่
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
นรู้ทเรืวยี่ อ๑๕
งพระรั
พระรั
เรื่อตงตนตรั
พระรั
นตรัยยตนตรัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง พระรัตนตรัย
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แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๖
เรื่อง ความสำคั
ญของพระรั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๖
ง ความสำคั
ญของพระรั
ตนตรัยตนตรัย
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๗
เรื่อง สาเหตุ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๗
ง สาเหตุ
แห่งทุกแข์ห่งทุกข์
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๘
เรื่อง หนทางแห่
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๘
ง หนทางแห่
งการดังบการดั
ทุกข์บทุกข์
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๙
สัจป๔ัญแก้
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๙
ง อริเรืย่อสังจอริ๔ยแก้
หาชีปวัญิตหาชีวิต
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๐
ง พุทธศาสนสุ
ภาษิตสอนใจ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๐
ง พุเรืท่อธศาสนสุ
ภาษิตสอนใจ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๑
เรื่อคงรวญก่
ใคร่คอรวญก่
อนจึงทำ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๑
ง ใคร่
นจึงทำ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๒
ข้อคิดทจากพุ
ทธศาสนสุ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๒
ง ข้เรือคิ่องดจากพุ
ธศาสนสุ
ภาษิต ภาษิต
หน่วยการเรี
๔ ชืวย่อหน่
าที่และมารยาทชาวพุ
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย๔นรูชื้ท่อี่ หน่
หน้วายที่แหน้ละมารยาทชาวพุ
ทธ ทธ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๓
ิถีชีวิตของพระภิ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๓
ง เรีเรืย่อนรูง ้วเรีิถยีชนรู
ีวิต้วของพระภิ
กษุ กษุ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๔
เรื่อง การบำเพ็
ญประโยชน์
ต่อศาสนสถาน
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๔
ง การบำเพ็
ญประโยชน์
ต่อศาสนสถาน
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๕
เรื่อง การปฏิ
ิตนต่อกพระภิ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๕
ง การปฏิ
บัติตนต่บอัตพระภิ
ษุ กษุ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๖
เรื่อกงธรรมสำหรั
หลักธรรมสำหรั
บการปฏิ
บัตาิตงเหมาะสมต่
นอย่างเหมาะสมต่
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๖
ง หลั
บการปฏิ
บัติตนอย่
อเพื่อนอเพื่อน
ทธศาสนา
ตามหลัตามหลั
กพระพุกทพระพุ
ธศาสนา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๗
เรื่อง การแสดงความเคารพ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๗
ง การแสดงความเคารพ
หน่วยการเรี
ี่ ๕ วชืย่อหน่
วย ศาสนพิ
ละวัญนทางพระพุ
สำคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย๕นรูชื้ท่อหน่
ศาสนพิ
ธีและวัธนีแสำคั
ทธศาสนา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๘
เรื่องตประวั
สำคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๘
ง ประวั
ิวันสำคัติวญันทางพระพุ
ทธศาสนา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๒๙
ง พิธีกรรมในวั
สำคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒๙
ง พิเรืธีก่อรรมในวั
นสำคัญนทางพระพุ
ทธศาสนา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๐
นรูน้เรืสำคั
่องวัญนสำคัญ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๐
ง เรีเรืย่อนรูง ้เเรีรื่อยงวั
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๑
เรื่อง ศาสนพิ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๑
ง ศาสนพิ
ธี ธี
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๒
เรื่อง อานาปานสติ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๒
ง อานาปานสติ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๓
เรื่อง บทสวดมนต์
พัฒนาสมาธิ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๓
ง บทสวดมนต์
พัฒนาสมาธิ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๔
เรื่อง การเจริ
ญปัญญา
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๔
ง การเจริ
ญปัญญา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๕
เรื่อโงสมนสิ
โยนิโกสมนสิ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๕
ง โยนิ
าร การ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๖
ง พุทธศาสนากั
บความพอเพี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๖
ง พุเรืท่อธศาสนากั
บความพอเพี
ยง ยง
หน่วยการเรี
ี่ ๖ วชืย่อหน่
วย ศาสนาสำคั
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย๖นรูชื้ท่อหน่
ศาสนาสำคั
ญ ญ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๗
เรื่อกงศาสนาสำคั
หลักศาสนาสำคั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๗
ง หลั
ญ ญ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๘
เรื่อง การปฏิ
บัตาิตงเหมาะสมต่
นอย่างเหมาะสมต่
อบุาคงศาสนา
คลต่างศาสนา
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๘
ง การปฏิ
บัติตนอย่
อบุคคลต่
หน่วยการเรี
ี่ ๗ วชืย่อหน่
วย รัฐธรรมนู
ญกฎหมายของเรา
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย๗นรูชื้ท่อหน่
รัฐธรรมนู
ญกฎหมายของเรา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๓๙
เรื่อง ประเทศของเรา
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓๙
ง ประเทศของเรา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๔๐
กับรัฐธรรมนู
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๐
ง รูเรื้จัก่อกังบรูรั้จฐักธรรมนู
ญ ญ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๔๑
่อง รัฐธรรมนู
ญของเรา
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๑
ง รัเรืฐธรรมนู
ญของเรา
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๔๒
เรื่อง สาระ…รั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๒
ง สาระ…รั
ฐธรรมนูฐธรรมนู
ญ ญ
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๔๓
เรื่อง อำนาจอธิ
ปไตย (๑)
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๓
ง อำนาจอธิ
ปไตย (๑)
แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ๔๔
เรื่อง อำนาจอธิ
ปไตย (๒)
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๔
ง อำนาจอธิ
ปไตย (๒)
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แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๕
นรู้ทเรืี่ ๔๕
่อง อำนาจอธิ
เรื่อง อำนาจอธิ
ปไตย ป(๓)ไตย (๓)
หน่วยการเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ย๘นรูชื้ท่อี่ หน่
๘ ชืว่อยหน่
สิทวธิยหสิน้ทาทีธิห่ขน้องเรา
าที่ของเรา
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๖
นรู้ทเรืี่ ๔๖
่อง สิเรืท่อธิงขั้นสิพืท้นธิขฐานของพลเมื
ั้นพื้นฐานของพลเมื
องไทยองไทย
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๗
นรู้ทเรืี่ ๔๗
่อง สิเรืท่อธิงมนุสิษทยชน
ธิมนุษยชน
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๘
นรู้ทเรืี่ ๔๘
่อง กฎหมายคุ
เรื่อง กฎหมายคุ
้มครองเด็
้มครองเด็
ก ก
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔๙
นรู้ทเรืี่ ๔๙
่อง กฎหมายการศึ
เรื่อง กฎหมายการศึ
กษา กษา
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๐
นรู้ทเรืี่ ๕๐
่อง กฎหมายคุ
เรื่อง กฎหมายคุ
้มครองผู
้มครองผู
้บริโภค้บริโภค
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๑
นรู้ทเรืี่ ๕๑
่อง กฎหมายลิ
เรื่อง กฎหมายลิ
ขสิทธิ์ ขสิทธิ์
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๒
นรู้ทเรืี่ ๕๒
่อง กฎหมายการกระทำผิ
เรื่อง กฎหมายการกระทำผิ
ดเกี่ยวกัดเกี
บคอมพิ
่ยวกับคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
หน่วยการเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ย๙นรูวิ้ทถี่ ไ๙ทยและประเทศเพื
วิถีไทยและประเทศเพื
่อนบ้าน่อนบ้าน
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๓
นรู้ทเรืี่ ๕๓
่อง ความหมายของวั
เรื่อง ความหมายของวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๔
นรู้ทเรืี่ ๕๔
่อง ทีเรื่ม่อาของวั
ง ที่มาของวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๕
นรู้ทเรืี่ ๕๕
่อง ลัเรืก่อษณะทางวั
ง ลักษณะทางวั
ฒนธรรมของประเทศเพื
ฒนธรรมของประเทศเพื
่อนบ้าน่อนบ้าน
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๕๖
นรู้ทเรืี่ ๕๖
่อง ความเหมื
เรื่อง ความเหมื
อนและความต่
อนและความต่
างของวัางของวั
ฒนธรรมไทยและวั
ฒนธรรมไทยและวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
ของประเทศเพื
ของประเทศเพื
่อนบ้าน่อนบ้าน
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๗
นรู้ทเรืี่ ๕๗
่อง การสร้
เรื่อง การสร้
างความสั
างความสั
มพันธ์อมันพัดีนรธ์ะหว่
อันดีารงกัะหว่
นในเชิ
างกันงวัในเชิ
ฒนธรรม
งวัฒนธรรม
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๘
นรู้ทเรืี่ ๕๘
่อง การสร้
เรื่อง การสร้
างความสั
างความสั
มพันธ์อมันพัดีนรธ์ะหว่
อันดีารงกัะหว่
นในเชิ
างกันงวัในเชิ
ฒนธรรม
งวัฒนธรรม
(๒) (๒)
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕๙
นรู้ทเรืี่ ๕๙
่อง ประสานมิ
เรื่อง ประสานมิ
ตรเพื่อตนบ้
รเพืานเรา
่อนบ้านเรา
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๖๐
นรู้ทเรืี่ ๖๐
่อง บทบาทและหน้
เรื่อง บทบาทและหน้
าที่ของเยาวชนไทยต่
าที่ของเยาวชนไทยต่
อสังคมอสังคม
บรรณานุ
บรรณานุ
กรม กรม
รายวิชรายวิ
าประวั
ชาประวั
ติศาสตร์
ติศาสตร์
คำชี้แจงรายวิ
คำชี้แจงรายวิ
ชาประวั
ชาประวั
ติศาสตร์
ติศรหั
าสตร์
สวิชรหั
า ส๒๑๑๐๒
สวิชา ส๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ษาปี
๑ ภาคเรี
ที่ ๑ ภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
คำอธิบคำอธิ
ายรายวิ
บายรายวิ
ชาประวั
ชาประวั
ติศาสตร์
ติศรหั
าสตร์
สวิชรหั
า ส๒๑๑๐๒
สวิชา ส๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ษาปี
๑ ภาคเรี
ที่ ๑ ภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัยวนรู
ชี้ว้/ัดตัวชี้วัด
โครงสร้โครงสร้
างรายวิางรายวิ
ชาประวั
ชาประวั
ติศาสตร์
ติศรหั
าสตร์
สวิชรหั
า ส๒๑๑๐๒
สวิชา ส๒๑๑๐๒
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ษาปี
ที่ ๑ ภาคเรี
ชั้นมัธยมศึ
๑ ภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
หน่วยการเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑นรูชื้ท่อี่ หน่
๑ ชืว่อยหน่
เวลาและช่
วย เวลาและช่
วงเวลาทางประวั
วงเวลาทางประวั
ติศาสตร์
ติศาสตร์
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑นรูเรื้ท่อี่ ง๑ความสั
เรื่อง ความสั
มพันธ์ขมองเวลา
พันธ์ของเวลา
กับประวั
กับตประวั
ิศาสตร์
ติศาสตร์
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒นรูเรื้ท่อี่ ง๒ระบบศั
เรื่อง ระบบศั
กราช กราช
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓นรูเรื้ท่อี่ ง๓การเปรี
เรื่อง การเปรี
ยบเทียยบศั
บเทีกราช
ยบศั(๒)
กราช (๒)
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔นรูเรื้ท่อี่ ง๔หลั
เรื่อกงฐานทางประวั
หลักฐานทางประวั
ติศาสตร์
ติศไาสตร์
ทย ไทย

หน้า หน้า
๒๗๗๒๘๓ ๒๘๓
๒๘๓๒๘๖ ๒๘๖
๒๘๖๒๙๒ ๒๙๒
๒๙๒๒๙๗ ๒๙๗
๒๙๗๓๐๓ ๓๐๓
๓๐๓๓๑๐ ๓๑๐
๓๑๐๓๑๕ ๓๑๕
๓๑๕๓๒๑ ๓๒๑
๓๒๑๓๒๘ ๓๒๘
๓๑๘๓๓๑ ๓๓๑
๓๓๑๓๓๖ ๓๓๖
๓๓๖๓๔๓ ๓๔๓
๓๔๓๓๔๙ ๓๔๙
๓๔๙๓๕๓ ๓๕๓

๓๕๓๓๖๕ ๓๖๕
๓๖๕๓๗๓ ๓๗๓
๓๗๓๓๗๙ ๓๗๙
๓๗๙๓๘๕ ๓๘๕
๓๘๕๓๙๐ ๓๙๐
๓๙๐๓๙๑ ๓๙๑
๓๙๑๓๙๓ ๓๙๓
๓๙๓๓๙๔ ๓๙๔
๓๙๔๓๙๕ ๓๙๕
๓๙๕๓๙๖ ๓๙๖
๓๙๖๔๐๐ ๔๐๐
๔๐๐๔๑๒ ๔๑๒
๔๑๒๔๒๒ ๔๒๒
๔๒๒๔๓๐ ๔๓๐
๔๓๐๔๔๓ ๔๔๓

ฆ

สารบัญ(ต่อ)
หน้า หน้า
หน้
หน้าา ๔๕๑
หน้า
แผนการจั
ง วิธีการทางประวั
ติศาสตร์
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕นรูเรื้ท่อี่ ง๕วิเรืธีก่อารทางประวั
ติศาสตร์
๔๕๑
๔๔๓
แผนการจั
แผนการจั
การเรี
วิพัเรืธฒีกว่อารทางประวั
ง วิพัธฒีการทางประวั
ตมิศิภาสตร์
ตมิศิภาสตร์
๔๕๑
หน่วดยการเรี
๒เรื้ทชืว่อี่ อย่ ง๕หน่
ยนาการของภู
นาการของภู
าคเอเชี
ตะวันออกเฉี
๔๕๕
หน่
วยการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
ี่ ยนรู
๒นรู้ทชื้ที่ อย๕ี่ นรู
หน่
าคเอเชี
ยตะวันยออกเฉี
ยงใต้ ยงใต้
๔๕๕ ๔๕๑
๔๕๑
หน่วยการเรี
หน่
วดยการเรี
ยนรูด้ทยการเรี
ี่ ยนรู
๒นรู้ทชื้ที่ ย่อ๖ี่ นรู
หน่
๒เรื้ทชืว่อี ่อยง๖หน่
นาการของภู
นาการของภู
ิภาคเอเชี
าคเอเชี
ยมตะวั
นยออกเฉี
ตะวั
นออกเฉี
ยมงใต้
ยงใต้นยออกเฉี
๔๕๕ ๔๕๕
แผนการจั
ง ทีพั่ตฒั้งกและลั
กมษณะทางภู
ิศขาสตร์
ิภาคเอเชี
ตะวันออกเฉี
๔๖๔
แผนการจั
การเรี
ทีพัเรื่ตฒว่อั้งยและลั
ษณะทางภู
มมิศิภาสตร์
องภู
มขิภองภู
าคเอเชี
ยตะวั
ยงใต้ ยงใต้
๔๖๔
๔๕๕
แผนการจั
งพลของอารยธรรมจี
ทีอิท่ตั้งธิกและลั
กษณะทางภู
มนิศในภู
าสตร์
มมนิศขิภาสตร์
องภู
าคเอเชี
มิภนาคเอเชี
ตะวันนยออกเฉี
ตะวั
ยงใต้
งใต้ ยงใต้
๔๖๔ ๔๖๔
พษณะทางภู
ลของอารยธรรมจี
ในภู
มมขิภิภองภู
าคเอเชี
ยยออกเฉี
ตะวั
๔๗๒
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๗๖นรูเรื้ท่อี่ ง๖๗อิทีเรืท่ต่อธิั้งและลั
าคเอเชี
ยตะวั
ยออกเฉี
งใต้นยออกเฉี
๔๗๒
๔๖๔
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๘๗นรูเรื้ท่อี่ ง๗๘อิเรืท่อธิงพลของอารยธรรมอิ
ลของอารยธรรมจี
อิทธิพลของอารยธรรมจี
นในภู
มนิภในภู
มาคเอเชี
ิภาคเอเชี
นยออกเฉี
ตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
ยงใต้ยงใต้
๔๗๒ ๔๗๒
ลของอารยธรรมอิ
เดีาคเอเชี
มยิภตะวั
าคเอเชี
ตะวั
นออกเฉี
๔๘๐
เดียในภู
มยิภในภู
ยตะวั
นยออกเฉี
ยงใต้
๔๘๐
๔๗๒
แผนการจั
ลของอารยธรรมอิ
อิทธิพลของอารยธรรมอิ
นเดีนยตกในภู
นิภเดี
มยิภมในภู
าคเอเชี
ิภาคเอเชี
ยนตะวั
นออกเฉี
ย(๑)
งใต้
งใต้
๔๘๐ ๔๘๐
ลของชาติ
ตะวั
ิภาคเอเชี
ยออกเฉี
ตะวันยออกเฉี
นตะวั
ออกเฉี
ยงใต้ย(๑)
๔๙๑
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๙๘นรูเรื้ท่อี่ ง๘๙อิเรืท่อธิงพลของชาติ
ตะวันตกในภู
มในภู
าคเอเชี
ยมตะวั
ยงใต้
๔๙๑
๔๘๐
แผนการจั
๙นรูเรื้ทเรื่อี่ ง่อ๙๑๐
อิทลของชาติ
ตะวั
ะวั
ิภมาคเอเชี
มิภมาคเอเชี
ตะวั
งใต้
ย(๒)
งใต้
๔๙๑ ๔๙๑
อิธิทพธิลของชาติ
พลของชาติ
ตะวันตกในภู
นมตกในภู
ิภยาคเอเชี
ยออกเฉี
ตะวันออกเฉี
นยออกเฉี
ยงใต้(๑)(๒)
๕๐๓
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๐
งอิเรืทอิเรื่อธิทงพ่อธิพงลของชาติ
ตะวันตกในภู
นตตกในภู
ิภาคเอเชี
ยตะวันยออกเฉี
นตะวั
ยงใต้(๑)
๕๐๓
๔๙๑
แผนการจั
๑๐
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๐
งพลของชาติ
อิพัทฒธินาการในสมั
พลของชาติ
ตยะวั
นตกในภู
ตยะวั
นตกในภู
มมิภิภาคเอเชี
มิภมิภาคเอเชี
ยาคเอเชี
ตะวั
ยออกเฉี
ยงใต้
๑๑
โบราณของภู
ยออกเฉี
ตะวันนออกเฉี
ยงใต้(๒)
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๑
ง พัอิเรืทฒ่อธินาการในสมั
โบราณของภู
าคเอเชี
ยตะวั
ตะวันยนออกเฉี
ยงใต้
งใต้(๒)
๕๐๓ ๕๐๓
๕๐๓
แผนการจั
๑๑
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๑
ง พัฒนาการในสมั
โบราณของภู
โบราณของภู
มาคเอเชี
ิภาคเอเชี
าคเอเชี
ยตะวั
นยออกเฉี
ตะวั
ออกเฉี
ยงใต้ยงใต้
ยงใต้
๕๐๓ ๕๐๓
๑๒
ใหม่มขิภองภู
มิภมาคเอเชี
ตะวั
นออกเฉี
๕๑๒
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๒
ง พัเรืฒ่อนาการในสมั
ยใหม่
ขยองภู
ยิภตะวั
นยออกเฉี
ยนงใต้
๕๑๒
๕๐๘
แผนการจั
๑๒
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๒
ง พัฒนาการในสมั
ิภาคเอเชี
นยออกเฉี
ตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
ยงใต้ยงใต้
๕๑๒ ๕๑๒
๑๓
ปัของภู
จจุมขบิภองภู
ันาคเอเชี
มยิภตะวั
าคเอเชี
ตะวั
นออกเฉี
๕๑๗
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๓
ง พัเรืฒ่อนาการในสมั
ยปัใหม่
จจุขบยองภู
ันใหม่
มของภู
ิภมาคเอเชี
ยตะวั
นยออกเฉี
ยงใต้
๕๑๗
๕๑๒
แผนการจั
๑๓
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๓
พัเรืฒ่อนาการในสมั
ง พัประเทศในภู
ฒนาการในสมั
ยปัมจิภจุาคเอเชี
บยันปัตะวั
ของภู
จจุนบยออกเฉี
ันตะวั
มของภู
ิภาคเอเชี
ิภาคเอเชี
ยตะวั
ตะวันออกเฉี
ยงใต้ ยงใต้
๕๑๗ ๕๑๗
๑๔
นออกเฉี
ยงใต้นยออกเฉี
๕๒๔
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๔
ง ประเทศในภู
มิภาคเอเชี
ยมงใต้
๕๒๔
๕๑๗
แผนการจั
๑๔
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๔
เรื่อง ประเทศในภู
มิภาคเอเชี
มิภาคเอเชี
ยตะวันยออกเฉี
ตะวันออกเฉี
ยงใต้ ยงใต้
๕๒๔ ๕๒๔
๑๕
๕๓๑
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๕
ง ประเทศในภู
๕๓๑
แผนการจั
แผนการจั
นรู
้ที่ ย๑๕
นรู่ม้ทเรืของประเทศในภู
ี่ ๑๕
่อง ่มเรืของประเทศในภู
่อง ความร่มวิภมมื
๕๓๑ ๕๓๑
อมและการรวมกลุ
ของประเทศในภู
ความร่
วมมืดยอการเรี
และการรวมกลุ
ิภาคเอเชี
ตะวันม่ ออกเฉี
ความร่
วมมืดอการเรี
และการรวมกลุ
าคเอเชี
ยตะวันยออกเฉี
ยงใต้ ยงใต้ มภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๕๒๔
วมมืดยอการเรี
และการรวมกลุ
่มเรืของประเทศในภู
ิภาคเอเชี
ตะวั
นออกเฉี
ความร่ความร่
วมมืดอการเรี
และการรวมกลุ
าคเอเชี
ยกตะวั
นยกออกเฉี
ยงใต้ ยยงใต้
๕๓๑
แผนการจั
นรู่ม้ทเรืของประเทศในภู
ี่ ่อ๑๖
่อง ความร่
วิภมมื
อมสามเสาหลั
ของประชาคมอาเซี
แผนการจั
นรู
้ที่ ย๑๖
ง ความร่
วมมือมสามเสาหลั
ของประชาคมอาเซี
น ยน
๕๔๔ ๕๔๔
แผนการจั
แผนการจั
การเรี
่อหน่
ง ความร่
ง ความร่
วมมื
อสามเสาหลั
วมมือมสามเสาหลั
กมของประชาคมอาเซี
กของประชาคมอาเซี
ยน ยงใต้
ยน
๕๔๔
หน่วดยการเรี
ย๓นรู
นรูชื้ท้ท่อี ยี่ ๑๖
๓นรูวชื้ทเรืย่อี ๑๖
วเรืยง่ออารยธรรมในภู
แหล่
งอารยธรรมในภู
ิภาคเอเชี
ตะวันออกเฉี
๕๔๘
๕๔๔
หน่
วยการเรี
ยนรู้ทดยี่ การเรี
หน่
แหล่
ิภาคเอเชี
ยตะวั
นยออกเฉี
ยงใต้
๕๔๘ ๕๔๔
หน่วยการเรี
หน่
วดยการเรี
ยนรู้ทดยี่ การเรี
ย๓นรู
นรู้ทชื้ท่อี ยี่ ๑๗
หน่
๓นรูวชื้ทเรืย่อี ่อ๑๗
หน่
แหล่
แหล่
มิภาคเอเชี
าคเอเชี
ยตะวันยออกเฉี
ตะวั
นออกเฉี
ยงใต้ ยงใต้ ยตะวันออกเฉียงใต้
๕๔๘ ๕๔๘
และความส�
ำคัมญิภของแหล่
งอารยธรรมในเอเชี
แผนการจั
ง ทีต่ งงั้อารยธรรมในภู
๕๕๓
แผนการจั
การเรี
ง วเรืยง่ออารยธรรมในภู
๕๕๓
๕๔๘
แผนการจั
แผนการจั
ดดการเรี
ดดยการเรี
นรูนรู้ท้ที่ ย๑๗
่อี่ ๑๘
ง่องเรืเรื่อง่อง แหล่งมรดกโลกภาคพีน้ ทวีป ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๕๕๓ ๕๕๓
แผนการจั
นรู้ทเรื้ที่ เรื๑๗
๕๖๒
แผนการจั
การเรี
ยการเรี
ี่ยนรู
๑๘
๕๖๒
๕๕๓
แผนการจั
๑๘
นรู้ทเรืี่ ๑๘
๕๖๒ ๕๖๒
๑๙
๕๖๙
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๑๙
่อง เรื่อง แหล่งมรดกโลกบนกลุม่ เกาะ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๕๖๙
๕๖๒
แผนการจั
๑๙
นรู้ทเรืี่ ๑๙
๕๖๙ ๔๗๔
๕๖๙
๒๐
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ย๒๐
่อง เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการของไทย
๔๗๔
๕๖๙
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๒๐
นรู้ทเรืี่ ๒๐
่อง เรื่อง
๔๗๔ ๔๗๔
บรรณานุ
บรรณานุ
กรม กรม
๕๗๕
บรรณานุ
บรรณานุ
กรม่มดือทำคู
กครูรมแ่มละแผนการจั
คณะจั
ือครูและแผนการจั
ยนรู
บมักธษาตอนต้
ยมศึกษาตอนต้
๕๗๙
คณะจั
ดทำคู
ดการเรีดยการเรี
นรู้ระดั
บมั้ระดั
ธยมศึ
น น
คณะจั
คณะจั
ดทำคู
่มดือทำคู
ครู
แ่มละแผนการจั
ือครูและแผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยยนรู
้ระดั
ยยนรู
้ระดั
ธยมศึ
บมักธยมศึ
ษาตอนต้
กษาตอนต้
น น
เพื
่อยการเรี
ยนการสอนทางไกลผ่
านดาวเที
มบมั(DLTV)
เพื
่อการเรี
นการสอนทางไกลผ่
านดาวเที
ม (DLTV)
นดาวเที
ยม (DLTV)
ยธกนการสอนทางไกลผ่
านดาวเที
ยม (DLTV)
มูารศึ
ล่อนิการเรี
ิกษาทางไกลผ่
ารศึยนการสอนทางไกลผ่
กษาทางไกลผ่
ยดาวเที
ในพระบรมราชู
มูเพืล่อนิการเรี
ธิกเพื
ายดาวเที
ยมาในพระบรมราชู
ปถัมภ์ปถัมภ์
๕๗๙
ลคูนิ่มธือกิกดครู
ารศึ
ษาทางไกลผ่
ายดาวเที
มูลนิธิกมูคณะจั
ษาทางไกลผ่
ายดาวเที
ยดมยการเรี
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ปถัมภ์
คูแ่มละแผนการจั
ือกครู
และแผนการจั
นรู้
คณะจั
ดารศึ
ดการเรี
นรูย้ มยในพระบรมราชู
คณะจั
ือนรูครู้สแังยละแผนการจั
ดการเรี
้ นธรรม
คณะจั
ดคู่ม่มสาระการเรี
ือดครูคูแ่มยละแผนการจั
ดการเรี
ยนรู
้ ยนรูฒและวั
กลุ
นรู้สกังคมศึ
กษา
ศาสนา
ฒนธรรม
กลุ
่มสาระการเรี
คมศึ
ษา
ศาสนา
และวั
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
กลุ
นรู
คมศึ
กษา
ศาสนา
กลุ่มสาระการเรี
ยือนรู
ษา ศาสนา
และวั
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
คณะปรั
งคู้สแ่มังยละแผนการจั
ือคมศึ
ครู้สแกังละแผนการจั
ดยการเรี
ยนรูฒ้ นธรรม
คณะปรั
บ่มปรุสาระการเรี
งคูบ่มปรุ
ครู
ดการเรี
นรูฒและวั
้ นธรรม
๕๘๐
คณะปรั
งคู้สแ่มังยละแผนการจั
ือคมศึ
ครู้สแกังละแผนการจั
ดการเรี
ยนรูฒ้ นธรรม
คณะปรั
งคูบ่มปรุ
ครู
ดการเรี
ยนรูฒและวั
้ นธรรม
กลุบ่มปรุ
สาระการเรี
นรู
คมศึ
กษา
ศาสนา
กลุ
่มสาระการเรี
ยือนรู
ษา ศาสนา
และวั
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
กลุ
่มสาระการเรี
นรู้สปดกังเล่
คมศึ
ก่มเล่ษา
และวั
ฒนธรรม
ภาคเรี
นที้ ่ ๑
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู๊ฟ้สดและจั
ังยทำรู
คมศึ
ษามคูปศาสนา
และวั
นธรรม
ภาคเรี
ยนรู
นที้ ่ ย๑ยนรู
๕๘๒
คณะตรวจปรู
ทำรู
่มและแผนการจั
ือครู ฒ
และแผนการจั
ดยการเรี
คณะตรวจปรู
๊ฟและจั
ือมครูคูศาสนา
ดการเรี
คณะตรวจปรู
ทำรู
่มและแผนการจั
ือครู ฒ
และแผนการจั
ดการเรี
คณะตรวจปรู
๊ฟและจั
ือมครูคูศาสนา
ดการเรี
ยภาคเรี
กลุ่มสาระการเรี
นรู้สปดกังเล่
คมศึ
ก่มเล่ษา
และวั
ฒนธรรม
นที้ ่ ๑
กลุ
่มสาระการเรี
ยนรู๊ฟ้สดและจั
ังยทำรู
คมศึ
ษามคูปศาสนา
และวั
นธรรม
ภาคเรี
ยนรู
นที้ ่ ย๑ยนรู
กลุ
สาระการเรี
นรู้สกังคมศึ
กษา ศาสนา
ฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี
นรู้สังยคมศึ
ษา ศาสนา
และวัฒและวั
นธรรม
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
ปกหลั
งด้ายนใน
ปกหลั
งด้า่มนใน
ปกหลัปกหลั
งด้านใน
งด้านใน

ง

การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ

DLTV ๑
DLTV ๒
DLTV ๓
DLTV ๔
DLTV ๕
DLTV ๖
DLTV ๗
DLTV ๘
DLTV ๙
DLTV ๑๐
DLTV ๑๑
DLTV ๑๒
DLTV ๑๓
DLTV ๑๔
DLTV ๑๕

(ช่อง ๑๘๖)
(ช่อง ๑๘๗)
(ช่อง ๑๘๘)
(ช่อง ๑๘๙)
(ช่อง ๑๙๐)
(ช่อง ๑๙๑)
(ช่อง ๑๙๒)
(ช่อง ๑๙๓)
(ช่อง ๑๙๔)
(ช่อง ๑๙๕)
(ช่อง ๑๙๖)
(ช่อง ๑๙๗)
(ช่อง ๑๙๘)
(ช่อง ๑๙๙)
(ช่อง ๒๐๐)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

จ

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒.
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ - ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th
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คำชี
คำชี
้แจง้แจง

คำชี้แจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับบชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษำตอนต้
ษำตอนต้น นกลุกลุ
่มสำระกำรเรี
้สังคมศึ
ศำสนำ
ฒนธรรม
ระดั
่มสำระกำรเรี
ยนรูย้สนรูังคมศึ
กษำกษำ
ศำสนำ
และวัและวั
ฒนธรรม
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
กำรใช้แผนกำรจั
แผนกำรจั
ดกำรเรี
้ รำยวิ
งคมศึ
กำรใช้
ดกำรเรี
ยนรูยนรู
้ รำยวิ
ชำสัชงำสั
คมศึ
กษำกษำ

งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั
กษำขั
้นฐำนร่วมกั
ร่วมกั
ธิกำรศึ
กษำทำงไกลผ่
ำนดำวเที
ำเนินกำร
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
้นพื้น้นพืฐำน
บมูบลมูนิธลิกนิำรศึ
กษำทำงไกลผ่
ำนดำวเที
ยมได้ยดมได้
ำเนินดกำร

การนำแผนการจั
การเรี
้ รายวิ
ช าภาษาไทย
ส วิ ช า ท21101
และ
พั ฒ นำแผนกำรจั
กำรเรียยดนรูนรู
้ และสื่ยอ่กำรเรี
อนรู
กำรเรี
ย นกำรสอนเพื
่ อ กำรศึ
ก ษำทำงไกลผ่
ำ นดำวเที
ย ม (DLTV)
นำแผนกำรจั
ดดกำรเรี
้ และสื
ยนกำรสอนเพื
่อ กำรศึ
กรหั
ษำทำงไกลผ่
ำ นดำวเที
ยท22101
ม (DLTV)
ระดั บระดั บ
ระดับชันน้นสมัสำหรั
ธยมศึ
กษาปี
ทงี่ ไกลกั
- ง3วลงกลุ
่มในพระบรมรำชู
สาระการเรีปยถันรู
าษาไทย
ไปใช้
ดการเรี
นรูผู้สอน
มัท23101
ธยมศึกษำตอนต้
ษำตอนต้
ำหรั
โรงเรี
ยนวั
ง1ไกลกั
วลในพระบรมรำชู
ภ์่อเพื
่อเผยแพร่
นทำงไกลแก่
สื่อทำงไกลแก่
บบโรงเรี
ยนวั
มปภ์ถั้ภมเพื
เผยแพร่
เป็นสืเใป็่อนการจั
ครูผู้สยคอน
ข้อชีเ้แเป้ป้จงในการนำแผนการจั
การเรี
ยนรู
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกษำ
ต่อกผูษำ
้เรียน ดังนี้
ทัการสอน
่วประเทศมีโดยมี
โดยมี
หมำยในกำรยกระดับคุบณคุดณ
ภำพกำรศึ
ษำ
และลดควำมเหลื
มล้ำทำงกำรศึ
ำำหมำยในกำรยกระดั
ภำพกำรศึ
กษำ้ไกปใช้
และลดควำมเหลื
่อมล้่อำทำงกำรศึ
๑.คณะท
ครูผู้สำงำนกลุ
อนควรศึ
กษาและทำความเข้
ากใจก่
อศำสนำ
นนำแผนการจั
นแต่
ละแผนไว้
่อยนนรู้ ยนรู้
คณะท
ำงำนกลุ
สำระกำรเรี
ยนรู
ังคมศึ
กษำ
ศำสนำ
และวั
ฒดการเรี
นธรรม
ั ดทำแผนกำรจั
ดกกำรเรี
่ ม่ มสำระกำรเรี
ยนรู
้ สัง้ สคมศึ
ษำ
และวั
ฒนธรรม
ได้ยจนรู
ัได้
ดทจใ้ ำแผนกำรจั
ดกำรเรี
ล่วงหน้
าก่อนนำไปใช้
และสื
่อกำรเรี
นกำรสอนเพื่อ่อกำรศึ
กำรศึกษำทำงไกลผ่
กษำทำงไกลผ่
ำนดำวเที
ม (DLTV)
ภำคเรี
ยยนกำรสอนเพื
ำนดำวเที
ยมย(DLTV)
ภำคเรี
ยนทีย่ นที
๒ ดั่ ง๒นี้ดังนี้
๒.ชั้นเตรี
ม สืกก่อษำปี
วัสทดุที่ ๑อี่ ๑ุปกรณ์ ที่จะใช้ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้และที่ได้ระบุไว้ในแผน
ยมศึ
ษำปี
มัมัธธยยมศึ
ของแต่ละแผน
โดยเตรี
ย๒๑๑๐๑
มไว้ก่อสันล่
วงหน้
งน้๑.๕
อย๑.๕
2 วัหน่
นเวลำ
การเตรี
ยชั่วมความพร้
อม
 รำยวิ
รำยวิ
งคมศึ
กษำา อย่
จาำนวน
ยกิ่ อตเป็
โมง

ชชำำสส๒๑๑๐๑
งสัคมศึ
กษำ
จำนวน
หน่
วนยกิวตเพื
เวลำ
๖๐ ๖๐
ชั่วโมง
ในการจัชัด้นการเรี
ยนการสอน
ยมศึ
ษำปีทที่ ๒ี่ ๒
มัมัธธยมศึ
กกษำปี
๓. แหล่
เรียนรู
ยมแหล่สังสังคมศึ
ยกนรู
้ที่จจะให้
นัก๑.๕
เรี๑.๕
ยหน่
นได้หน่
เข้วตยกิ
าไปศึ
กษาค้
าชั่วเช่โมงน ห้องสมุด
 งรำยวิ
รำยวิ
ส๒๒๑๐๑
๒๒๑๐๑
งเรีคมศึ
กษำ
จำนวน
ต เวลำ
เวลำ

ชชำำ้ สเตรี
ษำ
ำนวน
วยกิ
๖๐น๖๐
ชัคว้
่วโมง
ของโรงเรียน มุมศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ยมศึกกษำปี
ษำปีทที่ ๓ี่ ๓
ชั้นมัมัธธยมศึ
๔. การจัดสภาพแวดล้อม โดยจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
 รำยวิ
รำยวิ
๒๓๑๐๑
กษำงห้จำนวน
ำนวน
๑.๕
๖๐
่วโมงยน มีที่เก็บ

ำำสส๒๓๑๐๑
กษำ
หน่
วอยู
ยกิวต่ ยกิ
ชั่วโมง
ห้องเรียนสะอาด
มีคชชวามเป็
นระเบีสัยงสัคมศึ
บงคมศึ
ตกแต่
อจงเรี
ย๑.๕
นให้
น่าหน่
มีมตุมเวลำ
ต่าเวลำ
ง ๖๐
ๆ ในห้
อชังเรี
กำรน
กำรเรี
้ไปใช้
ำแผนกำรจั
ดดกำรเรี
้ไปใช้
วัสดุอำแผนกำรจั
ุปกรณ์ และง่
ายต่ยยนรู
อนรู
การนำมาใช้
มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้
กำรนำแผนกำรจั
ำแผนกำรจั
้รำยวิ
ชำสั
งคมศึ
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กษำตอนต้
น ไปใช้
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กำรน
ชำสั
งคมศึ
กษำกษำระดัระดั
บชับ้นมัชัธ้นยมศึ
กษำตอนต้
น ไปใช้
ให้เกิใดห้ประสิ
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เป็นธรรมชาติ
น่าอยู่ ร่มดรืดกำรเรี
่นกำรเรียยนรูนรู้รำยวิ
และประสิทธิผผลสู
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นำ
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กลุ่มสำระกำรเรี
นรู้ส้สังังคมศึ
คมศึกกษำษำศำสนำ
ศำสนำและวั
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ฒนธรรมและสำระกำรเรี
้โดยภำพรวมของรำยวิ
ำสังกคมศึ
สำระกำรเรียยนรู
ฒนธรรมและสำระกำรเรี
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ในแต่ละระดับบชัชั้น้น
เนื้อหาใหม่
น ทบทวนความรู
ดิ่อมให้
กดถาม
เล่ในแต่
เกม
ร้ลอะองค์
กิจกรรมชำ ชำ
ษำโครงสร้
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่อทีให้
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ญนในแต่
ประกอบของรำยวิ
๒. ศึกกเช่
ษำโครงสร้
ำำงรำยวิ
เข้่เคยเรี
งยมโนทั
ศน์สนทนาซั
สำคั
ละองค์
ปงเพลง
ระกอบของรำยวิ
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นจะเป็มนเคลื
กำรสนั
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งกรอบโครงสร้
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ำสังกคมศึ
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โมง่อให้เพืเห็่อนให้ถึเงห็นถึง
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ภำระงำน/ชิ้น้นงำน
งำนกำรวั
กำรวัดกำรประเมิ
ดกำรประเมิ
นผลและบั
กผลหลั
งกำรสอน
่มีควำมสั
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๕.๒.๔ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน
๕.๒.๕ ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕.๓ ขั้นสรุป เป็นขั้นตอน ที่ให้นักเรียนได้สรุปเป็นความคิดรวบยอด เช่น การทำใบงาน
แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม สร้างผลงานชิ้นงานหรือโครงงาน เป็นต้น
๖. การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ดังนี้
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๕.๕. ศึ๕.
ศึกกษำแนวกำรจั
ศึษำแนวกำรจั
กษำแนวกำรจั
ดดกิกิจดจกรรมกำรเรี
กิกรรมกำรเรี
จกรรมกำรเรี
ยนกำรสอน
ยยนกำรสอน
นกำรสอนสื่อสืกำรเรี
่ออกำรเรี
กำรเรี
ยนกำรสอนและแหล่
ยยนกำรสอนและแหล่
นกำรสอนและแหล่
งงกำรเรี
กำรเรี
งกำรเรี
ยยนรู
นรูย้ใ้ในรู
นแต่
นแต่
้ในแต่
ลละชัล่วะชั
โมง่วโมง
อันนจะเป็
จะเป็
อันจะเป็
นนประโยชน์
ประโยชน์
นประโยชน์
ตต่อ่อกำรออกแบบกิ
ตกำรออกแบบกิ
่อกำรออกแบบกิ
จกรรมกำรเรี
จจกรรมกำรเรี
กรรมกำรเรี
ยนกำรสอนและจั
ยนกำรสอนและจั
นกำรสอนและจัดเตรี
ดดเตรี
เตรี
ยยมสืยมสืมสื
่อ่อและแหล่
และแหล่
่อและแหล่
งงกำรเรี
กำรเรี
งกำรเรี
ยยนรู
นรูย้ใ้ในรู
ห้ห้สส้ใอดคล้
อดคล้
ห้สอดคล้
อง อง
กับบแผนกำรจั
แผนกำรจั
กับแผนกำรจั
ดดกำรเรี
กำรเรี
ดกำรเรี
ยยนรูนรู
ย้ นรู
ทั้ ทั้ง้ นี้งทันี้กงนี้กิจ้ิกจกรรมกำรเรี
ิจกรรมกำรเรี
กรรมกำรเรี
ยนรู
ยยนรู
นรู
้ที่ป้ทระกอบไปด้
ี่ประกอบไปด้
ระกอบไปด้
วยกระบวนกำรเรี
ววยกระบวนกำรเรี
ยกระบวนกำรเรี
ยยนกำรสอน
นกำรสอน
ยนกำรสอน
๓๓ ขัขั๓้น้นตอนหลั
ตอนหลั
ขั้นตอนหลั
ก ก
ได้
ได้แแก่ได้
ก่ ๑)
แ๑)ก่ ขั๑)
ขั้น้นนขันำเข้
้นำเข้
นำเข้
ำำสูสู่บำ่บทเรี
สูทเรี
่บทเรี
ยยนนย๒)
น๒)๒)
ขั้ขันขั้นสร้้นสร้สร้
ำงองค์
ำำงองค์
งองค์
ควำมรู
คควำมรู
วำมรู
้ และ
้ และ๓)๓)
๓)ขั้นขัขัสรุ
้น้นสรุสรุ
ปปควำมคิ
ปควำมคิ
ควำมคิ
ดดรวบยอด
รวบยอด
ดรวบยอด
อำจมี
อำจมี
อำจมี
กกำรปรั
ำรปรั
กำรปรั
บบเปลี
เปลี
บเปลี
่ยนใน่ยนใน
บำงแผนกำรจั
บำงแผนกำรจั
บำงแผนกำรจั
ดดกำรเรี
กำรเรี
ดกำรเรี
ยยนรูนรู
ย้ นรู
ที้ ที่ม้ ่มทีีกีก่มำรน
ีำรน
กำรน
ำขัำขั้ำขั
น้ตอนกำรเรี
น้นตอนกำรเรี
ตอนกำรเรี
ยนกำรสอนที
ยนกำรสอนที
นกำรสอนที่ยึด่ย่ยจำกรู
ึดึดจำกรู
จำกรู
ปปแบบกำรสอน
ปแบบกำรสอน
แบบกำรสอน
กระบวนกำรเรี
กระบวนกำรเรี
กระบวนกำรเรี
ยนกำร
ยนกำร
การสอน
สอน
สอนสอน
วิวิธธีสีสวิอน
อน
ธีสอน
และเทคนิ
และเทคนิ
และเทคนิ
คคกำรสอน
กำรสอน
คกำรสอน
เพืเพื่อเพืให้
่อ่อให้เให้หมำะสมต่
เหมำะสมต่
เหมำะสมต่
อสำระกำรเรี
อสำระกำรเรี
สำระกำรเรี
ยนรู
ยยนรูนรู
้ในวิ
้ในวิ
้ในวิ
ชชำสัชำสังำสัคมศึ
งคมศึ
งคมศึ
กกษำษำ
กษำ
ทัทั้ง้งนีทันี้ผ้งผู้สนีู้สอนสำมำรถปรั
้ผอนสำมำรถปรั
ู้สอนสำมำรถปรั
บ บ
แนวทำงกำรจั
แนวทำงกำรจั
แนวทำงกำรจั
ดดกิกิจดจกรรมกำรเรี
กิกรรมกำรเรี
จกรรมกำรเรี
ยยนกำรสอนให้
นกำรสอนให้
ยนกำรสอนให้
สัมสสพััมัมนพัธ์นกธ์ับกบริ
ับบริบทของผู
บบทของผู
ทของผู
้เรี้เยรี้เรีนยยนสถำนศึ
นสถำนศึ
สถำนศึ
กกษำและชุ
ษำและชุ
กษำและชุ
มมชน
ชนมชน
เพื
เพื่อ่อเพื
ประโยชน์
ประโยชน์
่อประโยชน์
สูงงสุสุสูดดงแก่
แก่
สุดผผแก่
ู้เู้เรีรียผยนู้เนรียน
คณะผู
คณะผู
คณะผู
้จัดท้จำัดทำ
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ชื่อรำยวิ
คำอธิ
บำอธิ
ำยรำยวิ
คบคคำอธิ
บำบบำยรำยวิ
ชืชื่อช่อร
ำยรำยวิ
คำอธิ
คำอธิ
บำยรำยวิ
บำยรำยวิ
ำยรำยวิ
ชำยรำยวิ
ำชำชชำชำชำำชำำ
คำอธิคบำอธิ
ำยรำยวิ
ชำอธิ
กลุ่มสำระกำรเรี
ยนรู้ ย
ำสัชชชงสัำชกำชำคมศึ
งษำ
ษำกกศำสนำและวั
ฒนธรรม
สชรหั
ชวิสรหั
ำสชสวิวิสวิำชวิชสวิส21101
กลุ
่ม่มสำระกำรเรี
สัสัสังงกสังคมศึ
ฒรหัฒฒ
นธรรม
รหั
สรหั
ศำสนำและวั
ชืรำยวิ
คมศึ
ศำสนำและวั
ำชำส21101
ส21101
ส21101
กลุกลุ
รำยวิ
ำำคมศึ
งคมศึ
คมศึ
งกคมศึ
คมศึ
กษำ
กศำสนำและวั
ษำ
ษำศำสนำและวั
ศำสนำและวั
ศำสนำและวั
ฒ
ฒ
นธรรม
รหั
ชำชำวิชำส21101
ำส21101
ส21101
กษำ
ษำ
นธรรม
รหั
สส21101
ส21101
ชืชื่อ่อชรำยวิ
ชรำยวิ
ำชคมศึ
ษำ
ฒนธรรม
รหั
สวิส21101
ำวิรหั
ชื่อรำยวิ
ำชื่อชืชื่ออรำยวิ
สั่อ่อรำยวิ
งรำยวิ
ศำสนำและวั
ฒศำสนำและวั
นธรรม
สนธรรม
วินธรรม
ชนธรรม
ำรหั
่มสำระกำรเ
สำระกำร
สำระกำรเรี
ยงนรู
้สัยนรู
สักนรู
ษำกกศำสนำและวั
ศำสนำและวั
ฒนธรรม
ี่ ท1ภำคเรี
ยภำคเรี
1นที
้ ้ คมศึ
ฒชัฒฒ
้นชัชัธ้นมัชั้นยมศึ
กยมศึ
ษำปี
ี่ ยทท1ทนที
ย1นที
่ ยนที
1นที
่ม่มสำระกำรเรี
คมศึ
ษำ
ศำสนำและวั
ชัษำปี
กกี่ กษำปี
ี่ ทภำคเรี
ยย่ ยนที
่มสำระกำรเรี
ย้ ยยนรู
้ งษำ
ศำสนำและวั
นธรรม
ธี่ มัยมศึ
ษำปี
ภำคเรี
กลุ
ี่ 1ย1ี่ ภำคเรี
กลุ
สำระกำรเรี
ยนรู
้สัสั้ สังสังสักคมศึ
งศำสนำและวั
คมศึ
งกคมศึ
คมศึ
กษำ
กษำ
กษำ
ษำ
ษำศำสนำและวั
ศำสนำและวั
ศำสนำและวั
ฒนธรรม
ฒ
นธรรม
้นชัมัธ้นมักมัมัยมศึ
ธยมศึ
ธกยมศึ
ยมศึ
ธษำปี
กทษำปี
กษำปี
ษำปี
1ภำคเรี
ภำคเรี
ย่ ่ 1นที
่ 11่ 1่ 1
ี่ 1ที่ 11ี่ ทภำคเรี
ภำคเรี
กลุกลุกลุ
่ม่มสำระกำรเรี
งนรู
คมศึ
ษำ
ฒนธรรม
้นชัมั้นธชักมัยมศึ
ทภำคเรี
1กษำปี
นที
่ นที
กลุ่มสำระกำรเรี
ยสำระกำรเรี
นรู้ ยสันรู
คมศึ
ฒศำสนำและวั
นธรรม
้นนธรรม
มันธรรม
ธชันธรรม
ยมศึ
ทธ้นมัธษำปี
1ยมศึ
จำนวนหน่
วยกิ
1.5
วหน่
ยกิ
ตวเวลำ
60
ชัโมง
่วชั60
โมง
ตยกิ
1.5
หน่
วหน่
ตเวลำ
่วชัชัชัโมง
ำนวนหน่
วยกิ
ยกิ
ตตชัตเวลำ
จจวจำนวนหน่
ยกิ
ตวตตยกิ
หน่
ยกิ
60
ชั่ว่ชัว่วโมง
่วชัโมง
โมง
จำนวนหน่
จำนวนหน่
ำนวนหน่
ำนวนหน่
วหน่
วยกิ
ต1.5
1.5
1.5
1.5
ว60
วยกิ
ยกิ
ต่วเวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
60
60
่วโมง
่โมง
วโมง
ยกิ
เวลำ
60
จำนวนหน่
ยกิ
ตวววตยกิ
1.5
หน่
วยกิ
ตหน่
60
ชั60
่ว60
จำนวนหน่
ยกิ
ตว1.5
ตหน่
เวลำ
โมง
ศึกษาการเผยแผ่
พร
ศึศึกศึกษาการเผย
กษาการเผ
ษาการเ
พุงสัคมไทย
ทงธประวั
ตธประวั
ิพุทธสาวก
พุธสาว
ทธส
ระพุ
ทระพุ
ธศาสนาเข้
่ปาาสูาระเทศไทย
ญาคั
ของพระพุ
ทธศาสนาต่
สัองสัอคมไทย
ระพุ
าคั
ญาคั
ทอธศาสนาต่
กกกษาการเผยแผ่
สูา่ปสูาสู่ป่ประเทศไทย
ความส
ของพระพุ
ททสัทธศาสนาต่
พุพุทพุทธประวั
ตติพติพุทิพุทธสาวก
ศึษาการเผยแผ่
กศึศึษาการเผยแผ่
พพพทพระพุ
ททททธศาสนาเข้
ธศาสนาเข้
ระเทศไทย
ทธศาสนาต่
ธศาสนาต่
ษาการเผยแผ่
ษาการเผยแผ่
พระพุ
ระพุ
ทธศาสนาเข้
ธศาสนาเข้
สู่ประเทศไทย
่ประเทศไทย
ระเทศไทย
ความส
ความส
ความส
าคั
าคัญทของพระพุ
าคั
ญญธศาสนาต่
ญ
ของพระพุ
ญของพระพุ
ของพระพุ
ทธศาสนาต่
งอคมไทย
คมไทย
คมไทย
ความส
าคั
ญ
ของพระพุ
องอสัคมไทย
สัอสังงสัคมไทย
ศึศึกกษาการเผยแผ่
ธศาสนาเข้
าสูา่ปสูระเทศไทย
ความส
าคั
ญาคัของพระพุ
ทของพระพุ
ธศาสนาต่
อธศาสนาต่
สังอคมไทย
ศึกษาการเผยแผ่
พระพุพทพระพุ
ธศาสนาเข้
าธศาสนาเข้
สูธศาสนาเข้
่ประเทศไทย
ความส
าคัความส
ญความส
ของพระพุ
งทธศาสนาต่
คมไทย
ทธประวั
ุทธสาว
ดีตธแบบโยนิ
การ
ธประวั
าชาดก
ทพุธคุ
หลั
กาคั
ธรรมส
าคั
ญาคั
ในกรอบอริ
สัย่ จพุสัยสียยจทสัย่สัยสีสัพุธศาสนาสุ
พุพุทพุชาดก
ณธคุ
กญหลั
าคั
ญาคัญาคั
ิพุทพุิพิพุทธสาวก
กทากากาธคุ
กธรรมส
ธรรมส
จสัจย่สัจสีทพุจสีสัสีจ่ ธศาสนาสุ
ภภตวิภาษิ
ตภวิคิตตธวิาษิ
วิี วิตธวิคิธคิี ธวิีดคิดี ธธแบบโยนิ
กการก
ทตพุพุธประวั
ิพตตตธสาวก
พุาธสาวิ
ชาดก
พุณพุกทพุทธรรมส
หลั
กในกรอบอริ
ธรรมส
ในกรอบอริ
พุทพุท่ ธศาสนาสุ
ทธศาสนาสุ
ี ธแบบโยนิ
ธประวั
ุทุทธสาวก
ธสาวก
ธสาวก
ธสาวก
พุททธสาวิ
ทกธสาวิ
ทธสาวิ
ธสาวิ
าชาดก
าชาดก
ชาดก
พุณ
ทธคุ
ทธคุ
ธคุ
ทธคุ
ณหลั
ณหลั
หลั
กาคั
กธรรมส
ธรรมส
าคั
ในกรอบอริ
ญ
สีท่ าษิ
พุทธศาสนาสุ
ทธศาสนาสุ
ธศาสนาสุ
ภาษิ
วิดีแบบโยนิ
ี โสมนสิโสมนสิ
าคั
ญในกรอบอริ
่สีทพุจ่สีภพุพุ่ธศาสนาสุ
โกสมนสิ
พุพุทพุทธประวั
ตติพิพุทตุทธสาวก
พุพุทกทธสาวิ
ากธสาวิ
พุชาดก
ทพุธคุ
หลั
กณณธรรมส
ญในกรอบอริ
ย่ พุสัจทยสีธศาสนาสุ
าษิ
ธตาษิ
ี าษิ
พุทธประวั
ิพททุทธประวั
ธสาวก
ธสาวิ
พุกชาดก
ณชาดก
หลั
ยญญในกรอบอริ
สัในกรอบอริ
จในกรอบอริ
สีในกรอบอริ
ตภธศาสนาสุ
วิภตธภาษิ
ี าษิ
โารสมนสิ
บุคคลสบุบคาบ
แบบโยนิ
โกสมนสิ
การารกการสวดมนต์
เแมตตา
การบริ
หารจิ
วญา
าๆงาในประเทศไทย
กการ
การสวดมนต์
หตหารจิ
ตารจิ
ปัญญญญา
ด้ยอานาปานสติ
วด้ด้ยอานาปานสติ
ง าางาๆงๆงาๆในประเทศไทย
โโโสมนสิ
การสวดมนต์
แแผ่แผ่ผ่แเผ่เมตตา
การบริ
ปัปัด้ปัญ
ญา
ศาสนาต่
ดคิคิแบบโยนิ
โสมนสิ
การบริ
หและเจริ
ารจิ
และเจริ
ปัญา
วด้ยอานาปานสติ
แบบโยนิ
วยอานาปานสติ
แบบโยนิ
สมนสิ
กการสวดมนต์
การ
การสวดมนต์
การสวดมนต์
การสวดมนต์
เการบริ
มตตา
เหมตตา
การบริ
หตารจิ
หญและเจริ
ารจิ
ตญและเจริ
ตและเจริ
และเจริ
ตและเจริ
และเจริ
ญ
ปัญวญญปัยอานาปานสติ
ญด้ญา
ญา
ญญา
ญา
ด้วด้วด้วยอานาปานสติ
วยอานาปานสติ
ยอานาปานสติ
ศาสนาต่
งงในประเทศไทย
าในประเทศไทย
ง
ารารารการสวดมนต์
เผ่มตตา
มตตา
ยอานาปานสติ
ศาสนาต่
คิคิดดคิแบบโยนิ
โสมนสิ
กสมนสิ
แผ่แเผ่มตตา
หการบริ
ารจิ
ญญา
ปัญญด้ปัญญา
ศาสนาต่
าศาสนาต่
งศาสนาต่
คิดแบบโยนิ
โดดสมนสิ
าร
การสวดมนต์
แผ่เมตตา
การบริ
ารจิการบริ
ตการบริ
และเจริ
ปัตและเจริ
วญยอานาปานสติ
ศาสนาต่
าศาสนาต่
งศาสนาต่
สถานของศาสนาที
่ตนนับ่ตถื่ตนอ่ตน
ในประเทศไทย
าคั
นที่เ่เทีป็แบบอย่
มนพัธ์มนมพัรวมถึ
งรวมถึ
การบ
าเพ็
ญาเพ็
ประโยชน์
ต่อต่ศาสนา
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ระบวนการกระจ่
า งค่ าานิงค่
มาานิาากระบวนการพั
ฒ นาจิฒตนาจิ
สฒัฒยตฒนาจิ
กระบวนการสื
บกระบวนการสื
ค้ น ข้บอค้มูนบลข้บค้อค้นบบมูนบข้ค้ค้ลบข้อค้นนบอค้มูนข้กระบวนการทางสั
ตเพื
กตระห
ถึระง
กระบวนการทางสั
งคมงกระบวนการปฏิ
กระบวนการปฏิ
ิบบกระบวนการกลุ
่ม กระบวนการเผชิ
ญสถานการณ์
ปละแก้
่อระหนั
ตตระห
กระบวนการทางสั
งงคม
กระบวนการปฏิ
่ม่ม่มกระบวนการเผชิ
ญญสถานการณ์
และแก้
ัญหา
กระบวนการปฏิ
กระบวนการกลุ
ปปหา
กระบวนการทางสั
คม
กระบวนการเผชิ
และแก้
สถานการณ์
แหา
่อให้
กระบวนการทางสั
กระบวนการทางสั
งคม
คมกระบวนการปฏิ
กระบวนการปฏิ
กระบวนการปฏิ
ิัตกระบวนการกลุ
ิ กระบวนการกลุ
่มกระบวนการเผชิ
กระบวนการเผชิ
สถานการณ์
ญสถานการณ์
สถานการณ์
แปัญละแก้
ปัญัญปัญหา
บัตบัตัตบิ ัติ กระบวนการกลุ
กระบวนการเผชิ
ญญแญสถานการณ์
ละแก้
หา
กระบวนการทางสั
คม
กระบวนการปฏิ
ิ กระบวนการกลุ
กระบวนการกลุ
่มกระบวนการเผชิ
กระบวนการเผชิ
ญสถานการณ์
ัญปหาัญหาหา เพื่อให้เพืเพื
กระบวนการทางสั
งคม
บัตบิ ัตกระบวนการกลุ
่ม กระบวนการเผชิ
ญสถานการณ์
และแก้
ปแแัญและแก้
กระบวนการทางสั
งคม กระบวนการปฏิ
บัติ กระบวนการกลุ
่ม กระบวนการเผชิ
ญสถานการณ์
ละแก้
ปัญและแก้
หา
่อให้ให้
การปฏิการปฏ
บการป
ั ติ ต น
่อให้เพื
ให้
ระหนั
กถึงถึความส
ของพระพุ
ทธศาสนาที
ฒการพั
นาตนเอง
ครอบครั
วงคมและ
ระหนั
ถึกถึงถึงถึงความส
าคั
ญญญญทของพระพุ
ททท่มธศาสนาที
่มฒ่อ่มีต่ม่นาตนเอง
ฒฒนาตนเอง
วสัสัวงวคมและ
อ่อตระหนั
าคั
ีต่อมีตีต่มอการพั
นาตนเอง
ประเทศชาติ
เพื
่อต่ให้
ตถึตงระหนั
กงกกความส
ถึกาคั
ของพระพุ
การพั
คมและ
ครอบครั
เพื
่อกให้
ให้
งความส
ความส
าคั
าคั
ญของพระพุ
ของพระพุ
ทธศาสนาที
มการพั
ต่อการพั
การพั
่อการพั
ฒฒฒ
นาตนเอง
ฒนาตนเอง
นาตนเอง
ครอบครั
วงสัวคมและ
งคมและ
คมและ
งคมและ
ระหนั
ฒครอบครั
นาตนเอง
สัสังวงประเทศชาติ
เพื
ให้
ตตความส
ระหนั
งความส
ความส
าคั
ของพระพุ
ทธศาสนาที
ีต่อฒ่อีการพั
นาตนเอง
สัคมและ
งสัคมและ
ประเทศชาติ
การป
กระหนั
าคัาคัญญของพระพุ
ทธศาสนาที
่มีต่ม่อีตการพั
นาตนเอง
ครอบครั
วครอบครั
สัครอบครั
เพื่อให้เพืเพื
ต่อระหนั
ญความส
ของพระพุ
ธศาสนาที
ีธศาสนาที
ตธศาสนาที
่อธศาสนาที
การพั
ว ครอบครั
สัครอบครั
งครอบครั
คมและ
ประเทศชาติ
้มครองผู
ริโภค้บ้บรก้บ
ประเทศชาติ
การปฏิ
ย มประเพณี
แ ละกฎหมายคุ
้ มกครองเด็
ก กกฎหมายการศึ
ประเทศชาติ
บบั บตนตามขนบธรรมเนี
ับตั ติัติ ตั ติ ิ นตามขนบธรรมเนี
ยยมประเพณี
แและกฎหมายคุ
้ ม้ครองเด็
กษาษา
มกฎหมายการศึ
กกฎหมายการศึ
กกกษา
กฎหมายคุ
้ม้มครองผู
ประเทศชาติ
มประเพณี
ละกฎหมายคุ
ม้ ครองเด็
ประเทศชาติ
กกฎหมายการศึ
ประเทศชาติ
การปฏิ
การปฏิ
ิ ตนตามขนบธรรมเนี
นตามขนบธรรมเนี
นตามขนบธรรมเนี
ยแยมประเพณี
ยละกฎหมายคุ
มประเพณี
และกฎหมายคุ
ละกฎหมายคุ
และกฎหมายคุ
้ มครองเด็
ครองเด็
กฎหมายการศึ
กกฎหมายการศึ
กฎหมายการศึ
ษากฎหมายคุ
กษาษา
้ ม้ ม้ครองเด็
กกกกฎหมายการศึ
ษา
ตนตามขนบธรรมเนี
นตามขนบธรรมเนี
มประเพณี
และกฎหมายคุ
มครองเด็
กกฎหมายคุ
ษา
ประเทศชาติ
การปฏิ
บบั ตัิตบิ ตนตามขนบธรรมเนี
ย มประเพณี
แ ละกฎหมายคุ
้ ม ครองเด็
กครองเด็
กฎหมายการศึ
ประเทศชาติ
การปฏิ
บการปฏิ
ั ตการปฏิ
ิ ตการปฏิ
นตามขนบธรรมเนี
ย มประเพณี
้ มละกฎหมายคุ
ครองเด็
กกฎหมายการศึ
ษา ก ษากกฎหมายคุ
้ม้บครองผู
ครองผู
กษั
ตริกษั
ยกษั
์ กษั
ซืต่อตริสัตยริตริย์ ยย์ซื์ สซ์่อ
กฎหมายคุ
ครองผู
กฎหมายลิ
ขทสิธิทขข์ ขธิสิกฎหมายรั
ฐญธรรมนู
ญจจุฉบั
ปัจุญบฉบั
วข้
ตนเอง
ชาติ
โภค
ฐฐธรรมนู
ปับบจุัน่ยบปัจบปับทีวข้
งกั
ตนเอง
มีคความรั
กวามรั
้มม้ โมครองผู
กฎหมายลิ
่เทีัน่ยเงกั
กีที่เกีวข้
อบมีอวข้
มีมีวามรั
กกชาติ
กฎหมายคุ
้บโ้บภค
กฎหมายรั
ฐธรรมนู
บันกีบจุันันบ่เทีันยบัทีนกีอทีตนเอง
่กีเที่ยเอกี่ยกีบ่ยวข้
่วข้
ยอกี่วข้
วข้
องกั
งกั
บตนเอง
กฎหมายคุ
ยตนเอง
อวามรั
ชาติ
ศาสน์
กฎหมายคุ
ครองผู
บริ้บ้บริโริริกฎหมายลิ
ริโภค
โภค
ภคกฎหมายลิ
กฎหมายลิ
์ ธิกฎหมายรั
์กฎหมายรั
กฎหมายรั
ฐธรรมนู
ธรรมนู
ปัปัจุบจปัจัน่เจบจุจกีปัจุอจทีจุันบจุ่ยบงกั
จจุบ่เทีวข้
่เงกั
่ยวข้
องกั
อบงกั
บวามรั
มีกวามรั
คศาสน์
วามรั
กกกศาสน์
กศาสน์
ทสิธิทธิ์ทธิฐธิ์ กฎหมายรั
ฉบั
บบงกั
ตนเอง
คมีความรั
วามรั
ครองผู
โภค
กฎหมายลิ
ขสิสิข์ ทสิทกฎหมายรั
์ กฎหมายรั
ฐบธรรมนู
ความรั
กฎหมายคุ
้ม้มครองผู
้บ้บริกฎหมายลิ
โริภค
ฐธรรมนู
ญธรรมนู
บญบญปัญฉบั
มีตนเอง
คตนเอง
กมีคชาติ
กฎหมายคุ
้มกฎหมายคุ
ครองผู
้บมริครองผู
ภค
ขกฎหมายลิ
สิกฎหมายลิ
ทธิข์ สิกฎหมายรั
ธรรมนู
ฉบั
ปัฉบั
ัญ
นบจญฉบั
ทีฉบั
่เบจกีบฉบั
คบงกั
กมีตนเอง
สาธารณะ
่ร่วมกับ่ร
ชาติ
ศาสน์
รีัยใฝ่
ย่อใฝ่
่อ้ า้ อยู
ย่้ งพอเพี
ยมุในการท
ง่งยมัมุยงย่ยนงยงมุมังในการท
างาน
รัางาน
กางาน
มีนไทย
ชาติ
เนรู
รีเย่้ เรีอยู
ยเรีายรีเ้นรู
อยู
ย่่องย่่อาย่มุ่องพอเพี
างาน
รันความเป็
กไทย
มีจไทย
วมีวินนวิ ใฝ่
่องพอเพี
าย่า่งงพอเพี
่น่มันง่น่นในการท
รัรัความเป็
นจนนิไทย
มีิตมีมีจสาธารณะ
ชาติ
ตย์ ซืตริย์์ ตตซื่อยริสริริย่สัอ์ ุจยซืย์ตสัริ์ซืซื่อ์ ย์ตซื่ซืออ่ สัสย์่อสั่อมีสัุจตสสัตสัวตริุย์จตย์ินตย์ริสย์สัยสย์ตุจมีสุจสริใฝ่
อยู
ในการท
างาน
กความเป็
ความเป็
ศาสน์
รันความเป็
กรัมีไทย
ชาติ
ใฝ่
ยงพอเพี
รีอยู
ยนรู
้ ่อายอยู
ย่ยงพอเพี
ยง่มุนมุมุมังมุ่ างาน
มั่นในการท
ในการท
างาน
รักกรักความเป็
กจนความเป็
นจิตไทย
ิตจจมีิติตจสามารถอยู
ิต สามารถอยู
กษั
มีนรู
ยนรู
อยู
างพอเพี
มุในการท
มีิตจิตสาธารณะ
นิเวัยินรีัย้ ัยินอยู
ใฝ่
่ง่งนมั่งมัมุ่งมัมัในการท
จสาธารณะ
สามารถอ
ชาติ
ศาสน์
วุจมีริุจตินริตวเริตัยรีินตมีมียมีัยวใฝ่
ยเั ยใฝ่
นรู
่อนรู
ย่้ นรู
ง่นงพอเพี
างาน
รัางาน
กางาน
ความเป็
มีไทย
ตไทย
ชาติ ศาสน์
กษัศาสน์
ตศาสน์
ริกษั
ยกษั
์ ซืตกษั
่อตริกษั
สัยริกษั
มัางพอเพี
รั่นในการท
กในการท
ความเป็
ิตนไทย
สามารถอ
สาธารณะ
สามารถอยู
่ว้อมกั
ื่นผูบงสั
าอได้
ติาละปฏิ
ประโยชน์
สั่อตตงตสั่อตคมและประเทศชาติ
สาธารณะ
ละปฏิ
บิตบบัตนเป็
นนเป็
สามารถอยู
องสั
สาธารณะ
สามารถอยู
่รืน่รบวร่ ได้
้อผูอ้ ผูอื่น้อย่ื่นอ้ ื่นติได้
นนละปฏิ
ละปฏิ
ิตัตนเป็
ประโยชน์
งงคมและประเทศชาติ
สาธารณะ
คมและประเทศชาติ
สาธารณะ
สามารถอยู
่วมกั
มกั
บผูได้
ื่นได้
อนย่อย่ย่อาติย่านางสั
ย่แงสั
แติบและปฏิ
ละปฏิ
และปฏิ
ิตนเป็
นประโยชน์
ประโยชน์
สังสัง่อสังคมและประเทศชาติ
สัคมและประเทศชาติ
งคมและประเทศชาติ
่รว่รวมกั
างสั
งสั
บัติ นัตบิตั นเป็
ินตนเป็
นประโยชน์
น่อนประโยชน์
่อต่องสั่อสัต่อคมและประเทศชาติ
คมและประเทศชาติ
สาธารณะ
สามารถอยู
ผูบ่วมกั
้อผูมกั
ื่นย่บ้อบบาได้
าย่ได้
งสั
ัตบละปฏิ
ิตนัตนเป็
ประโยชน์
่อสัตง่อตคมและประเทศชาติ
สาธารณะ
สามารถอยู
่รสามารถอยู
่วมกั่รบ่วรผูมกั
แได้
ละปฏิ
บนแงสั
ัตตินติิตตินแติแนเป็
ประโยชน์
ตนประโยชน์
สัประโยชน์
งตคมและประเทศชาติ
รหัสตัรหั
วรหัชีรหั
ส้วสตััดสตัวตัวชีวชี้วชี้วัด้วัดัด
มำตรฐำน
ส 1.1สสส1.1
ตัสววตัชีสสชีว้ ตัตั้วัดชีววัด้วชีชีัด้ว้วัดดั ด
มำตรฐำน
มำตรฐำน
1.1
ส้วสตัรหั
รหัสตัรหั
วรหัชีรหั
ัดรหั
มำตรฐำน
1.1 ม.
ม.
มำตรฐำน
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/8,
ม.1/9,
มำตรฐำน
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/8,
ม.1/9,
สส1.1
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/4,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/8,
ม.1/9,
มำตรฐำน
ส1.1
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/8,
ม.1/9,
มำตรฐำน
ม.1/8,
มำตรฐำน
ส1.1
1.1
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/7,
ม.1/8,
ม.1/8,
ม.1/9,
ม.1/9,
1.1
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/8,
ม.1/9,
มำตรฐำน
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/8,
ม.1/9,
มำตรฐำน
ส 1.1สส1.1
ม.1/1,ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5,
ม.1/6,
ม.1/7,
ม.1/8,
ม.1/9,
มำตรฐำน
ส 1.2สสส1.2
ม.1/10,
ม.1/11
ม.1/10,
ม.1/11
ม.1/10,
ม.1/11
มำตรฐำน
ม.1/10,
ม.1/11
ม.1/10,
ม.1/10,
ม.1/11
ม.1/11
ม.1/10,
ม.1/11
มำตรฐำน
1.2
ม.1/10,
ม.1/11
ม.1/10,
ม.1/11
มำตรฐำน
1.2 ม.
มำตรฐำน
ส 2.1สสส2.1
มำตรฐำน
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5
มำตรฐำน
มำตรฐำน
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5
สส1.2
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/4,
ม.1/5
มำตรฐำน
ส1.2
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5
มำตรฐำน
มำตรฐำน
2.1
มำตรฐำน
ส1.2
1.2
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5
1.2
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5
ม.1/5
มำตรฐำน
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5
มำตรฐำน
ส 1.2สส1.2
ม.1/1,ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4,
ม.1/5
มำตรฐำน
2.1 ม.
มำตรฐำน
ส 2.2สสส2.2
มำตรฐำน
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4
มำตรฐำน
สส2.1
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4
มำตรฐำน
มำตรฐำน
ส2.1
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/4
มำตรฐำน
ส2.1
2.1
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/3,
ม.1/4
2.1
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4
มำตรฐำน
2.2
มำตรฐำน
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4
มำตรฐำน
ส 2.1สส2.1
ม.1/1,ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4
มำตรฐำน
2.2 ม.
มำตรฐำน
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3
มำตรฐำน
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3
สส2.2
ม.1/1,
ม.1/2,
มำตรฐำน
ส2.2
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3
มำตรฐำน
มำตรฐำน
ส2.2
2.2
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/2,
ม.1/3
ม.1/3
2.2
ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3
มำตรฐำน
ม.1/2,
ม.1/3
มำตรฐำน
ส 2.2สส2.2
ม.1/1,ม.1/1,
ม.1/2,
ม.1/3
รวม รวม
23
ว23
ชี้วัดตัตัวตัวชีวชี้วชี้วัด้วัดัด
รวม
รวมตั23
23
รวม
23
ตัววชีตัชี้ววตััด้วตัตัชีวัดวว้ชีชีชีัด้ว้ว้วัดัดัด
รวม
รวม
รวม
รวม รวม
23
ตั23
วชี23
้ว23
ัดตั23
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รหัสวิชา ส 21101
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรูย้/ยนรู
ตัยนรู
วนรู
้/ชีตั้/้วตัว้/ัดตัวชีชีว้ ชี้วัดัด้วัด
ป
21101
รายวิ
าสัสัสังงคมศึ
งคมศึ
กษา
ษาศาสนาและวั
ศาสนาและวั
ฒนธรรม
นธรรม
ธษาปี
ยมศึ
กี่ 1ษาปี
ี่ 1ภาคเรี
ภาคเรี
ย่ 1นที
รหัสรหั
วิชสาวิสชา21101
ส 21101
รายวิรายวิ
รายวิ
ชา สัชชชงาาคมศึ
กคมศึ
ษากกษา
ศาสนาและวั
ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ฒฒนธรรม
ชั้นมัชัธชั้นยมศึ
้นชัมัมั้นธยมศึ
ธมักยมศึ
กษาปี
กทษาปี
ทภาคเรี
ี่ ท1ี่ ท1ภาคเรี
ยนที
ย่ นที
1ยนที
่ 1่ 1
.................................
ารศึ
ษา2562
2562
รวมเวลา
โมง
จานวน
1.5
วตยกิ
ปีการศึ
ปีปีกการศึ
การศึ
ษากกกษา
2562
ษา
2562
รวมเวลา
รวมเวลา
รวมเวลา
60 60
ชั60
่ว60
โมง
ชัชั่วชั่วโมง
จ่วโมง
านวน
จจานวน
านวน
1.51.5
หน่
1.5
วหน่
ยกิ
หน่วหน่
ตยกิ
วยกิ
ตต
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................สาระที่ ๑ ศาสนา ศ
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที
ศาสนา
ธรรม
จริยยยธรรม
ธรรม
สาระที
สาระที
่ ๑ ่ ๑ศาสนา
ศาสนา
ศีลธรรม
ศีศีลลธรรม
ธรรม
จริยจริ
ธรรม
จริ
ธรรม
มาตรฐาน ส ๑
มาตรฐานการเรี
นรู้ ้
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรูยย้ นรู
ที่ตนนับถือและศาสนา
มาตรฐาน
๑.๑
้ และเข้
และเข้
าใจประวั
ใจประวั
ิ ความส
าคั
ศาสดา
กธรรมของพระพุ
ทธศาสนาหรื
อศาสนา
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ส ๑.๑
สส ๑.๑
๑.๑
รู้ และเข้
รูรูรู้ ้ และเข้
าใจประวั
าาใจประวั
ติ ความส
ตติ ตความส
ิ ความส
าคัญาคัาคั
ศาสดา
ญญญศาสดา
ศาสดา
หลักหลั
ธรรมของพระพุ
หลัหลั
กกธรรมของพระพุ
ธรรมของพระพุ
ทธศาสนาหรื
ทธศาสนาหรื
ทธศาสนาหรื
อศาสนา
อศาสนา
อศาสนา
ทีที่ตบนนั
ถือและศาสนาอื
และศาสนาอื
ศรัรัรัทททธาที
ธาที
่นและปฏิ
และปฏิ
ิตามหลั
กธรรมเพื
่อ่รอยู
่รมกั
่วนามกั
นนางสั
อย่
ที่ตนนั
ถือบและศาสนาอื
่น มี่นน่นศรัมีมีทมีศศธาที
่ถธาที
ูกต้่ถอ่ถูก่ถงูกตู้กต้ยึอต้อดงองมังยึ่นยึดยึและปฏิ
ดมัดมั่นมั่นและปฏิ
บัติตบามหลั
บัตบัติ ัติ ามหลั
กามหลั
ธรรมเพื
กกธรรมเพื
ธรรมเพื
่ออยู่อ่รอยู
่อวมกั
อยู
่วน่รมกั
่วอย่
อย่
นงสัอย่
ติาสงสั
นาุขติงสั
นสตินุขสติุขสุขตัวชี้วัด
1. ม.1/1 อธ
ตัวชีตัตั้ววัดชี้วัด
2. ม.1/2 วิเค
ม.1/1
อธิ
ายการเผยแผ่
ระพุ
ทธศาสนา
ธศาสนา
อศาสนาที
ศาสนาที
่ตอนนั
สูระเทศไทย
่ประเทศไทย
1. ม.1/1
1. ม.1/1
อธิบอธิ
ายการเผยแผ่
บบายการเผยแผ่
ายการเผยแผ่
พระพุ
พพพระพุ
ทระพุ
ธศาสนา
ททธศาสนา
หรือหรื
ศาสนาที
หรืหรื
ออศาสนาที
่ตนนั่ตบ่ตนนั
ถืนนั
บสูบถื่ปอถืบระเทศไทย
สูอถื่ปสูอ่ประเทศไทย
สัองมใน
คมไทย รวมทั้งการพ
ม.1/2
คราะห์
วามส
าคัญญญของพระพุ
ของพระพุ
ทธศาสนา
ธศาสนา
อศาสนาที
่ตอบนนั
่อสภาพแวดล้
2. ม.1/2
2. ม.1/2
วิเคราะห์
วิวิเเคราะห์
คราะห์
ความส
คคความส
วามส
าคัญาคั
าคั
ของพระพุ
ของพระพุ
ทธศาสนา
ททธศาสนา
หรือหรื
ศาสนาที
หรืหรื
ออศาสนาที
ศาสนาที
่ตนนั่ตบนนั
่ตถืนนั
ทีถืบอ่มถืบีตอถืที่ออ่มทีสภาพแวดล้
ีต่มที่อีต่มสภาพแวดล้
่อีตสภาพแวดล้
อมในอมใน
อมใน
3. ม.1/3 วิเค
สัในสั
รวมทั
การพั
สังคมไทย
สังคมไทย
รวมทัรวมทั
้งรวมทั
การพั
้ง้งการพั
นาตนและครอบครั
ฒฒนาตนและครอบครั
นาตนและครอบครั
ว วววว
งคมไทย
้งฒการพั
ฒนาตนและครอบครั
นาตนและครอบครั
ม.1/3
คราะห์
ธประวั
ั้งระสู
แต่ปประสู
นถึ
บาเพ็
อิศประวั
ิศ่ตาสดาที
3. ม.1/3
3. ม.1/3
วิเคราะห์
วิวิเเคราะห์
คราะห์
พุทธประวั
พพพุทุทุทธประวั
ธประวั
ติตั้งตแต่
ติติตั้งิตปั้งแต่
แต่
ตประสู
ิจระสู
นถึ
ตติจงติจนถึ
บิจนถึ
าเพ็
งบงบงญาเพ็
ทุาเพ็
กญรกิ
ญทุญทุกรทุกรกิ
ิยรกิ
ากรรกิ
ิยรหรื
าิยราิยอาหรื
ประวั
หรือหรื
ประวั
อตประวั
าสดาที
ติศตาสดาที
ิศตาสดาที
นนั่ตบนนั
่ตถืนนั
อ่ตบนนั
ถืบอตามที
ถืบอถือ่กาหนด
4. ม.1/4 วิเค
ตามที
่กาหนด
ตามที
ตามที
่กาหนด
เรื
่องเล่า และศาสนิกช
ม.1/4
คราะห์
ละประพฤติ
ตนตามแบบอย่
นตามแบบอย่
างการด
ิตอและข้
ดจากประวั
ตาวก
ิสาวก
ชาดก/
4. ม.1/4
4. ม.1/4
วิเคราะห์
วิวิเเคราะห์
คราะห์
และประพฤติ
แแและประพฤติ
ละประพฤติ
ตนตามแบบอย่
ตตนตามแบบอย่
างการด
าางการด
งการด
าเนินาเนิ
าเนิ
ชีาเนิ
วนิตนชีและข้
ชีนวิตวชีและข้
ิตวและข้
คิดอจากประวั
คิอดคิอจากประวั
ดคิจากประวั
ติสาวก
ติสตาวก
ิสชาดก/
ชาดก/
ชาดก/
5. ม.1/5 อธ
า และศาสนิ
และศาสนิ
ชนตั
อย่าาางตามที
งตามที
กาหนด
าหนด
เรื่อเรื
งเล่
เรื่อางเล่และศาสนิ
กชนตั
กกชนตั
วอย่วาววอย่
งตามที
อย่
งตามที
่กาหนด
่ก่ก่าหนด
ม.1/5
อธิ
ธคุ
และข้
อธรรมส
ธรรมส
ญในกรอบอริ
ในกรอบอริ
๔หรือหรื
อกหลั
กธรรมของศาสนาที
่ตบถืนนั
5. ม.1/5
5. ม.1/5
อธิบอธิ
ายพุ
บบายพุ
ายพุ
ทายพุ
ธคุททณทธคุ
ธคุ
และข้
ณณณและข้
และข้
อธรรมส
ออธรรมส
าคัญาคัในกรอบอริ
าคัาคั
ญญในกรอบอริ
ยสัจยย๔สัสัจยหรื
จสั๔จ๔อหรื
หลั
กหลั
อธรรมของศาสนาที
หลั
ธรรมของศาสนาที
กธรรมของศาสนาที
่ตนนั่ตบนนั
่ตนนั
บอ บตามที่กาหนด เห็น
6. ม.1/6 เห
าหนด
และน
าไปพั
นาแก้
ัญหาของตนเองและครอบครั
หาของตนเองและครอบครั
ถือ ถืตามที
ถือ ตามที
่กาหนด
่กาหนด
เห็นเห็
คุเห็ณนนค่คุคุาณณณ
และน
ค่ค่ค่าาาและน
และน
าไปพัาไปพั
าไปพั
ฒนาแก้
ฒฒฒนาแก้
นาแก้
ปัญหาของตนเองและครอบครั
ปปัญปัญหาของตนเองและครอบครั
ว วว ว
ม.1/6
ของการพั
นาจิ
่อการเรี
ยนรูนรู
้ละการด
และการด
วธแบบโยนิ
ยวิ
ิดแบบโยนิ
ส การคือวิธีคิดแบบ
6. ม.1/6
6. ม.1/6
เห็นเห็
คุเห็ณนนค่คุคุาณณณ
ของการพั
ค่ค่ค่าาาของการพั
ของการพั
ฒนาจิ
ฒฒฒนาจิ
ตนาจิ
เพืตต่อตเพื
การเรี
เพืเพื
่อ่อการเรี
ยการเรี
นรูย้แยนรู
ละการด
้แ้และการด
าเนินาเนิ
ชีาเนิ
วาเนิ
นิตนชีด้วชีนวิตวชียวิ
ิตวด้ิตวธด้ยวิ
ีควด้ิดยวิ
ีคธิดีคธแบบโยนิ
ิดีคแบบโยนิ
โส โสโสโมนสิ
แบบคุ
แท้คุณ
ณค่ค่ยค่าาเที
ิดแบบคุ
แบบคุ
ณ
–และทางออก
โทษ
และทางออก
อนาจิ
การพั
ฒตนาจิ
ต
มนสิมนสิ
มนสิ
การคืการคื
อวิธอีควิิดธแบบคุ
ีคิดดแบบคุ
ณค่าณณณ
แท้
ค่ค่ค่าาาแท้
–แท้
–––ค่คุคุาคุณณเที
มาเทีเทีและวิ
ยยมยมมและวิ
และวิ
ธและวิ
ีคิดธแบบคุ
ธีคธีคิดีคิดแบบคุ
ณ
–ณณ
โทษ
––โทษ
โทษ
และทางออก
และทางออก
หรือหรื
การพั
หรือหรื
การพั
อฒการพั
ฒนาจิ
ฒต นาจิ
ตตามแนวทางของศาสน
7. ม.1/7 สว
ตามแนวทางของศาสนาที
นนั
ตามแนวทางของศาสนาที
ตามแนวทางของศาสนาที
ตามแนวทางของศาสนาที
่ตนนั่ต่ต่ตบนนั
นนั
ถือบบบถืถืถือออ
ศาสนาที่ตนับถือตามท
ม.1/7
สวดมนต์
แผ่เเมตตา
เมตตา
มตตา
บริหหารจิ
ารจิ
ตและเจริ
และเจริ
ญวญาด้
ญาด้
วยอานาปานสติ
อตามแนวทางของ
7. ม.1/7
7. ม.1/7
สวดมนต์
สวดมนต์
สวดมนต์
แผ่เมตตา
แผ่
แผ่
บริหบริ
ารจิ
บริ
ตหารจิ
และเจริ
ตตและเจริ
ญปัญญญาด้
ปัญปัญปัญญาด้
ยอานาปานสติ
วยอานาปานสติ
วยอานาปานสติ
หรือหตามแนวทางของ
รืหอรืหตามแนวทางของ
อรืตามแนวทางของ
8. ม.1/8 วิเค
ศาสนาที
ตามที
าหนด
ศาสนาที
ศาสนาที
่ตนับ่ตถืนัอบตามที
ถืออตามที
่กาหนด
่ก่กาหนด
าหนด
ม.1/8
คราะห์
ละปฏิ
บัตัตัติ ิตนตามหลั
ิตนตามหลั
นตามหลั
กธรรมทางศาสนาที
ธรรมทางศาสนาที
่ตอนนั
อในการด
ในการด
ารงชี
ิตแบบพอเพี
8. ม.1/8
8. ม.1/8
วิเคราะห์
วิวิเเคราะห์
คราะห์
และปฏิ
แแและปฏิ
ละปฏิ
บัติตบบนตามหลั
กธรรมทางศาสนาที
กกธรรมทางศาสนาที
่ตนนั่ตบ่ตนนั
ถืนนั
บบในการด
ถือถืบอถืในการด
ารงชีารงชี
วารงชี
ิตแบบพอเพี
วิตวแบบพอเพี
ิตวแบบพอเพี
ยง ยและดู
งยงยงแลรักษาสิ่งแวดล
9. ม.1/9 วิเค
และดู
แวดล้
มเพื
การอยู
่วมกั
และดู
และดู
แลรัแกลรั
ษาสิ
กษาสิ
่งแวดล้
่งงแวดล้
อมเพืออมเพื
่อมเพื
การอยู
่อ่อ่อการอยู
การอยู
่ร่วมกั่ร่ร่วรน่วมกั
ได้มกันอนได้
ย่นได้าได้องสั
อย่อย่นาย่างสั
ติางสัสงสั
นุขนตินติสติสุขสุขุข
10. ม.1/10
ม.1/9
คราะห์
เหตุ
หตุผผผลความจ
ลความจ
ุกอคนต้
คนต้
องศึงศึ
ษาเรี
ย้ศนรู้ศาสนาอื
้ศ่นาสนาอื
9. ม.1/9
9. ม.1/9
วิเคราะห์
วิวิเเคราะห์
คราะห์
เหตุเผเหตุ
ลความจ
ลความจ
าเป็นาเป็
าเป็
ทีาเป็
่ทนนุกทีนทีคนต้
่ทที่ทุก่ทุกคนต้
งศึอกองศึ
ษาเรี
กกษาเรี
ยกษาเรี
นรู
ย้ศยนรู
าสนาอื
นรู
าสนาอื
ๆ่น่นๆ่นๆ ๆ
11. ม.1/11
ม.1/10
ปฏิ
บัตัตัติติตอิตนต่
นต่อออศาสนิ
ศาสนิ
ก่นชนอื
ชนอื
่นในสถานการณ์
ในสถานการณ์
ได้ย่อาย่องเหมาะสม
างเหมาะสม
10.10.
ม.1/10
ม.1/10
ปฏิบปฏิ
ปฏิ
ัติตบบนต่
นต่
ศาสนิ
ศาสนิ
กชนอื
กกชนอื
ในสถานการณ์
่น่นในสถานการณ์
ต่างตๆต่างต่าได้ง่าๆงอๆได้
ย่ๆได้
าองเหมาะสม
าย่งเหมาะสม
ทางการปฏิบัติของตนเ
ม.1/11
เคราะห์
คราะห์
ารกระท
าของบุ
ค่เคลที
นแบบอย่
แบบอย่
าางด้นศาสนสั
านศาสนสั
นธ์และน
และน
าเสนอแนว
11.11.
ม.1/11
ม.1/11
วิเคราะห์
วิวิเคราะห์
การกระท
กกการกระท
ารกระท
าของบุ
าของบุ
าของบุ
คคลที
คคคลที
ป็คลที
น่เแบบอย่
ป็่เป็่เนป็นแบบอย่
างด้างด้
นศาสนสั
างด้
านศาสนสั
มพันมธ์พัมและน
นพัมธ์นพัธ์และน
าเสนอแนว
าเสนอแนว
าเสนอแนว
มาตรฐานการเรียนรู้
ทางการปฏิ
องตนเอง
ทางการปฏิ
ทางการปฏิ
บัติขบองตนเอง
ัติของตนเอง
มาตรฐาน ส ๑
มาตรฐานการเรี
นรู้ ้
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรูยย้ นรู
มาตรฐาน
๑.๒
าใจใจใจตระหนั
ตระหนั
กและปฏิ
และปฏิ
นเป็
นศาสนิ
กีแชนที
่ดละธ
ีและธ
ารงรั
กษาพระพุ
ทธศาสนาหรื
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ส ๑.๒
สส ๑.๒
๑.๒
เข้าใจเข้เข้เข้าาตระหนั
ตระหนั
กและปฏิ
กกและปฏิ
บัติตบนเป็
บัตบัติตัติ นเป็
นิตนเป็
ศาสนิ
นนศาสนิ
กศาสนิ
ชนที
กกชนที
่ดชนที
ละธ
่ด่ดีและธ
ีแารงรั
ารงรั
การงรั
ษาพระพุ
กษาพระพุ
กษาพระพุ
ทธศาสนาหรื
ทธศาสนาหรื
ทธศาสนาหรื
อ ศาสนาที
อ อ อ ่ตนนับถือ
ศาสนาที
ศาสนาที
ศาสนาที
่ตนนั่ตบนนั
ถือบถืถืออ

๕

ตัวชี้วัด
1. ม.1/1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่
อสาวกของศาสนาที
่ตนนั่ตบนนั
ถือบถือ
อย่
างเหมาะสมต่
อสาวกของศาสนาที
3. ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
4. ม.1/4 จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
5. ม.1/5 อธิบายประวัติ ความสาคัญ และปฏิบัติตนในวันสาคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ได้ถูกต้อง
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่รว่ มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสขุ
ตัวชี้วัด
1. ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
2. ม.1/2 ระบุความสามารถของตนเองในการทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
3. ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจ
นาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
4. ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
1. ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป
2. ม.1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน
3. ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส21101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เวลา 60 ชั่วโมง
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

1

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
ประวัติและ
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา
ที่มีต่อสังคมไทย

2

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
พุทธประวัติ
และศาสนิกชน
ตัวอย่าง

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.1
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสาคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตาม
หลักกธรรม เพื่ออยู่
ตามหลั
ร่วมกันอย่างสันติสุข
      ม.๑/๑
ายการ
าย
ม.1/1 อธิบบายการเผย
การเผยแผ่
ระพุ
ทธศาสนา 
เผยแผ่
พระพุ
ทธศาสนา หรื
แผ่พระพุ
ทพธศาสนา
หรือ อ
หรื
อศาสนาที
ศาสนาที
่ตนนั่ตบนนั
ถือบสูถื่ อสู่
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ม.๑/๒ วิวิเเคราะห์
คราะห์
ม.1/2
ความสำ�คั
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
สภาพแวดล้
สภาพแวดล้ออมใน
มใน
สัสังงคมไทย
รวมทั
คมไทย รวมทั้ง้งการ
การพั
ฒนาตนและครอบครั
พัฒนาตนและครอบครั
ว ว
ส 1.1
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสาคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตาม หลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสสุข

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

การสังคายนา
พระไตรปิฎกพระพุทธศาสนา
ระเทศไทย า
ได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยท
ให้
พระพุ
ทธศาสนา
เป็น
ทำ�ให้
พระพุ
ทธศาสนา 
สถาบั
นหลันกหลั
ของสั
งคมไทย
เป็นสถาบั
กของสั
งคมไทย
และมีผลต่อสภาพแวดล้อมใน
ม
สัในสั
งคมไทย
้งการพั
ฒนา
งคมไทยรวมทั
รวมทั
ง้ การพั
ฒนา
ตนและครอบครั
ตนและครอบครัวว

6

5

พุทธประวัติตั้งแต่
รกิริยา
ประสูติจนถึงบบำ�เพ็
าเพ็ญญทุทุกกกร
กิประวั
ริยา ตประวั
าวก ชาดก
ิสาวกติสชาดก
เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง
ย่อมทาให้ได้ข้อคิดสาคัญ
เกี่ยวกับการประพฤติตนและ
คุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง
ของท่าน ซึ่งทุกคนควรนาไป
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต

๘

5

ฎ6

๗

ลาดับ
ที่

3

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
วิถีธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ม.1/3 วิเคราะห์พุทธ
ประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึง
บาเพ็ญทุกรกิริยาหรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่ กำ�หนด
ม.1/4 วิเคราะห์และ
ประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดาเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก
เรื่องเล่ากาหนดและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่
กาหนด
ส 1.1
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสาคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตาม หลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม.1/5 อธิบาย
พุทธคุณและข้อธรรม
สาคัญในกรอบอริยสัจ ๔
หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กาหนด
เห็นคุณค่าและนาไป
พัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด

ข้อธรรมสาคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 เป็นหลัก
สาคัญในการดาเนินชีวิตที่
นนำ�ไปสู
าไปสู่ความพ้นนทุทุกกข์ข์ ชาว
พุชาวพุ
ทธทุทกธทุ
คนควรมี
จิตสานึ
ใน ก
กคนควรมี
จิตกสำ�นึ
พุในพุ
ทธคุทณ
และปฏิ
บัตบิตนตาม
ธคุณ
และปฏิ
ัติตนตาม
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนา
แก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัวรวมถึงพุทธศาสน
สุภาษิต เป็นข้อธรรมสาคัญที่
มีข้อคิดเตือนใจบุคคลให้นาไป
เป็นหลักในการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมในการดาเนิน
ชีวิต

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๘

6

ฏ7

๘

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด

4

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
หน้าที่และ
มารยาทชาว
พุทธ

ส 1.2
เข้าใจ ตระหนักและ
เขาใจ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่
ดี และธารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ม.1/1 บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.1/2 อธิบายจริยวัตร
ของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติและปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ม.1/3 ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด

ชาวพุทธทุกคนควร
บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสน บำ�เพ็
สถานของพระพุทธศาสนา
ศาสนสถานของพระพุ
ทธศาสนา
ปฏิบัติตนต่อสาวกของ
พระพุทธศาสนาและบุคคล
ง ๆตามหลั
ตามหลักก
ต่างๆ
พระพุทธศาสนาอย่าง
เหมาะสม โดยยึดถือพระจริย วัตรของพระสงฆ์สาวกเป็น
แบบอย่าง

5

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
ศาสนพิธีและวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ส 1.1
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสาคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตาม หลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม.1/6 เห็นคุณค่าของ
การพัฒนาจิต เพื่อการ
เรียนรู้และการดาเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส -

วันสาคัญทาง
ธศานา มี
พระพุทธศาสนา
ความส
าคัญญต่อต่ศาสนิ
มีความสำ�คั
อศาสนิกกชนทุ
ชน ก
คน
ซึ่งชาวพุ
ทธจะต้
องกล่
าว าว
ทุกคน
ซึ่งชาวพุ
ทธจะต้
องกล่
คาอาราธนาต่าง ๆ เข้าร่วม
พิธีกรรม และปฏิบัติตนใน
ศาสนาพิธี และพิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5

6

๙

7

ฐ8

๙

ลาดับ
ที่

6

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

ศาสนาสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
มนสิการคือวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้ คุณค่าเทียมและ
วิธีคิดแบบคุณ-โทษและ
ทางออกหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ
      ม.๑/๗
ม.1/7 สวดมนต์ แผ่
แผ่เมตตาบริ
หารจิ
ตและ ญ
เมตตาบริ
หารจิ
ตและเจริ
ปัเจริญญญาด้
วยอานาปานสติ
ปัญญาด้
วยอานาปานสติ
หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
ส 1.2
เข้าใจ ตระหนักและ
เขาใจ
ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่
ดี และธารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ม.1/4 จัดพิธีกรรม
และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรมได้ถูกต้อง
ม.1/5 อธิบายประวัติ
ความสาคัญและปฏิบัติตน
ในวันสาคัญทางศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนดได้
ถูกต้อง
ส 1.1
รู้และเข้าใจประวัติ
ความสาคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตาม หลักธรรม เพื่ออยู่

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด

ในสังคมประกอบไป
ด้วยศาสนาต่าง ๆ
หลากหลาย จึงควรที่จะต้อง
ทาความเข้าใจถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตน วิถีชีวิตของศาสนิก
ชนต่างศาสนา และหลักธรรม
คาสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๒

3

ฑ9

๑๐

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม.1/9 วิเคราะห์
เหตุผลความจาเป็นที่ทุก
คนต้องศึกษาเรียนศาสนา
อื่น ๆ
      ม.๑/๑๐
ปฏิบบัตัติติตนน
ม.1/10 ปฏิ
ศาสนิกกชนอื
ชนอื่น่น ๆๆ ใน
ต่ต่ออศาสนิ
สถานการณ์
ต่างตๆ่างได้ๆ
ในสถานการณ์
อย่
ได้อางเหมาะสม
ย่างเหมาะสม
ม.1/11 วิเคราะห์การ
กระทาของบุคคลที
่เป็น่เป็น
การกระทำ�ของบุ
คคลที
แบบอย่างด้านศาสน
สัมพันธ์และนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง
สอบกลางภาค

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

20

ฒ10

๑๑

ลาดับ
ที่
7

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

รัฐธรรมนูญ...
ส 2.2
กฎหมายของเรา
เขาใจระบบการเมือง
การปกครองในสังคมปจจุ
คม
บัปัจนจุบยึนั ดมัยึ่นดมัน่ศรัศรั
ทธา
และ
ทธา และ
ธธำ�รงรั
ารงรักษาไว้
ษาไวซึ
ซง่ึ ่งการ
ปกครองระบอบ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยทรงเป็น
ประมุข
ม.1/1 อธิบาย
หลักการเจตนารมณ์
โครงสร้างและสาระสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป
ม.1/2 วิเคราะห์
บทบาทการถ่วงดุลอานาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน
ม.1/3 การปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ต้อง
เรียนรู้หลักการ เจตนารมณ์
โครงสร้าง และสาระสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่ง
รัซึฐง่ รัธรรมนู
ฐธรรมนูญญแห่แห่งราชอาณาจั
งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติ
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทยไว้เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันได้กาหนด
บทบาทการใช้อานาจอธิปไตย
ไว้ ๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ
บริหาร ตุลาการ การวิเคราะห์
บทบาทการถ่วงดุลอานาจ
อธิปไตยก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนตาม
บทบัญญัติ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7

6

11
ณ

๑๒

ลาดับ
ที่
8

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สิทธิหน้าที่ของ ส 2.1
เรา
เขาใจและปฏิ
      เข้
าใจและปฏิบัติตน
ตามหนาที
ตามหน้
าที่ของการเป็น
พลเมือองดีงดีมีมีคค่าานิ
มที่ด่ดีงีงาม
าม
พลเมื
นิยยมที
และ ธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย และ สังคมโลก
อย่างสันติสุข
ม.1/1 อธิบาย
หลักการเจตนารมณ์
โครงสร้างและสาระสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป
ม.1/2 ระบุ
ความสามารถของตนเอง
ในการทาประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ
ม.1/4 แสดงออกถึง
การเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
การทาประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ เป็น
บทบาทหน้าที่ตาม
ความสามารถของเยาวชนที่
ควรปฏิบัติต่อสังคมและ
ประเทศ การเข้าใจระดับ
ความสามารถของตนเองจะ
ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทาง
สังคม และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย ต้องแสดงออกถึง
การเคารพในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่นส่งผลให้สังคม
เป็นสุข โดยมีกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล เป็น
กฎหมายที่ทุกคนต้องเรียนรู้
และปฏิบัติตนตามกฎหมายผู้
ปฏิบัติย่อมได้รับประโยชน์
และการคุ้มครองตามสิทธิที่
พึงมี

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7

6

ด12

๑๓

ลาดับ
ที่
9

มาตรฐานการเรียนรู้/
มาตรฐานการเรี
ตัวชี้วัด ยนรู้/
ตัวชี้วัด

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
วิถไี ทยและ
ประเทศเพื่อน
บ้าน

ส 2.1
เขาใจและปฏิ
      เข้
าใจและปฏิบัติตน
ตามหนาที
ตามหน้
าที่ของการเป็น
พลเมืองดี มีคค่านิ
่านิยมที
ม ่ดีงาม
และธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย และ สังคมโลก
อย่างสันติสุข
ม.1/3 การปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง

สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้ความ
คล้ายคลึงและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้จะเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและ
ป้องกันการนาไปสู่ความเข้าใจ
ผิดต่อกัน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๘

6

1
60

30
100

13
ต

๑๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
รหัสวิชา ส21101
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 6 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับะถือสู่ประเทศไทย
อธิบม.๑/๒
ายการเผยแผ่
พระพุ
ทธศาสนา
หรือ ศาสนาที
่ตนนับอถืศาสนาที
อสู่ประเทศไทย
ส ๑.๑
วิเคราะห์
ความส�
ำคัญของพระพุ
ทธศาสนา หรื
่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย
ส 1.1 ม.1/2
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้ง
การพั
ฒนาตนและครอบครั
ว
๒.
สาระส�
ำคัญ/ความคิดรวบยอด
2 .สาระสการสั
าคัญงคายนาพระไตรปิ
/ความคิดรวบยอด
ฎก พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสูป่ ระเทศไทย ท�ำให้พระพุทธศาสนาเป็นสถาบัน
งคายนาพระไตรปิ
ฎกพระพุทอธศาสนาได้
เผยแผ่รวมทั
เข้าสู้ง่ปการพั
ระเทศไทยท
าให้พระพุทธ วศาสนา เป็น
หลักของสัการสั
งคมไทย
และมีผลต่อสภาพแวดล้
มในสังคมไทย
ฒนาตนและครอบครั
สถาบันหลักของสังคมไทย และมีผลต่อสภาพ แวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) อธิบายความหมายของการสังคายนาได้อย่างถูกต้อง
2) อธิบายวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละยุคได้ถูกต้องตามลาดับ
เวลา
3) อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนไทย
๔) อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ/กระบวนการ
๕) วิเคราะห์สาเหตุของการสังคายนาแต่ละครั้งได้อย่างมีเหตุผล
๖) วิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีต่อประเทศไทยได้อย่างมีเหตุผล
๗) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อสังคมไทย
ในฐานะต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล
๘) บอกความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทยได้ถูกต้อง
๙) วิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่ของพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติได้อย่างมีเหตุผล
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1

๑๕
เจตคติ
7) บอกคุณค่าของการสังคายนาที่มีต่อพุทธศาสนาได้สมเหตุสมผล
8) บอกความสาคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
๙) อภิปรายความสาคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมีเหตุผล
10) ผู้เรียนสามารถประเมินคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ตนเอง และ
ครอบครัวได้อย่างมีเหตุผล
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีวินัย
2) ใฝ่เรียนรู้
3) มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
1) แผนผังความคิดวิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎกที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา
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๑๖
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การวิเคราะห์คุณค่า วิเคราะห์คุณค่าและ
และความสาคัญของการ ความสาคัญของการ
การสั
งคายนา
งคายนาได้
สังคายนา
สัการสั
งคายนาได้
3–5
๓ - ๕ นประเด็น
ประเด็
2. การอธิบาย
อธิบายความสาคัญ
ความสาคัญของการ
ของการสังคายนาได้
สังคายนา
ครบถ้วนทุกหัวข้อ
3. ความเรียบร้อยของ ผลงานเป็นระเบียบ
ผลงาน
สวยงาม ไม่มีคาผิด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
วิเคราะห์คุณค่าและ
ความสาคัญของการ
สังคายนาได้
3 ๓
การสั
งคายนาได้
ประเด็น
อธิบายความสาคัญ
ของการสังคายนาได้
3 หัวข้อ
ผลงานเป็นระเบียบ
สวยงาม มีคาผิด
เล็กน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 12 - 10 หมายถึง
คะแนน 9 – 7 หมายถึง
คะแนน 6 – 4 หมายถึง
คะแนน 3 – 1 หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

2 (พอใช้)
วิเคราะห์คุณค่า
และความสาคัญ
ของการสังคายนา
ได้ 2 ประเด็น
อธิบายความสาคัญ
ของการสังคายนา
ได้ 2 หัวข้อ
ผลงานเป็นระเบียบ
แต่ยังไม่สวยงาม ไม่
มีคมาผิีคำ�ผิ
ดด
ไม่

16 3

1 (ปรับปรุง)
วิเคราะห์คุณค่า
และความสาคัญ
ของการสังคายนา
ได้ 1 ประเด็น
อธิบายความสาคัญ
ของการสังคายนา
ได้ 1 หัวข้อ
ผลงานไม่เป็น
ระเบียบ มีคาเขียน
ผิดมาก

ส 1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
ไทย
สาระสาคัญ
การตรวจสอบและจัดหมวดหมู่หลักคา
สอนของศาสนา ทาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มี
แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอันจะทาให้
ศาสนามั่นคง และ ดารงอยู่ในสังคมได้
ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของการสังคายนาพระไตรปิฎก
2. สาเหตุของการสังคายนาพระไตรปิฎก
3. ผลที่เกิดขึ้นภายหลังการสังคายนาพระไตรปิฎก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของการสังคายนาได้อย่าง
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์สาเหตุของการสังคายนาแต่ละครั้งได้
อย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด

ที่มา http://my.haijai.com/article/faith/20150924_faith_1.jpg
ครูตั้งคาถามต่อไปนี้
“จากภาพนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไร และเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาในเรื่องใด” (แนวคาตอบ : ภาพพระไตรปิฎก เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาในเรื่องพระรัตนตรัยคือพระธรรม)
ครูสรุปคาตอบและอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นว่า พระไตรปิฎกเกิดขึ้น
จากการสังคายนาพระธรรมวินัย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
คุณ่องคุ
ค่าณและความส
าคัญของการ
เรื
ค่าและความสำ�คั
ญของ
สังคายนา
การสั
งคายนา
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แผนผังความคิดวิเคราะห์การ
การสั
งคายนาพระไตรปิ
๕ ครั
สังคายนาพระไตรปิ
ฎกทัฎ้งทั5้ง ครั
้ง ้ง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ขั้นสร้างความสนใจ
1. ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่นักเรียนต้องเรียนในภาค
ในภาคเรี
ยนนี้จากสไลด์
เรื่องการปฐมนิ
เรี
ยนนี้จากสไลด์
เรื่องการปฐมนิ
เทศ เทศ
2. ให้นักเรียนพิจารณาภาพพระไตรปิฎก จากสื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
ปฐมนิ
เทศน์เทศน์
และการสั
งคายนา
เรื่องปฐมนิ
และการสั
งคายนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การปฐมนิเทศและการสังคายนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

๑๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การปฐมนิเทศและการสังคายนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสารวจและค้นหา
3. อภิปรายคุณค่าของการสังคายนาพระไตรปิฎกที่มีผล 3. ให้นักเรียนค้นหาความหมายของคาว่า การสังคายนาใน
หนังสือเรียน โดยให้เวลา 2 นาที ให้นักเรียนร่วมกันตอบ
ต่อพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุผล
คาถาม จากนั้นครูเฉลยคาตอบ
4. ครูอธิบายความหมายของการสังคายนาจากสื่อนาเสนอ
PowerPoint เรื่องปฐมนิเทศน์และการสังคายนา
5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มกลุ่มละ 6-7 คน โดย
กลุ่มที่ 1 ศึกษาการสังคายนาครั้งที่ 1
กลุ่มที่ 2 ศึกษาการสังคายนาครั้งที่ 1
กลุ่มที่ 3 ศึกษาการสังคายนาครั้งที่ 1
กลุ่มที่ 4 ศึกษาการสังคายนาครั้งที่ 1
กลุ่มที่ 5 ศึกษาการสังคายนาครั้งที่ 1
จากหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1
จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทาแผนผังความคิด โดยต้องมี
ประเด็นสาคัญดังนี้
1) การทาสังคายนาครั้งนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด
2) มูลเหตุหรือวัตถุประสงค์ของการสังคายนา
3) ผลที่เกิดขึ้นจาการสังคายนาครั้งนั้น
4) คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนา
พระไตรปิฎกที่มีต่อพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๑๘
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ
การสังคายนา

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์สาเหตุและ
ความสาคัญของการ
สัการสั
งคายนาแต่
ละครัละครั
้ง ้ง
งคายนาแต่

วิธีการ
- ประเมินงานกลุ่ม

- ประเมินงานกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายความสาคัญของ - ครูตั้งคาถาม
การสังคายนาที่มีต่อพุทธ
ศาสนา

เครื่องมือที่ใช้

196

เกณฑ์

ดี : อธิบายความหมาย
ของการสังคายนาได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบาย
ความหมายของการ
งคายนาได้
สัการสั
งคายนาได้
อย่าองถูย่กางต้อง
ถูกไต้ม่อคงแต่
ไม่ครบประเด็
แต่
รบประเด็
น น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความหมายของ
การสังคายนาได้
ดี : วิเคราะห์สาเหตุและ
- แบบประเมินงานกลุ่ม
ดีความส�
: วิเคราะห์
สาเหตุและ
ำคัญของ
ความส
าคัญของการ
การสังคายนา
สัได้งคายนาได้
อย่างมีเหตุอย่ผาลงมีเหตุผล
พอใช้
พอใช้ :: วิวิเเคราะห์
คราะห์สสาเหตุ
าเหตุ
และความส�าคั
ำคัญญของการ
ของ
และความส
งคายนาได้
สัการสั
งคายนาได้
แต่ขาดเหตุผล
แต่ขาดเหตุผลประกอบ
ประกอบ
ปรับบปรุ
ปรุงง :: ไม่
ไม่สสามารถ
ามารถ
ปรั
คราะห์สสาเหตุ
าเหตุแและ
ละ
วิวิเเคราะห์
ความส�าคั
ำคัญญของการ
ของ
ความส
งคายนา
สัการสั
งคายนา
ดี : อภิปรายคุณค่าของ
- คาถามเกี่ยวกับคุณค่าของ การสั
ดี : อภิ
ปรายคุณอค่ศาสนาพุ
าของการทธ
งคายนาต่
การสังคายนา
ได้สังอคายนาต่
ย่างมีเหตุอศาสนาพุ
ผล ทธได้
อย่างมี:เหตุ
พอใช้
อภิผปลรายคุณค่าของ
พอใช้ : อภิปรายคุณค่าของ
การสังคายนาต่อศาสนาพุทธ
การสังคายนาต่อศาสนา
ได้แต่ขาดเหตุผลประกอบ
พุทธได้แต่ขาดเหตุผล
ปรั
บปรุง : ไม่สามารถ
ประกอบ
อภิ
ปรัปบรายคุ
ปรุง :ณไม่ค่าสของ
ามารถ
การสั
ง
คายนาต่
อ
อภิปรายคุณค่าของการ
ศาสนาพุ
ทธได้
สังคายนาต่
อศาสนาพุ
การสั
งคายนาต่
อศาสนาพุทธได้
ทธได้
- แบบประเมินงานกลุ่ม
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................... ...........
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ขั้นสร้างความสนใจ
ส1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยให้นักเรียนรวมกันอภิปรายคาถามดังนี้
ประเทศไทย
“การสังคายนาหมายถึงอะไร”
ไทย
(แนวคาตอบ : หมายถึง การประชุมสงฆ์เพื่อความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับหลัก
สาระสาคัญ
การตรวจสอบและจัดหมวดหมู่หลักคาสอน คาสอน ให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกัน และเพื่อความมั่นคงตั้งอยู่ได้
ของศาสนา ทาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทาง นานของพระพุทธศาสนา) จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวนาเสนอแผนผัง
ความคิดของกลุ
่มตน ่มตน
ดของกลุ
การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอันจะทาให้ศาสนา ความความคิ
ขั้นอธิบายความรู้
มั่นคง และ ดารงอยู่ในสังคมได้
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแผนผังความคิดของกลุ่มตนที่ได้ทาในคาบที่แล้ว
ขอบเขตเนื้อหา
โดยใช้เวลากลุ่มละ 5-6 นาที จากนั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคาถามและ
คุณค่าและประโยชน์ของการสังคายนา
พระไตรปิฎกที่มีต่อพระรัตนตรัยและพุทธศาสนิกชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
3. ครูบรรยายเพื่อสรุปเรื่องการสังคายนา โดยใช้สื่อสื่อนาเสนอ PowerPoint
จุดประสงค์การเรียนรู้
และความสำ�คั
ของการสังคายนา
งคายนา
เรื่องคุ
คุณณค่ค่าาและความส
าคัญญของการสั
ด้านความรู้
ขั้นขยายความเข้าใจ
1. อธิบายความสาคัญของการสังคายนาได้อย่าง
4. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคุณค่าของการสังคายนาที่มีต่อ
ถูกต้อง
พระพุทธศาสนาตามความเข้าใจของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ
(แนวคาตอบ : ทาให้พระธรรมวินัยมีความชัดเจนมากขึ้น ,ทาให้พระสงฆ์ไม่เกิด
2. วิเคราะห์ความสาคัญของการสังคายนาแต่ละครั้ง
ความแตกแยก ,ทาให้มีหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เป็นแนวทางเดียวกัน ,ทา
ได้อย่างมีเหตุผล
ให้พุทธศาสนิกชนสามารถศึกษาพระไตรปิฎกได้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่อ
เรื
ค่าและความสำ�คั
ญของการ
คุณ่องคุ
ค่าณและความส
าคัญของการ
การสั
งคายนา
สังคายนา
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แผนผังความคิดวิเคราะห์การ
การสั
งคายนาพระไตรปิ
๕ ครั
สังคายนาพระไตรปิ
ฎกทัฎ้งทั5้ง ครั
้ง ้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสรุปผล
3. บอกคุณค่าของการสังคายนาที่มีต่อพุทธศาสนาได้
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามแนวคาถามต่อไปนี้
- การสังคายนาครั้งแรกเกิดขึ้นเพราะอะไร (แนวคาตอบ :
สมเหตุสมผล
พระภิกษุชื่อสุภัททะกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยหลังพระพุทธเจ้า
ปรินิพพาน)
- การสังคายนาครั้งใดที่มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์
อักษร (ครั้งที่ 5)
- การสังคายนาพระไตรปิฎกมีความสาคัญต่อพระพุทธศาสนา
อย่างไร
(เแนวคาตอบ : ทาให้พระธรรมวินัยมีความชัดเจนมากขึ้น ,ทาให้
พระสงฆ์ไม่เกิดความแตกแยก ,ทาให้มีหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เป็น
แนวทางเดียวกัน ,ทาให้พุทธศาสนิกชนสามารถศึกษาพระไตรปิฎก)
- การสังคายนาพระไตรปิฎกมีความสาคัญและคุณค่าของต่อ
พระรัตนตรัยและพุทธศาสนิกชนอย่างไร
(แนวคาตอบ : ต่อพระรัตนตรัย เช่น พระธรรมวินัยมีความชัดเจนมาก
ขึ้น ,พระธรรมวินัยไม่สูญหายไป ,พระสงฆ์มีแนวปฏิบัติที่ตรงกัน เป็นต้น
ต่อพุทธศาสนิกชน เช่น ทาให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสศึกษาพระไตรปิฎก
,กุลบุตรชาวพุทธมีแนวปฏิบัติเมื่อบรรพชาหรืออุปสมบท)
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๒๓
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายความสาคัญของ - ประเมินแผนผังมโน
การสังคายนา
ทัศน์ ศน์
มโนทั

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินแผนผังมโน
ทัมโนทั
ศน์ ศน์

เกณฑ์
ดี : อธิบายความสาคัญ
การสังคายนาได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบาย
ความสาคัญของการ
สังคายนาได้
อย่อาย่งถู
การสั
งคายนาได้
างถูกกต้ต้อองง
แต่ไม่ครบประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความสาคัญของ
การสังคายนาได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ความสาคัญ
- ประเมินพฤติกรรมการ - แบบประเมินพฤติกรรมการ ดี : วิเคราะห์สาเหตุและ
ของการสังคายนาแต่ละครั้ง การท�
ทางานกลุ
่ม ่ม
ทการท�
างานกลุ
่ม ่ม
ความสาคัญของการ
ำงานกลุ
ำงานกลุ
การสั
งคายนาได้
สังคายนาได้
อย่าองมีย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์สาเหตุ
และความสาคัญของการ
สังคายนาได้
แต่ขแาดต่ขาด
การสั
งคายนาได้
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและ
ความสาคัญของการ
การสั
งคายนา
สังคายนา
ด้านคุณลักษณะ
3. บอกคุณค่าของการ
- การตั้งประเด็นคาถาม - คาถามเรื่องการสังคายนา ดี : อภิปรายคุณค่าของ
สังคายนาที
่มีต่อพุ่ มที ตธศาสนา
การสังคายนาต่อศาสนา
การสั
ง คายนาที
่ อ พุ ท ธ จากครู
ได้สมเหตุสมผล
พุทธได้อย่างมีเหตุผล
ศาสนาได้
มเหตุสมผล
พอใช้ : อภิปรายคุณค่า
ของการสังคายนาต่อ
ศาสนาพุทธได้แต่ขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายคุณค่าของการ
การสั
งคายนาต่
อศาสนา
สังคายนาต่
อศาสนาพุ
ทธ
พุได้ทธได้
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24
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
5 ขั้น
ส1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่องการเผย
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ ขั้นสร้างความสนใจ
แผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
1. ให้นักเรียนพิจารณาภาพ ดังนี้
สูไทย
่ประเทศไทย
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
๑) ภาพพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
สาระสาคัญ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเผยแผ่ศาสนาเข้าสู่สังคมต่าง ๆ ทาให้ พิษณุโลก
๑. วิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มี
๒) ภาพวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้คนได้เรียนรู้หลักคาสอนและข้อปฏิบัติของ
ต่อประเทศไทย
๓) ภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
ศาสนา ช่วยให้มีหลักในการดาเนินชีวิต และเป็น
ให้นักเรียนตอบว่าสถานที่เหล่านี้ชื่ออะไร และตั้งอยู่จังหวัดใด
ส่วนทาให้สังคมดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามแนวคาถามต่อไปนี้
ขอบเขตเนื้อหา
“จากรูปภาพนักเรียนคิดว่าวัดสามารถใช้ประกอบกิจกรรม
1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอินเดียมายัง
ทางพุทธศาสนาใดบ้าง” (แนวคาตอบ : เช่น เป็นสถานที่เวียนเทียน
ดินแดนสุวรรณภูมิและประเทศไทยในยุคสมัย
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบท
ต่างๆๆ
2. เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระ พระภิกษุสามเณร หรือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นต้น)
“นักเรียนคิดว่าสังคายนาพระธรรมวินัยควรประกอบพิธีอยู่
เจ้าอโศกมหาราช
3. ความสาคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้า ที่บริเวณใดของวัด” (แนวคาตอบ : ในพระอุโบสถหรือวิหาร)
“ทั้ง 3 วัดแสดงให้เห็นถึงความสาคัญที่เป็นสถานที่ของการ
สู่ประเทศไทย
มีการมี
พระพุ
ทธศาสนาในประเทศไทยอย่
างไร”
(แนวค
าตอบำตอบ
: :
พระพุ
ทธศาสนาในประเทศไทยอย่
างไร”
(แนวค�
จุดประสงค์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนามีมาอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศาสน
ด้านความรู้
สถาน ศาสนวัตถุและประเพณีทางพระพุทธศาสนา )
1. อธิบายวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่า ประเทศไทยมี
ประเทศไทยในแต่ละยุคได้ถูกต้องตามลาดับเวลา
พระพุทธศาสนาเนื่องจากหลังการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ทาให้พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูต 9 สายไปเผยแผ่
ด้านทักษะและกระบวนการ
พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ หนึ่งในนั้นคือดินแดนสุวรรณ
2. วิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีต่อ
ภูมิหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทยได้อย่างมีเหตุผล
ขั้นสารวจและค้นหา
ด้านคุณลักษณะ
3. นักเรียนศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
3. บอกความสาคัญของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง จาการบรรยายของครูโดยใช้สื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่องการ
เผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้
าสู่ประเทศไทย
เรื
่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้
าสู่ประเทศไทย
ขั้นอธิบายความรู้
4. ครูนาแผนที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราชให้นักเรียนพิจารณา แล้วร่วมกันระบุเส้นทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยตามลาดับเวลา
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาระบุเส้นทางการเผยแผ่
ง  ๆ ตามที
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยต่างๆตามที
่นัก่นเรีักยเรีนยน
เข้าใจโดยใช้แผนที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช
ขั้นขยายความเข้าใจ
6. ครูตั้งคาถามกับนักเรียนในประเด็นดังนี้
“พระสมณทูตสายใดที่เดินทางมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และพระสมณทูตมีนามว่าอย่างไร” (แนว
คาตอบ : สายที่ 8 พระสมณทูตมีนามว่าพระโสณะและพระอุตต
ระ)
พระอุตตระ)
“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลต่อ
สังคมไทยในเรื่องใดบ้าง” (แนวคาตอบ เช่น ทาให้เกิดประเพณี
ทางพุทธศาสนา ศาสนาพุทธกลายมาเป็นศาสนาหลักที่คนไทย
นับถือ ทาให้เกิดศาสนสถานและศิลปวัตถุทางพุทธศาสนาที่
สวยงาม เป็นต้น)
ขั้นสรุปผล
7. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ภาพพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ และ
ภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากสื่อนาเสนอ
PowerPoint เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

๒๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าสถานที่หรือสิ่งที่อยู่ในภาพตรง
กับพระพุทธศาสนาในสมัยใดและมีความสาคัญอย่างไร
(แนวคาตอบ : ภาพพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยพญาลิไทย
เป็นตพระพุ
ทธรูย ปได้ทีร่สับร้าการยกย่
งขึ้นในสมั
ไทยกษั
ตริปยที์ส่มุโขทั
กษั
ริย์สุโขทั
องว่ยาพญาลิ
เป็นพระพุ
ทธรู
ี ย
ับการยกย่
องว่าเป็่สนุดพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุด
พุได้ทรธลั
กษณะงดงามที
ภาพพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ได้รับการตีพิมพ์ขึ้นใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เป็น
พระไตรปิฎกที่ทรงพระราชทานไปยังประเทศต่าง ๆ
ภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของไทย เดิมเรียกว่า “มหาธาตุ
วิทยาลัย” ได้รับการพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ว่า “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”เป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ที่สาคัญ
แห่งหนึ่งของไทย )

๒๘
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29
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
- การตั้งประเด็น
1. อธิบายวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ คาถาม
ไทยในแต่ละยุคตามลาดับ
เวลา

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์อิทธิพลของ
ลขอศาสนา - การตั้งประเด็น
๒.
พุทธที่มีตท่อธที
ประเทศไทย
ศาสนาพุ
ม่ ตี อ่ ประเทศไทย คาถาม

ด้านคุณลักษณะ
3. อธิบายความสาคัญของการ - ครูตั้งคาถาม
เผยแผ่พระพุ
ทธศาสนาเข้
การเผยแผ่
พระพุ
ทธศสนาาสู่
ประเทศไทย
เข้
าสู่ประเทศไทย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถามวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยในแต่ละยุค
สมัย

ดี : อธิบายวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยในแต่ละยุคและ
ลาดับเวลาได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายวิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยในแต่ละยุคได้
ถูกต้องแต่ไม่สามารถลาดับ
เวลาได้ลาดับเวลา
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ายวิธบีการเผยแผ่
อธิบายอธิ
ายวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยในแต่ละยุค
ตามลาดับเวลา

- คาถามเกี่ยวกับอิทธิพล ดี : วิเคราะห์อิทธิพลของ
ของศาสนาพุทธที่มีต่อ ศาสนาพุทธที่มีต่อประเทศ
ไทยได้อย่างมีเหตุผล
ประเทศไทย
พอใช้ : วิเคราะห์อิทธิพล
ของศาสนาพุทธที่มีต่อ
ประเทศไทยได้อย่างมี
เหตุผลแต่ยังไม่ครบถ้วน
ทุกประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์อิทธิพลของ
ศาสนาพุทธที่มีต่อประเทศ
ไทยได้
- คาถามเกี่ยวกับ
ความสาคัญของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย

ดี : อธิบายความส�
ายความสำาคัคัญของ
การ
การเผยแผ่
พระพุ
ธศาสนา
อธิ
บายความส
าคัญทของการ
เข้าสู่ประเทศไทยได้
อย่างถูาสูก่
เผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้
ประเทศไทยได้
ต้อง
ต้อง มากกว่า ๓อย่ข้าองถูขึ้นกไป
มากกว่า 3 ข้อขึ้นไป
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30

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
พอใช้ อธิบายความสาคัญ
ของการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ของการเผยแผ่
พระพุ
ธศาสนาเข้าสู่
เข้าสู่ปทระเทศไทย
ปรับปรุง ไม่สามารถบอก
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
น้อยกว่า 3 ข้อ
ความสาคัญของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..................................................................................................................................... ........................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
......................................................................................................................... ..................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...................
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส1.1 ม.1/2 วิเคราะห์ความสาคัญของ ขั้นนา
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
1. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพการทาบุญตักบาตร ภาพคนนั่งสมาธิและภาพการ
เรื่อง ปฐมนิเทศและการสั
ทศน์และการสังคายนา
งคายนา
ยนในวั
นสาคันส�ญำทางพุ
ทธศาสนา
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตน ถวายเที
การถวายเที
ยนในวั
คัญทางพุ
ทธศาสนา
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
และครอบครัว
สาระสาคัญ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ศาสนาเป็นบ่อเกิด ของขนบธรรมเนียม
๑. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการเผย
ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการดาเนินชีวิตของ
แผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
คนในสังคม เพราะศาสนามีหลักคาสอนและข้อ
ปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ศาสนิกชนของตนเข้าใจชีวิต
ดาเนินชีวิตอย่างสงบสุข สามารถนาพาชีวิตตน
ที่มา : เมธิณี สมมิตร(2561)
ไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้ รวมทั้งช่วยทาให้สังคม
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ ว่าภาพเหล่านี้นักเรียนเคยพบใน
ดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
ขอบเขตเนื้อหา
ชีวิตประจาวันหรือได้ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และบ่งบอกถึงความสาคัญของ
1. ความสาคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในชีวิตของคนไทยอย่างไร
เข้าสู่ประเทศไทย
(แนวคาตอบ : เราสามารถพบเห็นหรือเคยปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวัน มีความสาคัญ
2. ผลที่เกิดขึ้นจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่ออการด
ารงชีวิวติตของคนไทยเพราะพุ
ทธศาสนาสอนให้
คนไทยรู
้จักการให้
ทาน การ
การดำ�รงชี
ของคนไทยเพราะพุ
ทธศาสนาสอนให้
คนไทยรู
้จักการให้
ทาน
เข้าสู่ประเทศไทย
รัการรั
กษาศีกลษาศี
มีหลลักมีธรรมค
าสอนเป็นที่ยึดเหนี
ตใจ่ยและเกิ
างพุทธศาสนา
หลักธรรมคำ�สอนเป็
นที่ยวจิ
ึดเหนี
วจิตใจดประเพณี
และเกิดทประเพณี
ทาง
ทีพุ่ดทีงธศาสนาที
าม)
่ดีงาม)

๓๑
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน
๑. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในหัวข้อ ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย โดยให้
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนไทย
เวลาเวลา 10 นาที
4. จากนั้นให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของการเผยแผ่
ด้านทักษะและกระบวนการ
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยและผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้ามาของ
๒. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยลงในกระดาษปรู๊ฟ โดยสรุปเป็นแผนผัง-ความคิด
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมี
เหตุผล
ตามความเข้าใจของนักเรียนในกลุ่มภายในเวลา 20 – 25 นาที ในหัวข้อดังนี้
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อนักเรียน
ด้านคุณลักษณะ
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
๓. อภิปรายความสาคัญของการเผยแผ่
- ผลที่เกิดขึ้นจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมี
(หมายเหตุ : ตัวอย่างแผนผังความคิดแนบท้ายแผนฯนี้)
เหตุผล
5. ให้นักเรียนนาเสนอผลงานกลุ่มแต่ละกลุ่มใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที แล้วให้ทุกกลุ่ม
ตั้งคาถามเกี่ยวกับความสาคัญและผลที่เกิดขึ้นจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยกลุ่มละ 1 คาถาม

๓๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นสรุป
ามารถตอบ
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถามคาถามที่กลุ่มตนเองเลือกไว้ กลุ่มอื่น ๆๆทีที่ ่สสามารถตอบ
คาถามได้ให้ตัวแทนกลุ่มยกมือขึ้นเพื่อขอสิทธิ์ตอบคาถามนั้น แต่ละกลุ่มได้สิทธิ์ตอบ
คาถามกลุ่มละ 1 ครั้ง กลุ่มที่เป็นเจ้าของคาถามเฉลยคาตอบ กลุ่มที่ตอบคาถามได้
ถูกต้องมากที่สุดครูอาจให้รางวัลหรือคะแนนพิเศษแก่กลุ่มนั้น
7. ครูและนักเรียนทบทวนคาถามและคาตอบเพื่อสรุปความรู้ โดยครูอธิบายความรู้
เพิ่มเติมจากคาถามของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

๓๓
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34
เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ - ประเมินจากการ
างานกลุ
่ม ่ม
เผยแผ่พระพุพระพุ
ทธศาสนาเข้
าสู่ า ทการท�
การเผยแผ่
ทธศาสนาเข้
ำงานกลุ
สูดิ่ดนินแดนไทย
แดนไทย

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจาก - ประเมินจากการ
างานกลุ
่ม ่ม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้า ทการท�
ำงานกลุ
สู่ประเทศไทย

ด้านคุณลักษณะ
3. อธิบายความสาคัญของการ - ครูตั้งคาถาม
เผยแผ่พระพุพระพุ
ทธศาสนาเข้
าสู่ า
การเผยแผ่
ทธศาสนาเข้
สูประเทศไทย
่ประเทศไทย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินงาน
กลุ่ม

เกณฑ์
ดี : อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ดินแดนไทยได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ดินแดนไทยได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครบทุกประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
การเผยแผ่
ทธศาสนา
เผยแผ่
พระพุพทระพุ
ธศาสนาเข้
าสู่
สู่ดินแดนไทย
ดิเข้นาแดนไทย

ดี : วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
จากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ้นจากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยได้อย่างมี
เหตุผลแต่ยังไม่ครับทุกด้าน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจาก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศไทย
- ค�ำถามเกี่ยวกับความ ดี : อธิบายความส�ำคัญของ
่ยวกับ
ดี : อธิบายความส
าคัญการ า
ส�- ำคคัาถามเกี
ญของการเผยแผ่
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้
ความสทาคัธศาสนาเข้
ญของการาสู่ สูอธิ
บายความสาคัอญย่าของการ
พระพุ
งถูกต้อง
่ประเทศไทยได้
เผยแผ่
เผยแผ่
พ
ระพุ
ท
ธศาสนาเข้
าสู่
ประเทศไทย
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
- แบบประเมินงาน
กลุ่ม
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35
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้
ประเทศไทย

เกณฑ์
มากกว่า 3 ข้อขึ้นไป
พอใช้ : อธิบายความสาคัญ
ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
น้อยกว่า 3 ข้อ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ความสาคัญของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. .......

35
22

ต่อสังคมไทย

ผลจากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

ความส
าคัญของพระพุ
ทธศาสนาในประเทศ
ความสำ�คั
ญของพระพุ
ทธศาสนา
ในประเทศไทย
ไทย

ต่อตัวนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสาคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบอภิปราย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส1.1 ม.1/2 วิเคราะห์ความสาคัญของ
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
1. นักเรียนร่วมกันพิจารณาภาพสังคมไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ เรื่องความสาคัญของพุทธศาสนา
และร่วมกันอภิปรายเพื่อนาเข้าสู่บทเรียนตามแนวคาถามดังต่อไปนี้
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตน
ต่อสังคมไทย
“ศาสนาพุทธเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียนอย่างไรบ้าง”
และครอบครัว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
(พิจารณาตามแนวคาตอบของนักเรียน)
สาระสาคัญ
1. แบบบันทึกกิจกรรม
“ศาสนาพุทธมีความสาคัญอย่างไรในสังคมไทย” (พิจารณาตามแนว
ศาสนาเป็นบ่อเกิด ของขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการดาเนินชีวิตของคน คาตอบของนักเรียน)
ในสังคม เพราะศาสนามีหลักคาสอนและข้อปฏิบัติที่ ขั้นสอน
ส่งเสริมให้ศาสนิกชนของตนเข้าใจชีวิต ดาเนินชีวิต 2. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายคาถาม
อย่างสงบสุข สามารถนาพาชีวิตตนไปสู่เป้าหมายที่ดี “ศาสนาพุทธมีความสาคัญอย่างไรต่อสังคมไทย” ให้เขียนคาตอบของตนคนละ
งามได้ รวมทั้งช่วยทาให้สังคมดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 1 ข้อ จากนั้นให้นักเรียนนาคาตอบของตนไปติดตามหัวข้อบนกระดานดังนี้
1) ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ขอบเขตเนื้อหา
2) ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของ
1. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
สังคมไทย
ฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ
3) ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสภาพแวดล้อมที่
2. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย
ฐานะสถาบันหลักของสังคมไทย
4) ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคล
3. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
พัฒนาตนและครอบครัว
ฐานะสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุม
3. ครูบรรยายเรื่อง “ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย” โดยใช้
สังคมไทย

๓๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสาคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
สื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่องความสาคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ฐานะการพัฒนาตนและครอบครัว
จากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณาคาถาม“ศาสนาพุทธมีความสาคัญอย่างไรต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
สังคมไทย” อีกครั้งและสามารถย้ายคาตอบของตนเองไปยังหัวข้ออื่นได้ ครูสุ่ม
ด้านความรู้
คาตอบที่นักเรียนได้ติดไว้และสอบถามเหตุผล
1. บอกความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อ 4. ครูให้นักเรียนร่วมกันหาข้อสรุปที่ได้จากคาตอบของนักเรียนในแต่ละด้าน
สังคมไทยได้ถูกต้อง
แล้วจดบันทึกลงสมุด
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสรุป
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่พระพุทธศาสนา 4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความคิดรวบยอดตามแนวคาถามต่อไปนี้
มีความสาคัญต่อสังคมไทยในฐานะต่าง ๆ ได้อย่าง “ศาสนามีความสาคัญอย่างไรต่อมนุษย์”
สมเหตุสมผล
(แนวคาตอบ : ศาสนาเป็นบ่อเกิด ของขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม
ด้านคุณลักษณะ
ตลอดจนการดาเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะศาสนามีหลักคาสอนและข้อ
3. ผู้เรียนสามารถประเมินคุณค่าของ
ปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ศาสนิกชนของตนเข้าใจชีวิต ดาเนินชีวิตอย่างสงบสุข
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ตนเอง และ
สามารถนาพาชีวิตตนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้ รวมทั้งช่วยทาให้สังคมดารงอยู่
ครอบครัวได้อย่างมีเหตุผล
ได้อย่างมั่นคง)

๓๘
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีผลต่อ
สังคมไทยได้ถูกต้อง

วิธีการ
ครูตั้งคาถาม

ด้านทักษะและกระบวนการ
การอภิปรายกลุ่ม
2. วิเคราะห์สาเหตุที่
พระพุทธศาสนามีความสาคัญ
ต่อสังคมไทยในฐานะต่าง ๆ

ด้านคุณลักษณะ
3. ประเมินคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมไทย ตนเอง และ
ครอบครัว

บอกแนวทางการนา
ความรู้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถามเกี่ยวกับ
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มี
ผลต่อสังคมไทย

ดี บอกความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีผลต่อ
สังคมไทยได้ถูกต้องและมี
เหตุผล
พอใช้ บอกความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีผลต่อ
สังคมไทยได้ถูกต้องแต่ขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง ไม่สามารถบอก
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีผลต่อ
สังคมไทยได้

- อภิปรายในชั้นเรียน
ในหัวข้อ
“ความสาคัญต่อ
สังคมไทยในฐานะ
ต่าง ๆ”

ดี วิเคราะห์สาเหตุที่
พระพุทธศาสนามี
ความสาคัญต่อสังคมไทยใน
ฐานะต่าง ๆ ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้ วิเคราะห์สาเหตุที่
พระพุทธศาสนามี
ความสาคัญต่อสังคมไทยใน
ฐานะต่าง ๆ ได้ แต่ขาด
เหตุผลประกอบ
ปรับปรุง ไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุที่
พระพุทธศาสนามี
ความสาคัญต่อสังคมไทยใน
ฐานะต่าง ๆ ได้

- คาถามเกี่ยวกับการ
นาความรู้ทาง
พระพุทธศาสนามา
ปรับใช้

ดี ประเมินคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมไทย ตนเอง และ
ครอบครัวได้อย่างมีเหตุผล

40
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

40

พอใช้ ประเมินคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อ
พอใช้
ประเมิ
นคุณและ
ค่าของ
สังคมไทย
ตนเอง
พระพุ
ทธศาสนาที
่มีต่อ ผล
ครอบครั
วได้แต่ขาดเหตุ
สัประกอบ
งคมไทย ตนเอง และ
ครอบครั
ขาดเหตุผล
ปรับปรุงวได้
ไม่แสต่ามารถ
ประกอบ
ประเมินคุณค่าของ
ปรั
บปรุทงธศาสนาที
ไม่สามารถ
พระพุ
่มีต่อ
ประเมิ
น
คุ
ณ
ค่
า
ของ
สังคมไทย ตนเอง และ
พระพุ
ทธศาสนาที
ครอบครั
วได้ ่มีต่อ
สังคมไทย ตนเอง และ
ครอบครัวได้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
8. บันทึกผลหลังสอน
.............................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................... ....................
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................... ....................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
ลงชื(.......................................................)
่อ ......................................ผู้ตรวจ
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส1.1 ม.1/2 วิเคราะห์ความสาคัญของ ขั้นนา
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint
1. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพการบรรพชาอุปสมบทจากสื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่องพระพุทธศาสนาในฐานะ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตน เรื่องพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
สถาบันหลักของชาติ
และครอบครัว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สาระสาคัญ
1. วิเคราะห์หน้าที่และ
ศาสนาเป็นบ่อเกิด ของขนบธรรมเนียม
ประโยชน์ของพระพุทธศาสนา
ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการดาเนินชีวิตของ
ในฐานะสถาบันหลักของชาติ
คนในสังคม เพราะศาสนามีหลักคาสอนและข้อ
ปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ศาสนิกชนของตนเข้าใจชีวิต
ดาเนินชีวิตอย่างสงบสุข สามารถนาพาชีวิตตน
ไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้ รวมทั้งช่วยทาให้สังคม
ดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
ขอบเขตเนื้อหา
ที่มา : เมธิณี สมมิตร(2561)
1. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพว่า การบรรพชาอุปสมบท
ฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ
2. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน ของชายไทย มีความสาคัญอย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น
(แนวคาตอบ : การบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุมีความสาคัญต่อการสืบทอด
ฐานะสถาบันหลักของสังคมไทย
3. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน พระพุทธศาสนา เมื่อบวชแล้วจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยและนาหลักธรรมนั้นสั่งสอน
ฐานะสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุม โปรดเหล่าอุบาสกอุบาสิกา พระสงฆ์ยังทาหน้าที่เป็นผู้นาทาพิธีกรรมทาง

๔๑
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สังคมไทย
พระพุทธศาสนา การบรรพชาอุปสมบทจึงเป็นประเพณีสาคัญที่ทาให้
4. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน พระพุทธศาสนายังคงอยู่ต่อไป)
ขั้นสอน
ฐานะการพัฒนาตนและครอบครัว
าภาพพระแก้ววมรกตและภาพพระบาทสมเด็
มรกตและภาพพระบาทสมเด็จจพระเจ้
พระเจ้าอยู
าอยู่ห่หัวรััวชรัชกาลที
กาลที่ ๙่ 9 ทรง
2. ครูนำ�ภาพพระแก้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.
ผนวชให้นักเรีนยักนพิ
ารณาจากนั
้นใช้้นคใช้าถามดั
งนี้ งนี้
ด้านความรู้
ทรงผนวชให้
เรียจนพิ
จารณาจากนั
คำ�ถามดั
จากนั้นครูผู้สอนอธิ
อนอธิบบายและเชื
ายและเชื่อ่อมโยงถึ
มโยงถึงงความสำ�คั
ความสาคัญญของพระพุ
ของพระพุททธศาสนา
ธศาสนาใน
1. อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่เป็่เนป็หนึ
่งในสถาบั
นหลั
ฐานะสถาบันหลักของชาติได้อย่างถูกต้อง
ในฐานะที
นหนึ
่งในสถาบั
นหลักของชาติ
กของชาติ(แนวการอธิ
(แนวการอธิบบายาย: :พระแก้
พระแก้ววมรกต
มรกต
ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่ของพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปที่มีความสาคัญยิ่ง ได้รับการยกย่องให้เป็น
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย และการที่พระเจ้าอยู่หัวฯทรงผนวช เป็นการ
การสืบ
ในฐานะสถาบันหลักของชาติได้อย่างมีเหตุผล
การบรรพชาอุ
ปสมบทที
่พระมหากษั
ตริยต์ไริทยทรงปฏิ
บัตบิสืบัติสทอดมา
ด้านคุณลักษณะ
สืทอดประเพณี
บทอดประเพณี
การบรรพชาอุ
ปสมบทที
่พระมหากษั
ย์ไทยทรงปฏิ
ืบทอดมา
3. บอกประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในฐานะ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นการยืนยันถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาโดย
สถาบันหลักของชาติได้อย่างมีเหตุผล
ตลอด จนกลายมาเป็นหนึ่งในสามของสถาบันหลักของชาติไทยคือ สถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มาจนถึงปัจจุบัน)
3. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ครูแจกกระดาษ A4 คู่ละ 1 แผ่น เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์หน้าที่และประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
ตามหัวข้อดังนี้
- หน้าที่ของพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
- ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ

๔๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยศึกษาจากหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาลงในกระดาษ A๔
A4 ให้เวลาในการทางาน
ประมาณ 25 นาที
4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ ครูเขียนคาตอบของนักเรียนลงบนกระดาน
หน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
5. ครูนาพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ที่ทรงพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ สมาคม
พุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ 17 ธันวาคม 2512 ความว่า
“...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้...”
(ที่มา : www.thaihealth.or.th)
จากนั้นนักเรียนวิเคราะห์ความหมายของพระราชดารัสตามความเข้าใจของนักเรียน
(แนวคาตอบ : พระพุทธศาสนานั้นมีหลักคาสอนที่เป็นความจริงที่มีประโยชน์แก่คน
ทุกระดับชั้น แต่การจะนาหลักธรรมมาปฏิบัติเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจและต้องใช้ให้
เหมาะสมตามเหตุการณ์ในปัจจุบันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด)
6. ให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการสืบทอดและบารุงรักษาพระพุทธศาสนาตาม
แนวคิดของนักเรียนมาให้ได้มากที่สุด
(แนวคาตอบ : เช่น การร่วมกิจกรรมกับวัด การร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรของ
นักเรียนชาย การนาหลักธรรมคาสอนที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันโดยศึกษา

๔๓
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักธรรมคาสอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เป็นต้น)

๔๔
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45

เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันหลักของชาติ

ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่
ของพระพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันหลักของชาติ

ด้านคุณลักษณะ
3. บอกประโยชน์ของ
พระพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันหลักของชาติ

วิธีการ
- ครูตั้งคาถาม

- ประเมินงานกลุ่ม

- ประเมินงานกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ดี : อธิบายความสาคัญของ
- คาถามเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันหลักของชาติได้อย่าง
ความสาคัญของ
ถูกต้อง
พระพุทธศาสนา
พอใช้ : อธิบายความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันหลักของชาติแต่ไม่ครบ
ทุกประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันหลักของชาติ
ดี : วิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่ของ
- แบบประเมินงาน พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบัน
กลุ่ม
หลักของชาติได้อย่างมีเหตุ
พอใช้ : วิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่
ของพระพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันหลักของชาติแต่ไม่ครบทุก
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์
เกี่ยวกับหน้าที่ของ
พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบัน
หลักของชาติ
ดี : บอกประโยชน์ของ
- แบบประเมินงาน พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบัน
หลักของชาติ ได้อย่างถูกต้อง
กลุ่ม
มากกว่า 3 ข้อขึ้นไป
พอใช้ : บอกประโยชน์ของ
พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบัน
หลักของชาติ ได้อย่างถูกต้องน้อย
กว่า 3 ข้อ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะสถาบันหลักของชาติ
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................... ....................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่้ทได้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิดเห็นน/ข้
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
รหัสวิชา ส21101
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 8 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สัสุขนติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย
พระพุ
ทธศาสนา
หรือ ศาสนาที
่ตนนับถืออศาสนาที
สู่ประเทศไทย
ส. อธิ
๑.๑บายการเผยแผ่
ม.๑/๒ วิเคราะห์
ความส�
ำคัญของพระพุ
ทธศาสนา หรื
่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย
ส 1.1้งการพั
ม.1/2
รวมทั
ฒนาตนและครอบครัว
วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้ง
๒.
สาระส�
ำคัญ/ความคิดรวบยอด
การพั
ฒนาตนและครอบครั
ว
ตติ งั้ แต่ดปรวบยอด
ระสูติ จนถึงบ�ำเพ็ญทึกกรกิรยิ า ประวัตสิ าวก ชาดก เรือ่ งเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ย่อม
2 .สาระสพระประวั
าคัญ/ความคิ
ท�ำให้ได้ข้อพุคิดทส�ธประวั
ำคัญเกีต่ยิตวกัั้งแต่
บการประพฤติ
าน ซึ่งทุเรืก่อคนควรน�
ำไปปฏิกชน
บัติ
ป ระสู ติ จนถึตงนและคุ
บาเพ็ญณทุธรรมอั
กกรกินรเป็
ิยานแบบอย่
ประวัติสางของท่
าวก ชาดก
งเล่ า ศาสนิ
ในการด�
ชีวิตาให้ได้ข้อคิดสาคัญเกี่ยวกับการประพฤติตนและคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน ซึ่งทุกคน
ตัวอย่างำเนิย่นอมท
ควรนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) อธิบายพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ เสด็จออกผนวช และบาเพ็ญทุกกรกิริยาได้อย่างถูกต้อง
2) อธิบายข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธสาวกและพุทธสาวิกา
3) วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่ได้จากศาสนิกชนตัวอย่าง
ทักษะ/กระบวนการ
4) อธิบายเหตุการณ์พุทธประวัติได้อย่างถูกต้อง คลอบคลุมสาระสาคัญของเหตุการณ์
5) ตั้งคาถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติได้อย่างน่าสนใจและมีวิจารณญาณ
6) อธิบายประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกาได้ครบและถูกต้อง
7) อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้อย่างมีความเข้าใจถูกต้องเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
8) ระบุและอธิบายเกี่ยวกับข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องศาสนิกชนตัวอย่าง
ได้อย่างเหมาะสม
9) วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องราวของอัมพชาดกและติตติรชาดกได้อย่างมีความเข้าใจถูกต้อง
และมีเหตุผล
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เจตคติ
10) อภิปรายคุณค่าและความสาคัญของการศึกษาพุทธประวัติ
11) ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติกับชีวิตได้
12) อภิปรายคุณค่าของการยึดถือ ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาได้
13) ประเมินค่าค่าของการยึดถือ ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาได้
14) อภิปรายคุณค่าของข้อคิดและคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่อง อัมพชาดก และ ติดติระ
ได้อย่ไดั
างมีอย่เหตุ
ติชาดก
ตติรชาดก
างมีผเลหตุผล
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- การเขียนเรียงความเรื่อง “การประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้า พุทธสาวก
พุทธสาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่าง ในการดาเนินชีวิตประจาวัน”

๔๙
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
การประยุ กต์ใช้แแนวทาง
นวทาง ระบุ
ระบุคคุุณณธรรมที
่ ควร
ธรรมที่ควร
แบบอย่างของ
งของ
ปฏิบัติตนของพระพุ
นของ ทธเจ้า ยึยึดดถืถืออเป็เป็นนแบบอย่
พระพุททธเจ้
ธเจ้า าพุพุททธสาวก
ธสาวก
ทธเจ้า พุพุททธสาวิ
ธสาวก
พุพระพุ
ทธสาวก
กา พระพุ
ธสาวิกกาและ
าและศาสนิก
พุพุททธสาวิ
พุทธสาวิกา
และศาสนิกชนตัวอย่ าง ใน
ชนตั วกอย่
กต้ อง
และศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนิ
ชนตัางได้
วอย่ถาูงได้
การด
าเนิ
น
ชี
ว
ต
ิ
ประจ
าวั
น
าไป
ในการดำ�เนินชีวติ
ถูเชืกต้่ อมโยงการน
อง เชือ่ มโยงการนำ�
ประจำ�วัน

ไปปฏิ
ป ฏิ บบัตั ติ ติามต ในชี
า มวติ ใ น
ประจำ�วั
นได้าวัอย่นาได้ง อย่ าง
ชีวิตประจ
สมเหตุ
และมีมี การ
สมเหตุสผมผล
ล และ
การแสดงความคิ
แสดงความคิดเห็ดนเห็
อย่นาง
อย่
างสรรค์  
สร้างสร้
งสรรค์

3 (ดี)
ระบุคคุุณณธรรมที
่ ควร
ระบุ
ธรรมที่ควร
ยึยึดดถืถืออเป็เป็นนแบบอย่
แบบอย่างของ
พระพุ
พระพุททธเจ้
ธเจ้า าพุพุททธสาวก
ธสาวก
พุทธสาวิกาและ
พุทธสาวิกาและศาสนิ ก
ศาสนิกชนตัวอย่างได้
งได้ ถู กต้ อง
ถูชนตั
กต้อวงอย่
เชือ่ ามโยงการนำ�
เชื่ อมโยงการน
ไปปฏิ
บตั ติ าม ในชีวาไป
ติ
ป ฏิ บันติได้อตย่างม ใ น
ประจำ�วั
สร้ชีวาิงสรรค์
ตประจ  าวันได้ อย่าง
สร้างสรรค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 12 - 10 หมายถึง
คะแนน 9 – 7 หมายถึง
คะแนน 6 – 4 หมายถึง
คะแนน 3 – 1 หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

2 (พอใช้)
ระบุคุณณธรรมที
ธรรมที่ควร่ควร
ยึยึดดถืถืออเป็นแบบอย่
แบบอย่าางง
ของพระพุ
ธเจ้าา พุทธ
ของพระพุททธเจ้
พุทธสาวก
สาวก พุทธสาวิกา
พุทธสาวิกา
และศาสนิกกชน
ชน
และศาสนิ
อย่าางได้
งได้
ตัตัววอย่
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1 (ปรับปรุง)
ไม่สามารถระบุ
คุณธรรมที่ควรยึดถือ
เป็นแบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา
และศาสนิกชน
ตัวอย่างได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง เหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ส1.2 ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ ขั้นนา
ครู
ส
่
ุ
ม
ตั
ว
แทนนั
ก
เรี
ย
นให้
อ
อกมาเล่
า
เรื
อ
่
งเกี
ย
่
วกั
บ
เหตุ
ก
ารณ์
ใ
นพุ
ท
ธประวั
ต
ิ
ท
่
ี
1.
ประสูติจนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยา หรือ ประวัติศาสดา
2. สื่ อ โปรแกรม Power Point
ที
น
่
ก
ั
เรี
ย
นเคยได้
ย
น
ิ
หรื
อ
เคยศึ
ก
ษามาหน้
า
ชั
น
้
เรี
ย
น
นั
ก
เรี
ย
นเคยได้
ย
น
ิ
หรื
อ
เคยศึ
ก
ษามาหน้
า
ชั
น
้
เรี
ย
น
ทีต่ นนับถือตามที่กาหนด
เรื่อง พุทธประวัติ
2. ครูเปิ ดภาพเหตุการณ์ ส าคัญ ในพุทธประวัติโดยใช้สื่ อโปรแกรม Power
สาระสาคัญ
3. ใบความรู้ชุด เหตุการณ์
Point แล้วให้นักเรียนร่วมกันระบุว่าแต่ละภาพคือเหตุการณ์ใด
จริยวรรตและการประพฤติ
วัตรและการประพฤติปปฏิฏิบบัติตนของ ขั้นสอน
พุทธประวัติ
ผู้นาทางศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต 3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจานวนเท่
เท่า 
าๆๆ กัน หลังจาก ภาระงาน/ชิ้นงาน
และพัฒนาตนเองของ ศาสนิกชน
นั้นครูแจกใบความรู้ชุดเหตุการณ์ในพุทธประวัติให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยแต่ 1) อธิบายเหตุการณ์พุทธประวัติ
ได้ออย่ย่าางถู
งถูกต้กอต้งอครอบคลุ
ง ค ล อ บมค ลุ ม
ขอบเขตเนื้อหา
ละกลุ่มจะได้รับใบความรู้ดังต่อไปนี้
สาระสาคัญของเหตุการณ์
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงบาเพ็ญทุกกรกิริยา
- กลุ่มที่ 1 ใบความรู้เหตุการณ์ช่วงประสูติ
- กลุ่มที่ 2 ใบความรู้เหตุการณ์ช่วงพบเทวทูตทั้ง 4
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง
ย่อมทาให้ ได้ข้อคิดสาคัญเกี่ยวกับการประพฤติตน
- กลุ่มที่ 3 ใบความรู้เหตุการณ์ช่วงเสด็จออกผนวช
และคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน ซึ่งทุกคน
- กลุ่มที่ 4 ใบความรู้เหตุการณ์ช่วงบาเพ็ญทุกรกิริยา
- กลุ่มที่ 5 ใบความรู้เหตุการณ์ตรัสรู้
ควรนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ที่ได้รับในประเด็น ลาดับ
ด้านความรู้
เวลาที่เกิดเหตุการณ์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์
1. อธิบายเหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
5. ครูให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาสรุป เหตุการณ์ สาคัญ ในพุท ธ
2. วิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเหตุการณ์ใน ประวัติตามที่กลุ่มตนเองได้
ตนเองได้รรับับพร้อมทั้งนนำ�เสนอข้
าเสนอข้อคิดที่ได้รับจากการศึกษา
ษา
พุทธประวั
ติได้ติได้
เหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติช่วงดังกล่าวหน้าชั้นเรียน
ในพุ
ทธประวั

๕๐
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง เหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ขั้นสรุป
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา 6. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “เพราะเหตุใดเรา
ต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุคคลสาคัญหรือผู้นา
พุทธประวัติ
ตรและการประพฤติปปฏิฏิบบตั ติั นิตน
ทางศาสนา” (แนวคาตอบ : จริยวัวรรตและการประพฤติ
ของผู้นาทางศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตและ
พัฒนาตนเองของ ศาสนิกชน)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

51

38

52

เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายเหตุการณ์สาคัญ
ในพุทธประวัติได้

วิธีการ
- การถาม/ตอบ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จาก - ประเมินผลงาน
การศึกษาเหตุการณ์ในพุทธ นักเรียน
ประวัติได้

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าและ
ความสาคัญของการศึกษา
พุทธประวัติ

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
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เกณฑ์

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : อธิบ ายเหตุ ก ารณ์
พุ ท ธประวั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ งง  คค รลอ บ ค ลุ ม
ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
เหตุการณ์
พ อ ใ ช้ : อ ธิ บ า ย
เหตุการณ์ พุ ทธประวัติ
ได้ บ างเห ตุ ก ารณ์ ที่
สาคัญ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ ใ น
พุทธประวัติได้
- แบบประเมินผลงานนักเรียน

ดี : วิ เคราะห์ ข้ อ คิ ด ที่
ไ ด้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
เหตุการณ์ พุทธประวัติ
ได้อย่างเข้าใจ มีเหตุผล
แ ล ะ คิ ด ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลาย
พอใช้ : ระบุและข้อคิด
ที่ได้อย่างเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกข้อคิดได้

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : อภิ ปรายคุ ณค่ าและ
ความส าคั ญในการศึ กษา
พุทธประวัติอย่างมีเหตุผล
และคิดได้อย่างหลากหลาย
พอใช้ : บอกความส าคั ญ
ของเรื่องที่เรียนได้
ปรับปรุง : อภิปรายคุณค่า
และความสาคัญได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................................. ............
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู
หารหรื
ับมอบหมาย
9. ความคิ
้บริ้บหริารหรื
อผูอ้ทผูี่ไ้ทด้รี่ได้ับรมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน.......... พ.ศ. ....
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส1.2 ม.1/3 วิเคราะห์ พุทธประวัติ ขั้นนา
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นดู ชุ ด ภาพพุ ท ธประวั ติ ต ามล� ำ ดั บ ตั้ ง แต่ ป ระสู ติ
ตั้ ง แต่ ป ระสู ติ จ นถึ ง บ าเพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย า หรื อ 1. ครูให้นักเรียนดูชุดภาพพุทธประวัติตามลาดับ ตั้งแต่ประสูติ เสด็จ
เสด็จออกผนวช
ญทุรกิยกรกิ
ริยา  สและตรั
สื่อโปรแกรม
ออกผนวช
บาเพ็ญบ�ทุำกเพ็กรกิ
า และตรั
รู้โดยใช้สรูส้โื่อดยใช้
โปรแกรม
Power
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
PowerเรืPoint
่องพุทตธประวั
วตั้งประเด็
นค�ำถามเกี
บภาพด
Point
่ อ งพุ ทเรืธประวั
ิ แล้ วตตัิ ้ งแล้
ประเด็
น ค าถามเกี
่ ย วกั่ยบวกั
ภาพชุ
สาระสาคัญ
ดังากล่
มีความเกี
บพระพุ
อย่างไร
ดัชุงดกล่
วนัา้นวนัมีค้นวามเกี
่ยวข้่ยอวข้
งกัอบงกั
พระพุ
ทธเจ้ทาธเจ้
อย่าางไร
วัตรและการประพฤติปปฏิฏิบตั ติ น ขั้นสอน
จริยวรรตและการประพฤติ
ของผู้น้ นาทางศาสนาเป็
� ำ ทางศาสนาเป็
น แบบอย่
่ ดี ใ น 2. ครูให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาวี ดี ทั ศ น์ เรื่ อ งพุ ท ธประวั ติ ฉ บั บ ย่ อ แล้ ว ให้
ของผู
นแบบอย่
างทีา่ดงที
ีในการ
ดการด�
า เนิ ำนเนิชี นวิ ตชี วแิ ตลและพั
ะ พั ฒฒนนาตนเองของ
า ต น เอ ง ข อ ง นักเรียนทุกคนคิดประเด็นที่ตนสงสัยหรือสนใจคนละหนึ่งประเด็น
ศาสนิกกชนชน
ศาสนิ
หลังจากวีดีทัศน์จบ
ขอบเขตเนื้อหา
3. ครูแจกกระดาษ post-it ขนาด 3 คูณ 3 นิ้ว ให้นักเรียนทุกคน
พุ ท ธประวั ติ ตั้ ง แต่ ป ระสู ติ จนถึ ง เพื่อเขียนประเด็นคาถามที่ตนเองคิดภายหลังจากศึกษาวีดีทัศน์เรื่อง
บาเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติสาวก ชาดก เรื่อง พุทธประวัติลงในกระดาษที่ครูแจกให้
เล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ย่อมทาให้ได้ข้อคิด ๔.
4. ครู
ยนตามประเด็
นคาถามที
่นักเรี่ นยั กนเขี
Postครูจจัดั ดกลุกลุ่ม่นัมกนัเรีก เรี
ย นตามประเด็
น ค� ำ ถามที
เรี ยนลงใน
นเขี ย นลงใน
สาคัญ เกี่ยวกับการประพฤติตนและคุณธรรม Post-it
it โดยแบ่
ง กลุ่งมกลุ
ตามความเกี
่ ย วข้่ยวข้
อ งระหว่
โดยแบ่
่มตามความเกี
องระหว่า งค
างค�าถามและล
ำถามและล�าดั
ำดับ
อันเป็นแบบอย่างของท่าน ซึ่งทุกคนควรนาไป เหตุการณ์ในพุทธประวัติแต่ละช่วงดังต่อไปนี้
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
- กลุ่มที่ 1 คาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงประสูติ
- กลุ่มที่ 2 คาถามเกี่ยวกับเทวทูต ทั้ง 4
- กลุ่มที่ 3 คาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงบาเพ็ญทุกรกิริยา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
2. สือ่ อโปรแกรม
โ ป ร แ กPower
ร ม PPoint
o w e r P o in t
เรื่อง พุทธประวัติ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) ตั้งคาถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ประวัติได้อย่างน่าสนใจและมีวิจารณญาณ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พุทธประวัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
รายวิชา สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มที่ 5 คาถามอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกประเด็นคาถามที่
ด้านความรู้
ภายในกลุ่ม่ มแล้แล้วร่ววร่มกั
วมกั
น อภิ
ป รายและ
1. อธิบายเหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติได้ ทีน่่นาสนใจของสมาชิ
่าสนใจของสมาชิ กภายในกลุ
นอภิ
ปราย
และ
วิเคราะห์ในประเด็นคาถามที่เลือก
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิ เ คราะห์ ตี ค วาม เหตุ ก ารณ์ ในพุ ท ธ 6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอ
ประเด็นคาถามที่กลุ่มของตนเลือกแล้วนาเสนอข้อสรุปจาก
ประวัติได้
การอภิปรายภายในกลุ่มย่อยให้นักเรียนกลุ่มอื่นฟัง โดยครู
ด้านคุณลักษณะ
เขี ย นข้ อ สรุ ป ที่ น่ า สนใจลงบนกระดานภายหลั งจากการ
3. ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธ นการน�
าเสนอของนั
กเรียกนแต่
ละกลุละกลุ
่ม ่ม
ำเสนอของนั
เรียนแต่
ประวัติกับชีวิตได้
ขั้นสรุป
๗.
นร่ววมกั
มกันนอภิ
อภิปปรายสรุ
รายสรุปปในประเด็
ในประเด็นนข้ข้ออคิคิดดที่
7. ครูและนักเรียนร่
วัวัตตรและ
ทีได้ไ่ จด้ากการศึ
จากการศึกษาพุ
กษาพุททธประวั
ธประวัติต(แนวค
ิ (แนวค�าตอบ
ำตอบ: :จริจริยยยวรรตและ
รและ
การประพฤติปฏิบัติตนของผู้นาทางศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตนเองของ ศาสนิกชน)
8. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการนาข้อคิด
ที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๕
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายเหตุการณ์สาคัญ - การถาม/ตอบ
ในพุทธประวัติได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2 . วิ เค ร า ะ ห์ ตี ค ว า ม - การตั้งคาถาม
เหตุการณ์ในพุทธประวัติได้

ด้านคุณลักษณะ
3. ประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ - การอภิปราย
จากการศึก ษาพุ ท ธประวัติ
กับชีวิตได้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ดี : อธิบายเหตุการณ์พุทธ
ประวัติได้อย่างถูกต้อง คล
อบคลุมสาระส
าคัญของ
ครอบคลุ
มสาระสำ�คั
ญของ
เหตุการณ์
พอใช้ : อธิบายเหตุการณ์
พุทธประวัติได้บาง
เหตุการณ์ที่สาคัญ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายเหตุการณ์ในพุทธ
ประวัติได้

- แบบประเมินผลงานนักเรียน

ดี : ตั้งคาถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติได้
อย่างน่าสนใจและมี
วิจารณญาณ
พอใช้ : ตั้งคาถามได้อย่าง
น่าสนใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิจารณญาณในการตั้ง
คาถาม

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ดี : อภิปรายการประยุกต์ใช้
ข้อคิดที่ได้จากการศึกษา
พุทธประวัติได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : อภิปรายการ
ประยุ
กต์ใช้กปต์ระวั
ิได้ ติได้
การประยุ
ใช้ปตระวั
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายการประยุกต์ใช้
ข้อคิดที่ได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรื
ับมอบหมาย
9.
อผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ส1.2 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตน ขั้นนา
1.
ครู
ใ
ห้
น
ั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สนทนาเกี
่
ย
วกั
บ
ความหมายของพุ
ท
ธสาวกและพุ
ท
ธ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
1) อธิบายประวั ติของพุทธสาวก
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ สาวิกาโดยครูใช้คาถาม ดังนี้
พุ
ท
ธสาวกและพุ
ท
ธสาวิ
ก
าหมายถึ
ง
อะไร
และมี
ค
วามส
าคั
ญ
ต่
อ
พุทธสาวิกาได้ครบและถูกต้อง
กาหนด
พระพุทธศาสนาอย่างไร”(แนวคาตอบ : หมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้า ผู้ฟัง
สาระสาคัญ
และปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเพศชายเรียกว่า “พุทธสาวก” ได้แก่
ข้อคิดจากเรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่นใน ภิกษุและอุบาสก เพศหญิงเรียกว่า “พุทธสาวิกา” ได้แก่ภิกษุณีและอุบาสิกา )
ศาสนา เป็ น แนวทางที่ ดี ในการด าเนิ น ชี วิ ต หรื อ 2. ครูถานนักเรียนเกี่ยวกับพุทธสาวก พุทธสาวิกา ที่นักเรียนรู้จัก
พัฒนาตนของผู้อื่น
ขั้นสอน
ขอบเขตเนื้อหา
3. ครูให้นักเรียนศึกษาประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ทั้ง 4 คนได้แก่พระ
พุทธสาวก หมายถึง ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้า มหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณณฑิฑิกกะเศรษฐี
เศรษฐี และนางวิสาขา จากใบความรู้
และหลั ก ธรรมคาสอนของพระพุ ท ธเจ้ า หากเป็ น ชุดประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
ชายจะเรียกว่า พุทธสาวก หากเป็นหญิงจะเรียกว่า 4. ครูให้ นั กเรี ยนเล่น เกม “สื บ คุณ สมบั ติ.. พุทธสาวก/พุ ทธสาวิกา” โดยมี
พุท ธสาวิ กกาา พุ
ธสาวกจึงงหมายถึ
หมายถึงง ภิภิกกษุษุกแและ
ละ กติกาดังต่อไปนี้ คือ ครูบอกคาใบ้ซึ่งแสดงลักษณะหรือคุณสมบัติสาคัญของ
พุ ททธสาวกจึ
อุ บ าสก ส่ ว นพุ ท ธสาวิ ก า หมายถึ ง ภิ ก ษุ ณี แ ละ พุทธสาวกและพุทธสาวิกาให้นักเรียนฟัง หลังจากนั้นให้นักเรียนค้นหาคาตอบ
อุบาสิกา
จากคาใบ้ดังกล่าวนั้นตรงกับพุทธสาวกและพุทธสาวิกาคนใด โดยคาใบ้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
คาตอบมีดังต่อไปนี้
- พุทธสาวก คนที่หนึ่ง เป็นผู้ชักชวนพระอรหันต์ กว่า 500 รูป มา
ด้านความรู้
1. อธิบ ายประวัติข องพุ ท ธสาวก พุ ท ธสาวิ กาคน กระทาการสังคายนาครั้งแรก (พระมหากัสสปะ)
สาคัญได้
- พุทธสาวก คนที่สอง เชี่ยวชาญด้านพระวินัย (พระอุบาลี)

๕๘
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
- พุทธสาวก คนที่สาม มั่งคั่ง มั่นคง นิยมทาบุญทาทาน (อนาถบิณฑิกะ
เศรษฐี)
- พุทธสาวิกา คนที่สี่ ผมงาม เนื้องาม กระดูกก็งาม ผิวก็งาม
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้จากการศึกษา วัยก็ยังงาม (พระนางวิสาขา)
เรื่ อ งของ พุ ท ธสาวก พุ ท ธสาวิ ก า ใน 5. ครูให้นักเรียนที่ตอบคาถามถูกในแต่ละข้อสรุปประวัติของพุทธสาวก
พุทธสาวิกาในข้อที่ตนเองตอบถูกหน้าชั้นเรียน
ชีวิตประจาวันได้
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ด้านคุณลักษณะ
3. ประเมินคุณค่าของการยึดถือ ปฏิบัติ ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าของการศึกษาประวัติของ
ตนตามแนวทางของศาสนาได้
- พุทธสาวก พุทธสาวิกา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๙
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60
เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
1. อธิบายประวัติของพุทธ - สังงเกตพฤติ
เก ต พ กฤรรม
ติ ก ร ร ม - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : อธิบายประวัติของ
สาวก พุทธสาวิกาคนสาคัญ นักเรียน
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
ได้
ได้ครบและถูกต้อง
พ อ ใ ช้ : สามารถ
สามารถ
ายประวั
อธิบบายประวั
ติพตุทิ พธ ุ ท ธ
สาวกและพุ ท ธสาวิ ก า
ได้เป็นบางคน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายประวัติของพุทธ
สาวกและพุ ท ธสาวิ ก า
ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เก ต พ กฤรรม
ติ ก ร ร ม - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : สามารถ
2. ประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ - สังงเกตพฤติ
ส าม ารถ
- แบบประเมินผลงานนักเรียน ประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ คิ ด ที่ ได้
จากการศึ ก ษ าเรื่ อ งของ นักเรียน
ป ร ะ นเ มิผลงาน
น ผ ล งาน
พุ ทธสาวก พุ ท ธสาวิก า ใน - ประเมิ
จาก พุ ท ธส าวกแล ะ
นักเรียน
ชีวิตวประจ
าวันำวัได้นได้
พุ ท ธ ส าวิ ก าอ ย่ างมี
ในชี
ิตประจ�
ความเข้าใจถูกต้องและ
เหมาะสมและน่าสนใจ
พอใช้ : ประยุ ก ต์ ใ ช้
ข้อคิดที่ได้อย่างเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อคิดได้
ด้านคุณลักษณะ
3. ประเมิ น ค่ า ค่ า ของการ - ประเมิ
ป ร ะ นเ มิผลงาน
น ผ ล ง า น - แบบประเมินผลงานนักเรียน ดี : ประเมินคุณค่าของ
ติ ต น ต า ม นักเรียน
กการปฏิ
า ร ป บฏิัตบัิตตินตาม
ตนตาม
ยึดดถืถือ อปฏิปบฏิัติตบันตาม
แนวทางของศาสนาได้
แนวทางของศาสนาได้
อย่ า งเหมาะสมและมี
เหตุผล
พอใช้ : ประเมินคุณค่า
ของการปฏิบัติตนตาม
แนวทางของศาสนาได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ประเมินคุณค่าได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
เห็นน/ข้
/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิดดเห็
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
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ส1.2 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กาหนด
สาระสาคัญ
ข้อคิดจากเรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่นใน
ศาสนา เป็ น แนวทางที่ ดี ในการด าเนิ น ชี วิ ต หรื อ
พัฒนาตนของผู้อื่น
ขอบเขตเนื้อหา
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงบาเพ็ญทุก
ประวัติสตาวก
ทุกรกิ
กรกิริยราิยา ประวั
ิสาวกชาดก
ชาดกเรืเรื่อ่องเล่
งเล่าา ศาสนิกชน
ตั ว อย่ าง ย่ อ มท าให้ ได้ ข้ อ คิ ด ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การ
ประพฤติ ต นและคุ
แบบอย่าางของ
งของ
การประพฤติ
ตนและคุณณธรรมอั
ธรรมอันนเป็ นแบบอย่
ท่าน ซึ่งทุกคนควรนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ระบุ ข้ อ คิ ด และคุ ณ ธรรมที่ ได้ รับ จากการพุ ท ธ
สาวกและพุทธสาวิกา

ตัวชี้วัด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1 ) ออภิภิปปรายแนวทาง
รายแน วท างการ
ประยุ
ก ต์กใต์ช้ใขช้้ อข้อคิคิดดทีได้่ ไ อด้ย่อาย่งมีา งมี
การประยุ
ความเข้าใจถูกต้อง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับพุทธสาวก พุทธสาวิกา
2. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าสามารถนาเอาข้อคิดและคุณธรรมของ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้หรือไม่ อย่างไร
ขั้นสอน
3. ครูติดแผ่นป้ายหัวข้อพุทธสาวก พุทธสาวิกา บนกระดานหน้าชั้นเรียน เรียง
ดังต่อไปนี้
- พระมหากัสสปะ
- พระอุบาลี
- อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
- นางวิสาขา
4. ครูให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์ข้อคิดและคุณธรรมจากประวัติของพุทธสาวก
พุ ท ธสาวิ ก าทั้ ง 4 คน หลั งจากนั้ น ครูให้ นั ก เรี ย นออกมาเขี ย นข้ อ คิ ด และ
คุณ ธรรมที่ ได้จากการศึก ษาประวัติพุ ท ธสาวก พุ ทธสาวิ กา ลงบนกระดาน
บริเวณใต้แผ่นป้ายหัวข้อที่ติดอยู่บนกระดาน
5. ครูถามคาถามนักเรียนเกี
เกี่ยวข้
วกับอกัข้บอคิดและคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่อง
ของพุทธสาวก พุทธสาวิกา นั้นสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างไรบ้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง คุณธรรมประจาใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

๖๒
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ด้านทักษะและกระบวนการ
2. อภิ ป รายแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้
ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องของ พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ในชีวิตประจาวันได้
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของการยึดถือ ปฏิบัติ
ตนตามแนวทางของศาสนาได้

ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าของการศึกษาประวัติ
ของพุทธธสาวก พุทธสาวิกา (แนวคำ�ตอบ : ข้อคิดจากเรื่องราวของ
สาวก
ทธสาวิ
า (แนวคาตอบนแนวทางที
: ข้อคิดจากเรื
่องราวของผู
ผู้ที่ศรัทพุธายึ
ดมั่นกในศาสนา เป็
่ดีในการดำ�เนิ
นชีิว้ทิตี่ หรือ
ศรั
ธายึดมั่นในศาสนา
พัฒทนาตนของผู
้อื่น) เป็นแนวทางที่ดีในการดาเนินชีวิตหรือ
พัฒนาตนของผู้อื่น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง คุณธรรมประจาใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๖๓
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๖๔

เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. ระบุข้อคิดและคุณธรรมที่ - สั ง เกตพฤติ ก รรม
ได้รับจากการพุทธสาวกและ นักเรียน
พุทธสาวิกา
- ประเมินผลงานกลุ่ม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. อภิ
อภิปปรายแนวทาง
รายแนวทางการ - สั ง เกตพฤติ ก รรม
๒.
ประยุ ก ต์กกใต์ต์ช้ใใขช้ช้้ อขขคิ้อ้อคิคิดดดทีทีที่ ไ่ไ่ได้ด้ด้จ าก นักเรียน
การประยุ
การประยุ
การศึ ก ษกาเรื
จากการศึ
ษาเรื่ อ่องของ
งของ พุ ท ธ - ประเมินผลงานกลุ่ม
ว ก พุ พุททธธสาวิ
ส า วิกา ก า ใ น
พุส ทาธสาวก
ชีวิตวประจ
าวันำวัได้นได้
ในชี
ิตประจ�

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิ ป รายคุ ณ ค่ า ของการ - สั ง เกตพฤติ ก รรม
ยึดถือดปฏิ
ิตนตามแนวทาง
การยึ
ถื อบัตปฏิ
บั ติ ต นตาม นักเรียน
- ประเมินผลงานกลุ่ม
ของศาสนาได้
แนวทางของศาสนาได้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบสังเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม
นักเรียยนน
-- แบบประเมิ
ผลงาน
แบบประเมินนผลงาน
กลุ
กลุ่ม่ม

ดี : ระบุและอธิบาย
เกี่ยวกับข้อคิดที่ได้รับ
จากการศึกษาเรื่องพุทธ
สาวก พุทธสาวิกาได้
อย่างหลากหลายและ
เหมาะสม
พอใช้ : ระบุข้อคิดที่ได้
จากการศึกษาได้
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถ
ระบุข้อคิดที่ได้รับ

- แบบสังเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม
นักเรียยนน
-- แบบประเมิ
ผลงาน
แบบประเมินนผลงาน
กลุ
กลุ่ม่ม

ดี : อภิปรายแนวทางการ
ประยุกต์ใกช้ต์ขใ้อช้คิขด้อทีคิ่ไดด้ที่ได้
การประยุ
อย่างมีความเข้าใจ
ถูกต้องเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
พอใช้ : อภิปราย
แนวทางการประยุกต์ใช้
ข้อคิดที่ได้อย่างมีความ
เข้าใจถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้

- แบบสังเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม
นักเรียยนน
-- แบบประเมิ
ผลงาน
แบบประเมินนผลงาน
กลุ
กลุ่ม่ม

ดี : อภิปรายคุณค่าของ
การปฏิบัติตนตาม
แนวทางของศาสนาอย่าง
มีความเข้าใจถูกต้องและ
มีเหตุผล
พอใช้ : อภิปรายคุณค่า
ของการปฏิบัติตนตาม
แนวทางของศาสนาอย่าง
มีความเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายคุณค่าได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้
๙.
/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริริหหารหรื
ารหรืออผูผู้ท้ที่ได้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั
น
้
น
า
1. สมุดจดบันทึก
ส1.2 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ 1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่นักเรียนยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนิน 2. สื่อโปรแกรม Power Point
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ ชีวิต พร้อมให้นักเรียนยกตัวอย่างหน้าชั้นเรียน
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างอันดีในการนับ 3. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
กาหนด
ถื อ และปฏิ บั ติ ต นตามแนวทางของศาสนาแล้ ว ยกตั ว อย่ าง พระเจ้ า อโศก ภาระงาน/ชิ้นงาน
สาระสาคัญ
มหาราชและพระอุตตระเถระ
1 ) อภิ
อ ภิปปรายแนวทาง
รายแน วท างการ
ข้อคิดจากเรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่นใน ขั้นสอน
ประยุ ก ต์กใต์ช้ใขช้้ ขอ้อคิคิดดทีที่ ไ่ ด้อย่ย่าางมีงมี
การประยุ
ศาสนา เป็ น แนวทางที่ ดี ในการด าเนิ น ชี วิ ต หรื อ 3. ครูให้นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์เรื่อง พระเจ้าอโศกมหาราช พระอุตตระเถระ ความเข้าใจถูกต้องเหมาะสมและ
พัฒนาตนของผู้อื่น
หลังจากจบวีดีทัศน์ ครูถามความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวีดีทัศน์
สร้างสรรค์
4. ครูสุ่มนักเรียนตัวแทนจานวน 4 คน ให้ออกมาเขียนข้อคิดและคุณธรรมที่
ขอบเขตเนื้อหา
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงบาเพ็ญทุก ได้รับจากการศึกษาประวัติของพระเจ้ าอโศกมหาราชและพระอุตตระเถระบน
กรกิ
ประวัติสตาวก
ทุกรกิริยราิยา ประวั
ิสาวกชาดก
ชาดกเรืเรื่อ่องเล่
งเล่าา ศาสนิกชน กระดาน
ตั ว อย่ าง ย่ อ มท าให้ ได้ ข้ อ คิ ด ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การ 5. ครูให้นักเรียนเขียนแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้จาก
ประพฤติ
ต นและคุ
ณ ธรรมอั
การประพฤติ
ตนและคุ
ณธรรมอันนเป็เป็นนแบบอย่
แบบอย่างของ การศึกษาประวัติของพระเจ้าอโศกมหราชและพระอุตตระเถระลงในแบบ
ท่าน ซึ่งทุกคนควรนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
บันทึกกิจกรรม
ขั้นสรุป
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
6. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงคุณค่าของการเป็นศาสนิกชนที่ดี โดยใช้
1. อธิ บ ายข้ อ คิ ด และคุ ณ ธรรมที่ ไ ด้ รั บ จากการ แนวคาถามดังต่อไปนี้
- การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีมีคุณค่าอย่างไรต่อตัวนักเรียน (แนว
การศึกษาเรื่องศาสนิกชนตัวอย่างได้
คาตอบ : จิตใจสงบสุขด้วยหลักธรรมทางศาสนา)

๖๖
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- การศึกษาเรื่องราวของ พุทธสาวก พุทธสาวิกา และ ศาสนิกชนตัวอย่างนั้น
ด้านทักษะและกระบวนการ
มีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไร” (ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติตนจาก
2. อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้ เรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่นในศาสนา เป็นแนวทางที่ดีในการดาเนินชีวิต
จากการศึกษาเรื่องของศาสนิกชนตัวอย่าง ใน หรือพัฒนาตนของผู้อื่น)
ชีวิตประจาวันได้
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของการยึดถือ ปฏิบัติตน
ตามแนวทางของศาสนาได้

๖๗
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายข้อคิดและ
คุณธรรมที่ได้รับจาก
การศึกษาเรื่องศาสนิกชน
ตัวอย่างได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. อภิปรายแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้จาก
การศึกษาเรื่องของศาสนิก ชนตัวอย่าง ใน
ชีวิตประจาวันได้

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : ระบุและอธิบายเกี่ยวกับ
ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับ
จากการศึกษาเรื่องศาสนิก
ชนตัวอย่างได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
พอใช้ : ระบุข้อคิดและ
คุณธรรมที่ได้จากการศึกษา
ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับ

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- ประเมินผลงาน
กลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของการ
ยึดถือ ปฏิบัติตนตาม
แนวทางของศาสนาได้

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : อภิปรายแนวทางการ
- แบบประเมินผลงานกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้อย่างมี
ความเข้าใจถูกต้องเหมาะสม
และสร้างสรรค์
พอใช้ : อภิปรายแนวทาง
การประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้
อย่างมีความเข้าใจถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : อภิปรายคุณค่าของการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางของ
ศาสนาอย่างมีความเข้าใจ
ถูกต้องและมีเหตุผล
พอใช้ : อภิปรายคุณค่าของ
การปฏิบัติตนตามแนวทาง
ของศาสนาอย่างมีความ
เข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายคุณค่าได้

6855
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
ความคิดดเห็
เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
................................................................................................................................ ...........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑2 เรื่อง ศาสนิกชนสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ส1.2 ม.1/4 วิเคราะห์ และประพฤติ ขั้นนา
ตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก 1. ครู ให้ นั ก เรี ย นอ่ า นข้ อ คิ ด ของท่ า น “พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ” พร้ อ มกั น จากภาพ 2 สื่ อ โปรแกรม Power Point
ประวั ติ ส าวก ชาดก/เรื่ อ งเล่ า และศาสนิ ก ชน ดังต่อไปนี้
เรื่อง ศาสนิกชนสัมพันธ์
ตัวอย่างตามที่กาหนด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สาระสาคัญ
1) ระบุและอธิบายเกี่ยวกับข้อคิด
แและคุ
ล ะณ
คุ ธรรมที
ณ ธ ร ร่ได้มรทีับ่ จาก
ได้ รั บ จ า ก
ข้อคิดจากเรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่น
การศึกษาเรื่องศาสนิกชนตัวอย่าง
ในศาสนา เป็นแนวทางที่ดีในการดาเนินชีวิตหรือ
ได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาตนของผู้อื่น
ขอบเขตเนื้อหา
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/data/product/blog/
http://www.trueplookpanya.com/data/product/blog/
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงบบ�าเพ็
ำเพ็ญ
images/upload/folder_3Constellations/upconts/
กรกิรรยิ ิยา ประวั
า ประวั
ิส าวก
งเล่า กศา
ทุกกรกิ
ตสิ ตาวก
ชาดกชาดก
เรือ่ งเล่เรืา ่อศาสนิ
ชน images/upload/folder_3Constellations/upconts/
11358681_1653510264881867_1054716331_n.jpg
ก ชนตั
้ อ คิ่ยดวกัสบาคัการ
ญ 11358681_1653510264881867_1054716331_n.jpg
ตัสนิ
วอย่
าง ย่วออย่
มท�าำงให้ย่ได้อขมท
้อคิาให้
ดส�ำไคัด้ญขเกี
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นข้อคิดที่ได้รับจากข้อความคา
เกี่ย วกับ การประพฤติ
ต นและคุ
ธรรมอัานงของ
เป็ น
ประพฤติ
ตนและคุณธรรมอั
นเป็นณแบบอย่
สอนของท่านพุาทนพุ
ธทาสภิ
กขุ กขุ
คำ�สอนของท่
ทธทาสภิ
าน ำซึไปปฏิ
่งทุกคนควรน
าไปปฏิ
ท่แบบอย่
าน ซึ่งทุางของท่
กคนควรน�
บัติในการด�
ำเนินบชีัตวิใิตน 3. ครูถามคาถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนมีเบื้องต้นเกี่ยวกับท่านพระพุทธ
การดาเนินชีวิต
ทาสภิกขุ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายข้ อ คิ ด และคุ ณ ธรรมที่ ไ ด้ รั บ จาก
การศึกษาเรื่องศาสนิกชนตัวอย่างได้

๗๐
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ภิกขุแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการนาข้อคิดทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
แล้วออกมานาเสนอในรูปแบบของการแสดงบทบาทสมมติ ใช้เวลาแสดงกลุ่มละ 5
นาที โดยคาสอนที่นักเรียนจะได้รับมีดังต่อไปนี้
- “ คนชั่ว คอยแต่จะโฆษณาความชั่วของผู้อนื่ เพราะเขารู้จักแต่ความชั่วของ
ผู้อื่นไม่รู้จักความดีของใคร”
- “ ไสยศาสตร์นี้ เก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนใช้ไปเรือ่ ยๆจนกว่าปัญญาเขาจะแก่
แล้วเขาก็จะเปลี่ยนเอง”
สนทนา พู
จาธรรมวันวัดนยัจาธรรม
่ออย่
งเหลวไหล
““ปิปิดด-เปิด- ปาก
จาธรรม
งยัค่งาค่ำ� อย่
อย่าวัพูานดพูยัดเรื
“ปาก
ปิดสนทนา
-เปิดปากพูดดสนทนา พู
งค�่อเรื่ำงเหลวไหล
าพูดเรื่องเหลวไหล
พูดแต่เรื่อง ดับทุกข์ได โดยสัจนัย ไม่เท่าไหร่ คนทัง้ โลก ไม่โศกแล”
- “ หมาเห่า อย่าเห่าตอบเพราะจะทาให้มีหมาเพิ่มอีกหนึ่งตัว ถึงเขาจะด่าเรา
อย่างเสียๆ หายๆนั้น ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราควรจะด่ากลับ”
8. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความรู้สึกภายหลังจากการแสงดบทบาทสมมติแล้ว
บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑2 เรื่อง ศาสนิกชนสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ 4. ครูบรรยายเกี่ยวกับประวัติของท่านพระพุทธทาสภิกขุ
ได้จากการศึกษาเรื่องของ พุทธสาวก พุทธ 5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “พระพุทธทาสภิกขุเป็น
างทีาเนิ
่ดีตน่อชีศาสนิ
างไร” (แนวคำ�ตอบ
เป็น่ดแบบอย่
ทีแบบอย่
่ดีในการด
วิตหรืกอชนอย่
พัฒนาตนเองได้
) แบบอย่:างที
ีต่อศาสนิางที
กชน่ดี
สาวิ
กา ในชี
วิตประจ
าวันได้ นได้
พุทธสาวิ
กา ในชี
ิวิตประจำ�วั
ในการดำ�เนิ
อย่
างไร” นชีวิตหรือพัฒนาตนเอง)
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของการยึดถือ ปฏิบัติตน 6. ครูแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้วิธีการให้นกั เรียนทุกคนนับเลขเรียงกัน
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลากคาสอนของท่านพระพุทธทาส
ตามแนวทางของศาสนาได้
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ขั้นสรุป
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการเรียนรู้โดยใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
- จากการศึกษาและทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัตแิ ละหลักธรรมคาสอน
ของท่านพระพุทธทาสภิกขุมีประโยชน์อย่างไรต่อตัวนักเรียน ( แนวคาตอบ : ท่านพระ
พุทธทาสภิกขุเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนิกชนสัมพันธ์และการศึกษาข้อคิดจาก
เรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่นในศาสนา เป็นแนวทาง ในการดำ�เนินชีวิต )

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑2 เรื่อง ศาสนิกชนสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๗๒
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายข้อคิดและ
คุณธรรมที่ได้รับจาก
การศึกษาเรื่องศาสนิกชน
ตัวอย่างได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม/ตอบ

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. อภิปรายแนวทางการ
ประยุกต์ใกช้ต์ขใ้อช้คิขดอ้ ทีคิ่ไดด้ทีจไ่ าก
การประยุ
ด้จาก
การศึกษาเรื่องของ พุทธ
พุสาวก
ทธสาวก
พุทธสาวิ
พุทธสาวิ
กา ในกา ใน
ในชี
ิตประจ�
นได้
ชีวิตวประจ
าวัำนวัได้

ดี : ระบุและอธิบายเกี่ยวกับ
ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับจาก
การศึกษาเรื่องศาสนิกชนตัวอย่าง
ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
พอใช้ : ระบุข้อคิดและคุณธรรม
ที่ได้จากการศึกษาได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุข้อคิด
และคุณธรรมที่ได้รับ

- สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
- ประเมินผล
งานกลุ่ม

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินผลงานกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของการ
ยึดถือดถืปฏิอ บปฏิ
ัติตบนตาม
การยึ
ัติตนตาม
แนวทางของศาสนาได้

ดี : อภิปรายแนวทางการ
ประยุกต์ใช้กขต์้อใช้คิขด้อทีคิ่ไดด้ทีอย่่ได้าองมีย่างมี
การประยุ
ความเข้าใจถูกต้องเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
พอใช้ : อภิปรายแนวทางการ
ประยุกต์ใช้กขต์้อใช้คิขด้อทีคิ่ไดด้ทีอย่่ได้าองมีย่างมี
การประยุ
ความเข้าใจถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถประยุกต์ใช้
ข้อคิดที่ได้

- สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ดี : อภิปรายคุณค่าของการ
ปฏิบัติตบนตามแนวทางของ
การปฏิ
ัติตนตามแนวทางของ
ศาสนาอย่างมีความเข้าใจถูกต้อง
และมีเหตุผล
พอใช้ : อภิปรายคุณค่าของการ
ปฏิบัติตบนตามแนวทางของ
การปฏิ
ัติตนตามแนวทางของ
ศาสนาอย่างมีความเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปราย
คุณค่าได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑3 เรื่อง อัมพชาดกและติตติรชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
เวลา 1 ชั่วโมง
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั
น
้
น
า
1. วี ดี ทั ศ น์ เรื่ อ ง “อั ม พชาดก”
ส1.2 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ 1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายในประเด็ น ชาดกโดยมี แ นวค าถาม และ “ติตติรชาดก”
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตาม ดังต่อไปนี้
- นักเรียนเคยได้ยินหรือรู้จักชาดกหรือไม่ (แนวคาตอบ : เรื่องของ 3. กระดาษ Post-it
ที่กาหนด
พระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ พระองค์นามาตรัสเล่าแห้พุทธบริษัทเพื่อใช้ ภาระงาน/ชิ้นงาน
สาระสาคัญ
สอนหลักธรรม)
1) วิเคราะห์ ข้ อคิ ดจากเรื่อ งราว
เรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
- นักเรียนชอบฟังชาดกหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงชอบฟัง (แนวคาตอบ : ของอัมพชาดกและติตติรชาดกได้
มี ข้ อ คิ ด ที่ แ ฝงอยู่ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา เพราะชาดกมีรูปแบบเรื่องเล่ าแบบนิ ทานที่ให้ ทั้ งความสนุ กสนานและแฝง อย่างมี ความเข้าใจถูกต้องและมี
ความคิดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ความรู้ไว้ด้วย)
เหตุผล
ขอบเขตเนื้อหา
2. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างชาดกที่นักเรียนรู้จัก แล้วให้นักเรียนบรรยายเนื้อ
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงบาเพ็ญทุก เรื่องโดยย่อของชาดกที่นักเรียนรู้จัก
กรกิ
ประวัติสตาวก
ทุกรกิริยราิยา ประวั
ิสาวกชาดก
ชาดกเรืเรื่อ่องเล่
งเล่าา ศาสนิกชน ขั้นสอน
ตั ว อย่ าง ย่ อ มท าให้ ได้ ข้ อ คิ ด ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การ 3. ครูให้นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์เรื่อง “อัมพชาดก” และ “ติตติรชาดก” โดย
ประพฤติ ต นและคุ ณ ธรรมอั น เป็ น แบบอย่ างของ เมื่อนักเรียนดูจบครูให้นักเรียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับชาดกทั้งสองเรื่อง
ท่าน ซึ่งทุกคนควรนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
4. ครูแจกกระดาษ Post-it ขนาด 3 คูณ 3 ให้นักเรียนคนละ 2 แผ่น แล้ว
จุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนเขียนข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องราวของ อัมพ
ชาดกและติตติรชาดก ลงในกระดาษที่แจกให้ โดยแบ่งเขียนลงในกระดาษใบ
ด้านความรู้
1. อธิบายเรื่องราวของอัมพชาดกและติตติรชาดก ละแผ่นดังต่อไปนี้
ได้อย่างถูกต้อง
- แผ่นที่ 1 คุณธรรมของอัมพชาดก
- แผ่นที่ ๒ คุณธรรมของติตติรชาดก
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑3 เรื่อง อัมพชาดกและติตติรชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ด้านทักษะและกระบวนการ
5. ครูเขียนตารางหัวข้อเรื่องอัมพชาดกและติตติรชาดกลง
2. วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องราวของอัมพชาดก บนกระดานแล้วให้นักเรียนนากระดาษ Post-it ที่นักเรียน
และติตติรชาดกได้อย่างมีเหตุผล
เขียนข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับจากชาดกทั้งสองเรื่องไปติด
ไว้ในช่องของหัวข้อเรื่องบนกระดานที่ครูเขียน
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายประโยชน์ของการศึกษาเรื่องราว 6. ครูและนัก เรียนร่วมกัน อภิ ป รายในประเด็น ข้อคิดและ
ของอั ม พชาดกและติ ต ติ ร ชาดกได้ อ ย่ า งมี คุณธรรมที่เชื่อมโยงกันระหว่างชาดกทั้งสองเรื่อง
7. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปเนื้อเรื่องและข้อคิดที่ได้รับจาก
เหตุผล
การศึกษาเรื่องอัมพชาดกและติตติรชาดกลงในแบบบันทึก
กิจกรรม
ขั้นสรุป
8. ครู แ ละนั ก เรีย นร่ ว มกั น อภิ ป รายสรุ ป ความรู้ ที่ ได้ จ าก
การศึกษาเรื่องราวของอัมพชาดกและติตติรชาดกโดยใช้แนว
คาถามดังต่อไปนี้
- การศึกษาเรื่องราวของชาดกให้ประโยชน์และ
คุณค่าอย่างไรกับนักเรียน (แนวคาตอบ : นาข้อคิดที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายเรื่องราวของอัมพ - คาถาม/ตอบ
ชาดกและติตติรชาดกได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ข้อคิดจาก
- สังเกต
เรื่องราวของอัมพชาดกและ พฤติกรรม
ติตติรชาดกได้
นักเรียน

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายประโยชน์ของ - สังเกต
การศึกษาเรื่องราวของอัมพ - พฤติกรรม
ชาดกและติตติรชาดกได้
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

-คำ�ถาม
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : อธิบายเรื่องราวของอัมพ
ชาดกและติตติรชาดกได้อย่าง
ถูกต้องและคลอบคลุม
สาระสาคัญ
พอใช้ : อธิบายเรื่องราวของ
อัมพชาดกและติตติรชาดกได้
อย่างถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
เรื่องราวของอัมพชาดกและ
ติตติรชาดกได้
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : วิเคราะห์ข้อคิดจาก
เรื่องราวของอัมพชาดกและ
ติตติรชาดกได้อย่างมีความ
เข้าใจถูกต้องและมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ข้อคิดจาก
เรื่องราวของอัมพชาดกและ
ติตติรชาดกได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องราว
ของอัมพชาดกและติตติร ชาดกได้
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดี : อภิปรายประโยชน์ของ
การศึกษาเรื่องราวของอัมพ ชาดกและติตติรชาดกต่อชีวิต
ตนเองได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : อภิปรายประโยชน์
ของการศึกษาเรื่องราวของ
อัมพชาดกและติตติรชาดกได้
ปรับปรุง : อภิปรายประโยชน์
ของการศึกษาเรื่องราวของ
อัมพชาดกและติตติรชาดกได้

78
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑4 เรื่อง คุณธรรมจากชาดกและการนาไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ส1.2 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตน ขั้นนา
ครู
ถ
ามค
าถามทบทวนนั
ก
เรี
ย
นเกี
่
ย
วกั
บ
อั
ม
พชาดกและติ
ต
ติ
ร
ชาดกโดยใช้
1.
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
2. สื่ อ โปรแกรม Power Point
แนวค
าถามดั
ง
ต่
อ
ไปนี
้
สาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
เรื่องคุณ ธรรมจากชาดกและการ
อั
ม
พชาดกเป็
น
เรื
่
อ
งราวเกี
่
ย
วข้
อ
งกั
บ
อะไรและนั
ก
เรี
ย
นได้
ข
้
อ
คิ
ด
กาหนด
นาไปใช้
อย่างไร
สาระสาคัญ
- ติตติรชาดกเป็น เรื่องราวเกี่ยวข้องกับ อะไรและนักเรียนได้ข้อคิ ด ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) อภิ ป รายคุ ณ ค่ า ของข้ อ คิ ด
เรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนา อย่างไรบ้าง
คุ ณ ธรรมของอั ม พชาดกและ
มี ข้ อ คิ ด ที่ แ ฝงอยู่ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา ขั้นสอน
ความคิดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น “นักเรียนสามารถแต่ง ติต ติร ชาดกที่ มี ต่อ ชีวิต ตนเองได้
อย่างมีเหตุผล
ขอบเขตเนื้อหา
นิทานที่แฝงข้อคิดหรือคุณธรรมได้หรือไม่ อย่างไร”
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงบาเพ็ญทุก 3. ครู ให้ นั ก เรี ย นแต่ ง นิ ท านลงในแบบบั น ทึ ก กิ จ กรรมโดยใช้ ข้ อ คิ ด และ
ทุกรกิ
กรกิริยริยา า ประวั
ิสาวก ชาดก
ชาดก เรืเรื่อ่องเล่
งเล่าา ศาสนิกชน คุณ ธรรมที่ได้รับจากอัมพชาดกและติตติรชาดกประกอบการแต่งนิทาน ใช้
ประวัติตสาวก
ตั ว อย่ าง ย่ อ มท าให้ ได้ ข้ อ คิ ด ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การ เวลาในการเขียนนิทาน 10 นาที
ประพฤติ ต นและคุ ณ ธรรมอั น เป็ น แบบอย่ างของ 4. ครูสุ่มนักเรียนจานวน 5 คน ออกมาเล่านิทานที่ตนเองแต่งหน้าชั้นเรียน
ท่าน ซึ่งทุกคนควรนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
พร้อมบอกข้อคิดหรือคุณธรรมของนิทานที่ตนเองแต่งและอธิบาย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑4 เรื่อง คุณธรรมจากชาดกและการนาไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
รายวิชา สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อสรุป
ด้านความรู้
5. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสรุปข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับ
1. จาแนกข้อคิดและคุณธรรมที่แฝงอยู่ใน
จากการศึกษาเรื่องอัมพชาดกและติตติรชาดก
อัมพชาดก และ ติดติรชาดก ได้อย่างเข้าใจ
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “การนาข้อคิดที่ได้รับจาก
ด้านทักษะและกระบวนการ
อัมพชาดกและติตติรชาดกไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน”
2. ประยุก ต์ ใช้ ข้ อ คิด และคุ ณ ธรรมที่ ได้ รับ จาก (แนวคาตอบ : เรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีข้อคิดที่
อัมพชาดกและติตติรชาดกได้อย่างสร้างสรรค์
แฝงอยู่ เพื่ อเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาความคิดและประยุกต์ใช้ใน
ด้านคุณลักษณะ
ชีวิตประจาวัน )
3. อภิปรายคุณค่าของข้อคิดและคุณธรรมที่ได้
จากการศึกษาเรื่อง อัมพชาดก และ
ติดตติระชาดก
ชาดก ได้ได้ออย่ย่าางมีงมีเหตุ
เหตุผผลล

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. จาแนกข้อคิดและ
คุณธรรมที่แฝงอยู่ใน อัมพ
ชาดก และ ติดตติรชาดก

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ประยุกต์ใช้ข้อคิดและ
คุณธรรมที่ได้รับจากอัมพ ชาดกและติติตติรชาดก
ชาดกได้
อย่างสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของ
ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้จาก
การศึกษาเรื่อง อัมพชาดก
ชาดก ได้อย่าง
และ ติตดติรระชาดก
มีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ดี : จาแนกข้อคิดที่ได้จาก
การศึกษาชาดกอย่างมีความเข้าใจ
ถูกต้องตามเนื้อหาของเรื่องและคิด
ได้อย่างหลากหลาย
พอใช้ : จาแนกข้อคิดที่ได้จาก
การศึกษาชาดกอย่างมีความเข้าใจ
ถูกต้องตามเนื้อหาของเรื่อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถข้อคิดที่ได้
จากการศึกษาชาดกได้

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- ประเมินผลงาน
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน

ดี : บอกแนวทางการประยุกต์ใช้
ข้อคิดและคุณธรรมได้อย่างมีความ
เข้าใจถูกต้องเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
พอใช้ : บอกแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ข้อคิดและคุณธรรมได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอกแนว
ทางการประยุกต์ใช้ข้อคิดและ
คุณธรรมได้

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- ประเมินผลงาน
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน

ดี : อภิปรายคุณค่าของข้อคิด
คุณธรรมของอัมพชาดกและติตติร ชาดกที่มีต่อชีวิตตนเองได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อภิปรายคุณค่าของข้อคิด
คุณธรรมของอัมพชาดกและติตติร ชาดกที่ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปราย
คุณค่าของข้อคิดคุณธรรมของอัมพ ชาดกและติตติรชาดกที่ได้

82
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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๘๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิถีธรรม
รหัสวิชา ส 21101
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 8 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ พระพุทธศาสนา
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
สุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมส�ำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
ธคุณำและข้
ธรรมส
ญในกรอบอริยสัจ 4 หรืวอหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
ก�ำหนด เห็อธินบคุายพุ
ณค่าทและน�
ไปพัฒอนาแก้
ปัญาคัหาของตนเองและครอบครั
กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 เป็นหลักสาคัญในการดาเนินชีวิตที่นาไปสู่ความพ้นทุกข์พุทธศาสน สุภาษิต เป็นข้อธรรมสาคัญที่มีข้อคิดเตือนใจบุคคลให้นาไปเป็นหลักในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการ
ดาเนินำเนิ
ชีวนิตชีวิต
การด�
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- พระรัตนตรัย
- พุทธคุณ ๙
- อริยสัจ ๔
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- ย เว เสวติ ตาทิโส, อตฺตนา โจทยตฺตาน: คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น
- อตฺตนา โจทยตฺตาน: จงเตือนตนด้วยตนเอง
- นิสมฺม กรณ เสยฺโย: การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา: เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนาทุกข์มาให้
ทักษะ/กระบวนการ
- การวิเคราะห์หลักการปฏิบัติตนตามหลักอริยสัจ ๔ โดยที่ปรับใช้กับชีวิตประจาวัน
- วิเคราะห์และสรุปประวัติและลาดับการปฏิบัติศาสนพิธีในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- อธิบายความหมายและสามารถปฏิบัติตนตามหลักโยนิโสมนสิการและระบุหลักธรรมที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
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เจตคติ

- ความสาคัญของพระรัตนตรัยที่มีต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
- ความสาคัญของปฏิบัติตนตามหลักธรรมอริยสัจ 4 และพุทธศาสนสุภาษิต
- ปฏิบัติตนตามหลักธรรมอริยสัจ 4 และพุทธศาสนสุภาษิต
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงานหรือชื้นงาน
การเสนอแนวทางการนาหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในหัวข้อ “มรรคานาพาสุข”
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1. การอธิบายการนาหลัก อธิบายการนาหลัก
อธิบายการนาหลัก
อธิบายการนาหลัก
อริยสัจ 4 ไปใช้ใน
อริยสัจ 4 ไปใช้ได้
อริยสัจ 4 ไปใช้ได้
อริยสัจ 4 ไปใช้ได้
ชีวิตประจาวัน
อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างถูกต้องเหมาะสม ถูกต้อง
และชัดเจน
2. การบอกความสาคัญ บอกความสาคัญของ บอกความสาคัญของ บอกความสาคัญของ
ของการนาหลักอริยสัจ 4 อริยสัจได้อย่างถูกต้อง อริยสัจได้อย่างถูกต้อง อริยสัจได้ถูกต้อง
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เหมาะสมและชัดเจน เหมาะสม
3. ความเรียบร้อยของ
ผลงานเป็นระเบียบ
ผลงานเป็นระเบียบ
ผลงานเป็นระเบียบ
ผลงาน
สวยงาม ไม่มีคาผิด
สวยงาม มีคาผิด
แต่ยังไม่สวยงาม ไม่
ไม่
เล็กน้อย
มีคมาผิีคำ�ผิ
ดด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 12 - 10 หมายถึง
คะแนน 9 – 7 หมายถึง
คะแนน 6 – 4 หมายถึง
คะแนน 3 – 1 หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
อธิบายการนาหลัก
อริยสัจ 4 ไปใช้ได้
ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน
บอกความสาคัญของ
อริยสัจได้ถูกต้องแต่
ยังไม่ชัดเจน
ผลงานไม่เป็น
ระเบียบ มีคาเขียน
ผิดมาก

พระพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พระรัตนตรัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พระรัตนตรัย
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3้ สัเรื
่อง วิกถษา
ีธรรม
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 1
กลุ
งคมศึ
ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตักลุวชี่ม้วสาระการเรี
ัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส ๑.๑ ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อ
ขักิจ้นกรรมการเรี
นา
ยนรู้
1.
ภาพพระพุ
ทธรู้ ป พระไตรปิฎก
สื่อ/แหล่
งเรียนรู
ธรรมสาคัสญ๑.๑
ในกรอบอริ
หรือทหลั
ม.1/5ยสัอธิจ๔บายพุ
1.
ธคุกณธรรมของ
และข้อ
ขั้นครู
นาให้นักเรียนดูภาพพระพุทธรูป พระไตรปิฎก และภาพพระสงฆ์
และภาพพระสงฆ์
1. ภาพพระพุทธรูป พระไตรปิฎก
ศาสนาที
บถือตามทีย่กสัาหนดเห็
ธรรมสาคั่ตญนนัในกรอบอริ
ค่าและ
จ๔ หรือนหลัคุณ
กธรรมของ
1. ครูให้นักเรียนดูภาพพระพุทธรูป พระไตรปิฎก และภาพพระสงฆ์
และภาพพระสงฆ์
2.
หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
นศาสนาที
าไปพัฒ่ตนาแก้
หาของตนเองและครอบครั
นนับปถือัญตามที
่กาหนดเห็นคุณค่าและว
3.
2. หนังสือสวดมนต์
เรียนพระพุทธศาสนา
สาระส
ญ ปัญหาของตนเองและครอบครัว
นาไปพัาคั
ฒนาแก้
3. หนังสือสวดมนต์
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
สาระสาคัพุญทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบ
การวิ
เคราะห์้นคงาน
วามสาคัญของพระ
ภาระงาน/ชิ
อริยสัจ 4พุทเป็ธคุ
นหลั
กสาคัอญธรรมส
ในการด
ณและข้
นชีวิตที่
าคัาเนิ
ญในกรอบ
รัการวิ
ตนตรัเคราะห์
ย พุทธคุ
ณ ๙าคัจากใบงาน
ความส
ญของพระพระ
นอริาไปสู
ชาวพุ
ยสัจ่ค4วามพ้
ทธทุกคนควรมี
เป็นนหลัทุกข์สาคั
ญในการด
าเนินชีวิตจทีิต่ สานึก
รัตนตรัตนตรั
ย พุทย ธคุ
พระ
พระรั
พุทณธคุ๙ณจากใบงาน
๙ จากใบงาน
ในพุ
ทธคุ่ความพ้
ณ นทุกข์ ชาวพุทธทุกคนควรมีจิตสานึก
นาไปสู
รัตนตรัตนตรั
ย พุทย ธคุ
ขอบเขตเนื
ในพุทธคุณ ้อหา
พระรั
พุทณธคุ๙ณ ๙
1.
พระรัตนตรั
ขอบเขตเนื
้อหาย
ที่มา https://bit.ly/2RpERmD
2.
ทธคุตณนตรั
9ย
1. พุพระรั
ที่มา https://bit.ly/2RpERmD
จุ2.ดประสงค์
พุทธคุณ ก9ารเรียนรู้
ด้จุดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
1.
อธิบายความหมายของพระรั
ด้านความรู
ตนตรัยและบท
้
ที่มา :
สรรเสริ
พุทธคุณได้อย่างชัดเจนตนตรัยและบท
1. อธิบญายความหมายของพระรั
า : https://bit.ly/2CiR6XJ
https://bit.ly/2CiR6XJ
พุญทพุธคุทณธคุได้ณอได้ย่าองชั
ที่มา : https://bit.ly/2CiR6XJ
บทสรรเสริ
ย่าดงชัเจน
ดเจน
ด้สรรเสริ
านทักญษะและกระบวนการ
2.๒.ครูครูถถามนั
ามนักเรีกยเรีนว่
ยนว่
า ภาพใดคื
อพระพุ
ทธ ภาพใดคื
อพระธรรมและภาพใดคื
อ
า ภาพใดคื
อพระพุ
ทธ ภาพใดคื
อพระธรรมและภาพใดคื
อ
ด้านทั
ษะและกระบวนการ
2.
เขียกนบทสวดมนต์
และบูชาพระรัตนตรัยและบท พระสงฆ์
ครูครู
วเชือว่อพระพุ
มโยงว่
้งสามภาพนี
้เรียกรวม
“พระรัตนตรั
2.พระสงฆ์
ครูถามนั
กเฉลยค
เรีเฉลยคำ�ตอบแล้
ยนว่าตอบแล้
า ภาพใดคื
เชื
่อมโยงว่
าทั้งสามภาพนี
้เรียกรวม
ทาธทัภาพใดคื
อพระธรรมและภาพใดคื
อ ย” ซึ่ง
สรรเสริ
ญพุทธคุณ และบูชาพระรัตนตรัยและบท หมายถึ
2. เขียนบทสวดมนต์
วอัยน”ประเสริ
ฐสามประการ”
่งเป็นองค์
ป้เรีระกอบส
ญของตนตรัย” ซึ่ง
พระสงฆ์
ครู
เฉลยค
าตอบแล้
วเชืง่อ“แก้
มโยงว่
้งซึสามภาพนี
ยกรวม าคั
“พระรั
“พระรังต“แก้
นตรั
ซึ่งหมายถึ
วอัานทัประเสริ
ฐสามประการ”
พระพุ
ทธศาสนา
สรรเสริญพุญทพุธคุทณธคุณ
บทสรรเสริ
หมายถึ
“แก้ปวระสำ�คั
อันประเสริ
ฐสามประการ”
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของ
ซึ่งเป็นงองค์
ญของพระพุ
ทธศาสนา

๘๕
๘๕
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บทสรรเสริญพุทธคุณ
4. ครูถามนักเรียนว่า “เพราะเหตุใดชาวพุทธจึงต้องสวดมนต์บชู า
พระรัตนตรัยและบทสรรเสริญพุทธคุณ” ให้นักเรียนร่วมกันตอบและ
อภิปราย
(แนวคำ�ตอบ
เพราะเป็นการแสดงความเคารพต่
นการแสดงความเคารพต่
อพระรั
(แนวคาตอบ : :เพราะเป็
อพระรั
ตนตรัตยนตรั
การย
การสวดมนต์
ธกี ารแสดงออกอย่
ง่ ของการบู
ชาของชาวพุ
สวดมนต์เป็นเวิป็ธนีกวิารแสดงออกอย่
างหนึางหนึ
่งของการบู
ชาของชาวพุ
ทธ ทใช้ธ
ใช้
ดึ เหนี่ยวจิ
ย่ วจิตใจ
ตใจฝึฝึกกสมาธิ
สมาธิแและน
ละนำ�คำ�สอนที
ากการสวดมนต์ไป
เป็เนป็ทีน่ยทีึดย่ เหนี
าคาสอนที่ไไ่ ด้ด้จจากการสวดมนต์
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้) ( ทักษะการนาไปใช้ )
5. ครูแจกใบความรู้เรื่องพุทธคุณ ให้นักเรียนศึกษาและสรุป
สาระสาคัญของบทบูชาพระรัตนตรัยและบทสรรเสริญพุทธคุณลงใน
สมุดบันทึก
6. ครูให้นักเรียนทาใบงาน พระรัตนตรัย พุทธคุณ 9 นักเรียนทุกคน
ตรวจคาตอบร่วมกัน
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คุณค่าของการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
และบทสรรเสริญพุทธคุณไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
(แนวคาตอบ :: เช่เช่นน การสวดมนต์
จกรรมหน้
าเสา
(แนวคำ�ตอบ
การสวดมนต์บบูชูชาพระรั
าพระรัตนตรั
ตนตรัยในกิ
ยในกิ
จกรรมหน้
า
ธง หรือหรืการสวดมนต์
บชู บาพระรั
เสาธง
อการสวดมนต์
ชู าพระรัตนตรั
ตนตรัยและบทสรรเสริ
ยและบทสรรเสริญญพุพุททธคุ
ธคุณก่อน
เข้านอนเพื่อให้จิตใจสงบ เป็นต้น)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ขั้นสอน
ด้านคุณลักษณะ
3. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างของบทบูชาพระรัตนตรัยและ
3. เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยและพุทธคุณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พระรัตนตรัย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ
บทบูชาพระรัตนตรัยและ
บทสรรเสริญพุทธคุณ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. เขียนบทสวดมนต์และ
บูชาพระรัตนตรัยและบท
สรรเสริญพุทธคุณ

วิธีการ
ประเมินผลงานนักเรียน

สังเกตการปฏิบัติงาน

ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นคุณค่าของการแสดง ครูตั้งคาถาม
ความเคารพต่อพระ
รัพระรั
ตนตรัตนตรั
ย ย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ดี : อธิบายความหมายและ
แบบประเมินผลงาน
คุณค่าของพระรัตนตรัยและ
นักเรียน
บทสรรเสริญพุทธคุณได้
อย่างเข้าใจ ชัดเจน
พอใช้ : อธิบายความหมาย
และคุณค่าของพระรัตนตรัย
และบทสรรเสริญพุทธคุณได้
อย่างเข้าใจ
ปรับปรุง : อธิบาย
ความหมายและคุณค่าของ
พระรัตนตรัยไม่ได้
ดี : เขียนบทสวดมนต์บท
บูชาพระรัตนตรัยและบท
บทสวดมนต์บูชาพระ
รัตนตรัตนตรั
ยและบทสรรเสริ
ญ สรรเสริญพุทธคุณได้อย่าง
พระรั
ยและ
ถูกต้องสะอาด เรียบร้อย
พุทธคุณ ญพุทธคุณ
บทสรรเสริ
พอใช้ : เขียนบทสวดมนต์
บทบูชาพระรัตนตรัยและ
บทสรรเสริญพุทธคุณได้
อย่างถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถเขียน
สวดมนต์บทบูชาได้
ดี : วิเคราะห์คุณค่าของพระ
รัตนตรัตนตรั
ยและพุ
ทธคุทณธคุได้ณได้
คาถามเกี่ยวกับคุณค่าของ พระรั
ยและพุ
การแสดงความเคารพต่อ อย่างชัดเจน ถูกต้อง
เหมาะสม
พระรัตนตรัย
พอใช้ : วิเคราะห์คุณค่าของ
พระรัตนตรัยและพุทธคุณได้
อย่างชัดเจน ถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์คุณค่าของพระ
ยและพุ
รัพระรั
ตนตรัตนตรั
ยและพุ
ทธคุทณธคุได้ณได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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89

ใบงาน พระรัตนตรัย พุทธคุณ ๙
คาสั่ง ให้นกั เรียนเขียนเปรียบเทียบพุทธคุณ ๙ กับ พระรัตนตรัย
๑.ความหมายของพระรัตนตรัย คือ...................................................................................................
พระพุทธ
คุณของพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัย
พระธรรม
คาสั่งสอน

พระสงฆ์
ผู้สืบทอดพระศาสนา

๒.ให้นักเรียนเขียนอภิปรายแนวทางการปฏิบัตติ นตามหลักพระพุทธคุณมา ๑ ประเด็น
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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ใบงาน พระรัตนตรัย พุทธคุณ ๙ ( เฉลย )
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบพระรัตนตรัย กับ พุทธคุณ ๙
๑.ความหมายของพระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐสามประการที่สาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธ
คุณของพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัย
พระธรรม
คาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

ใช้สมองในการศึกษาจน เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ค้นพบความจริง
-อนุตตะโร ปุริสะทัม
-สัมมาสัมพุทโธ
มะสาระถิ
-โลกะวิทู
-สัตถาเทวะมะ
-พุทโธ
นุสสานนัง
-สุคะโต

พระสงฆ์
ผู้สืบทอดพระศาสนา

หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
อยู่เหนือความดีความชั่ว
ไม่ยึดติด
-อะระหัง
-วิชชาจะระณะ
สัมปันโน
-ภะคะวา

๒.ให้นักเรียนเขียนอภิปรายแนวทางการปฏิบัตติ นตามหลักพระพุทธคุณมา ๑ ประเด็น
(แนวคาตอบ) จะนาหลักการพุทธคุณมาใช้แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ ถ้าไม่เข้าใจในเรือ่ ง
ที่เรียนก็จะลองผิดลองถูกเพื่อที่จะได้ค้นพบความจริง นาหลักธรรมทีไ่ ด้ศึกษามาปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน เช่น การพูดความจริง การตั้งใจทางาน ความไม่ประมาท เป็นต้น
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส ๑.๑ ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อ
ขั้นนา
1. วีดิทัศน์ เรื่อง “กระจกหกด้าน
ธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ 1. ครูให้นักเรียนศึกษา วีดิทัศน์ เรื่อง “กระจกหกด้าน ตอน กึ่งพุทธกาล”
ตอน กึ่งพุทธกาล”
ศาสนาทีต่ นนับถือตามที่กาหนดเห็นคุณค่าและ
เวลาประมาณ 5 นาที
2. กระดาษบรู
ปรู๊ฟ – ปากกาเมจิก
นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สาระสาคัญ
วิเคราะห์ความสาคัญของพระ
พระรัตนตรัยมีความสาคัญต่อ
รัตนตรัยที่มีต่อตนเองและ
พุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
สังคมไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ความสาคัญของพระรัตนตรัยที่มีต่อตนเอง
และสังคมไทย
ที่มาา :: https://www.youtube.com/watch?v=unxMuXc8EZE
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. จากนั้นครูตั้งประเด็นคาถามดังนี้
ด้านความรู้
1) จากวีดิทัศน์ที่ได้ศึกษา ทาไมชาวพุทธในสมัยโบราณจึงนิยมสร้าง
1. อธิบายความสาคัญของพระรัตนตรัยที่มีต่อ
ศาสนสถานและศาสนวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ศาสนสถาน
ตนเองและสังคมไทยได้พอสังเขป
(แนวคาตอบ : เพราะชาวพุทธในสมัยโบราณต้องการสร้างสร้
างศาสนสถาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
และศาสนวัตถุ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ทราบว่าบริเวณที่แห่งนี้มี
พระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่)
2. วิเคราะห์ความสาคัญของพระรัตนตรัยที่มีต่อ
๒) ถ้านักเรียนเป็นชาวพุทธในยุคสมัยนั้น นักเรียนจะทาอย่างไรเพื่อเป็น
ตนเองและสังคมไทยได้อย่างชัดเจน
การรักษาหรือสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาจนถึงคนรุ่นหลัง
ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของพระรัตนตรัยที่มีต่อตนเอง (แนวคาตอบ : เช่น การสร้างศาสนสถาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การนาหลักธรรมคาสอนมาปฏิบัติ หรือการบรรพชา
และสังคมไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง ความสาคัญของพระรัตนตรัย
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รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เป็นต้น)
3. ครูสรุปคาตอบของนักเรียนแล้วชี้ให้เห็น การรักษาพระพุทธศาสนานัน้ เป็น
หน้าที่ของชาวพุทธทุกคน โดยเริ่มจากการที่เราปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า
มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวติ และนาเอาพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งทางใจ
ขั้นสอน
4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสามกลุ่ม โดยการนับ 1 ถึง 3 จนครบทุกคน แล้ว
ให้กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มพระพุทธ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มพระธรรม และกลุ่มที่ ๓ เป็นกลุ่ม
พระสงฆ์
5. จากนั้นครูแจกกระดาษบรู
ปรู๊ฟ ให้แต่ละกลุ่มกลุ่มละ 1 แผ่น ให้นักเรียนในกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์ความสาคัญของพระรัตนตรัยตามกลุ่มของตนเอง ดังนี้
- กลุ่มพระพุทธ วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธ
- กลุ่มพระธรรม วิเคราะห์ความสาคัญของพระธรรม
- กลุ่มพระสงฆ์ วิเคราะห์ความสาคัญของพระสงฆ์
โดยให้เวลาในการทางานกลุ่ม 10 นาที
6. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มกลุม่ ละ 1 – 2 คนเพื่อนาเสนอผลงานทีไ่ ด้ของกลุ่ม
ตนเอง จากนั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันทั้งสามกลุ่ม
7. เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูให้นักเรียนจัดกลุ่มใหม่ โดยให้สมาชิกในกลุ่มใหม่นี้
จะต้องมีสมาชิกที่มาจากกลุ่มพระพุทธ กลุ่มพระธรรมและกลุ่มพระสงฆ์ให้ครบ แล้ว
ตั้งชื่อกลุ่มใหม่ตามอัธยาศัย
8. ให้สมาชิกกลุ่มใหม่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม จากนั้นครูตั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง ความสาคัญของพระรัตนตรัย
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รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(แนวคาตอบ : พระรัตนตรัยมีความสาคัญต่อตัวบุคคล เช่น เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
ในยามประสบความทุกข์ , พระธรรมคาสอนสามารถนาไปปฏิบัติให้เหมาะสม
กับชีวิตประจาวัน เป็นต้น)
พระรัตนตรัยมีความสาคัญต่อสังคมไทย เช่น เป็นที่เคารพศรัทธาใน
ฐานะหนึ่งในสถาบันสาคัญของชาติ , พระธรรมคาสอนก่อให้เกิดการวาง
ระเบียบศีลธรรมและกฎหมาย , เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ คือ
พระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า วัด และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามทรงคุณค่า เป็นต้น)
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดหาข้อสรุปดีที่สุดของกลุ่มมากลุ่ม
มากลุ
ละ ๑นประเด็น
ละ
1 ่มประเด็
ขั้นสรุป
10. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอความคิดเห็นของกลุ่มจนครบ
ขณะที่นักเรียนนาเสนอ ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนประเด็นนั้นไว้บน
กระดาน แล้วให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันโหวตประเด็นความคิดเห็นที่
นักเรียนสนใจมากที่สุดมา 1 ประเด็น เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการนาความ
คิดเห็นนี้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจาวันของนักเรียน

ประเด็นคาถาม ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ นักเรียนคิดว่าการพระรัตนตรัยมี
ความสาคัญต่อตัวเราและสังคมไทยอย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง ความสาคัญของพระรัตนตรัย

๙๓
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94
เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกความสาคัญของ
พระรัตนตรัยที่มีต่อตนเอง
และสังคมไทย

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระรัตนตรัยที่มีต่อ
ตนเองและสังคมไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผลงานกลุ่ม

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

ประเมินผลงานกลุ่ม

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของพระ สังเกตการแสดงความ
รัพระรั
ตนตรัตยนตรั
ที่มยีตที่อ่มตนเองและ
ีต่อตนเอง คิดเห็น
สัและสั
งคมไทย
งคมไทย

แบบสังเกต
การแสดงความคิดเห็น

เกณฑ์
ดี : บอกความสาคัญของ
พระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
พอใช้ : บอกความสาคัญ
ของพระรัตนตรัยได้อย่าง
ถูกต้อง
ปรับปรุง : บอกความสาคัญ
ของพระรัตนตรัยไม่ได้
ดี : วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระรัตนตรัยได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
พอใช้ : วิเคราะห์
ความสาคัญของพระ
รัตนตรัตนตรั
ยได้ ยได้
พระรั
ปรับปรุง : วิเคราะห์
ความสาคัญของพระ
พระรั
รัตนตรัตนตรั
ยไม่ไยด้ไม่ได้
ดี : แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญของ
พระรัตนตรัยได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง
พอใช้ : แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญของ
พระรัตนตรัยได้
ปรับปรุง : แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญ
ของพระรัตนตรัยไม่ได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 33 เรื
เรื่อ่องง วิวิถถีธีธรรม
รรม
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
3
เรื
อ
่
ง
วิ
ถ
ธ
ี
รรม
กลุ
รายวิ
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้้ สัสังงคมศึ
คมศึกกษา
ษา ศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม
รายวิชชาา สัสังงคมศึ
คมศึกกษา
ษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวักิจฒกรรมการเรี
นธรรม ยนรู้
รายวิชา สังคมศึกษา
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
กิจกรรมการเรียนรู้
กิขัจ้นกรรมการเรี
ยนรู้
ตัวชี้วัด ส ๑.๑ ม.1/5 อธิบายพุทธคุณ
ขั้นนนาา
ส ๑.๑ ม.1/5 อธิบายพุทธคุณ
ขั้นครู
นา
ส ๑.๑ ม.1/5
อธิบายพุทธคุณ อ 1.
และข้
ครูใให้ห้นนักักเรี
เรียยนดู
นดูขข่า่าวเรื
วเรื่อ่องง ออกหมายจั
ออกหมายจับบฟอร์
ฟอร์จจูนูนเนอร์
เนอร์กกร่ร่าางง ขัขับบปาด-ชั
ปาด-ชักกปืปืนนขูขู่่
และข้ออธรรมส
ธรรมสาคั
าคัญ
ญในกรอบอริ
ในกรอบอริยยสัสัจจ 44 หรื
หรือ 1.
ครูให้นักเรียนดูข่าวเรื่อง ออกหมายจับฟอร์จูนเนอร์กร่าง ขับปาด-ชักปืนขู่
แท็
และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริ
ยสัจ 4 หรื
อ 1.
หลั
แท็กกซีซี่่
หลักกธรรมของศาสนาที
ธรรมของศาสนาที่ต่ตนนั
นนับบถืถืออตามที
ตามที่่
แท็กซีป่ ระเด็นคาถามดังนี้
โดยมี
กธรรมของศาสนาที
่ตนนับถืฒอนา
ตามที่
กกหลัาหนดเห็
โดยมีประเด็นคาถามดังนี้
าหนดเห็นนคุคุณ
ณค่ค่าาและน
และนาไปพั
าไปพัฒนา
โดยมี1)ประเด็
นาควาถามดั
นีย้ นวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากข่
ให้
นนักักงเรี
กแก้าหนดเห็
น
คุ
ณ
ค่
า
และน
าไปพั
ฒ
นา
ป
ญ
ั
หาของตนเองและครอบครั
ว
1)
จากข่
า
ว
ให้
เรี
ยนวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
1)าตอบ
จากข่า: วเกิให้ดจากความใจร้
นักเรียนวิเคราะห์
สาเหตุของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น องการ
(แนวค
แก้ปัญหาของตนเองและครอบครั
ว
สาระส
าคั
ญ
(แนวคาตอบ : เกิดจากความใจร้ออนของคนขั
นของคนขับบรถฟอร์
รถฟอร์จจูนูนเนอร์
เนอร์ ทีที่อ่อาจต้
าจต้องการ
สาระสาคัญ
(แนวค
าตอบ : เกิวดไม่
จากความใจร้
อนของคนขัยของตนเองและผู
บรถฟอร์จูนเนอร์้ใช้ทีร่อถใช้
าจต้ถอนนราย
งการ
ถึถึงงทีที่ห่หมายโดยเร็
ค
านึ
ง
ถึ
ง
ความปลอดภั
สาระสาคัการพิ
ญ จารณาสิ่งที่เกิดขึ้นใน
มายโดยเร็
ว
ไม่
ค
านึ
ง
ถึ
ง
ความปลอดภั
ย
ของตนเองและผู
ใ
้
ช้
ร
ถใช้
ถ
นนราย
การพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นใน
่หมายโดยเร็
ว ไม่คใานึ
ถึงความปลอดภั
ยของตนเองและผู
้ใหาด้
ช้รถใช้
ถนนราย
อืถึอืง่น่นทีรวมทั
้ง้งการขาดสติ
ช้ช้อองารมณ์
ออยูยู่เ่เหนื
ออเหตุ
ผผลในการแก้
ปปัญ
ววยการใช้
การพิ
จโดยการท
ารณาสิ่งทีาความเข้
่เกิดขึ้นในาใจ
ชีชีววิติตประจ
าวั
น
รวมทั
การขาดสติ
ใ
ารมณ์
หนื
เหตุ
ลในการแก้
ญ
ั
หาด้
ยการใช้
ประจาวัน โดยการทาความเข้าใจ
้งการขาดสติธใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยการใช้
อืความรุ
่น รวมทั
นนแรงและอาวุ
ิตประจความคิ
าวัน โดยการท
าความเข้
า่กใจาร
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ด
ความรู
ส
้
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น
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ความรุ
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ธ นำ�มาสู
่การถู
น
ามาสู
ก
่
ารถู
ก
ออกหมายจั
บบในที
่ส่สุดุด))กออกหมายจับในที่สุด
ร่างกาย
ความคิ
ดส่ความรู
้สึกนามาสู่การ
แก้
ไ
ขปั
ญ
หาชี
ว
ต
ิ
ว
นบุ
ค
คล
น
ามาสู
ก
่
ารถู
ก
ออกหมายจั
ในที
แก้ไขปัญหาชีวิตส่วนบุคคล
นามาสู
บในที
่สุดน) ี้ จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
๒) ่กถ้ถ้ารถู
านันักกกเรี
เรีออกหมายจั
ยนอยู
นอยู่ใ่ในเหตุ
นเหตุ
การณ์
ารณ์
แก้
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แก้
ปปัญ
หาโดยใช้
ขอบเขตเนื
้อยหาสัจ 4 ในหัวข้อทุกข์และ
หลั
ก
ธรรมอริ
(แนวค
าตอบ
:
เช่
น
มี
ส
ติ
ใ
นการขั
บ
รถให้
ม
ากขึ
น
้
แก้
ญ
ั
หาโดยใช้
เหตุผล
หลักธรรมอริยสัจ 4 ในหัวข้อทุกข์และ
(แนวค
าตอบ
:
เช่
น
มี
ส
ติ
ใ
นการขั
บ
รถให้
ม
ากขึ
น
้
แก้
ป
ญ
ั
หาโดยใช้
ผล อคน
มากกว่
า
อารมณ์
หรื
อ
การวางเฉย
ถ้
า
ปั
ญ
หานั
น
้
ไม่
ส
ง
่
ผลกระทบต่
อ
เราหรื
หลัทกธรรมอริ
สัจ 4 ในหั
กข์วแข้ละอทุกข์ มากกว่าอารมณ์ หรือการวางเฉย ถ้าปัญหานั้นไม่ส่งผลกระทบต่อเหตุ
หลักยธรรมอริ
ยสัจวข้๔อทุในหั
สมุ
ย
ั
เราหรื
อคน
สมุทัย
มากกว่
า
อารมณ์
หรื
อ
การวางเฉย
ถ้
า
ปั
ญ
หานั
น
้
ไม่
ส
ง
่
ผลกระทบต่
อ
เราหรื
อ
คน
คนรอบข้
า
ง
เป็
ต้
น
)
รอบข้
า
ง
เป็
น
ต้
น
)
สมุ
และสมุ
--ททุทุัยกกข์ข์ทัย(ธรรมที
ค
่
วรรู
)
้
คื
อ
ขั
น
ธ์
5
และ
รอบข้
า
ง
เป็
น
ต้
น
)
(ธรรมที่ควรรู้) คือ ขันธ์ 5 และ 2.
รอบข้
าให้ง นเป็ักนเรีต้ยนนจั) บคู่ตามความสนใจแล้วผลัดกันเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ครู
- ทุ4กข์-(ธรรมที
่ควรรู้) ่คคืวรรู
อ ขั้)นคืธ์อ5ขัและ
ธาตุ
2.
ครู
ให้นักเรียนจับคู่ตามความสนใจแล้วผลัดกันเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ทุ
ก
ข์
(ธรรมที
น
ธ์
๕
ธาตุ 4
2.
ครู
ให้ประจ�
นาวั
ักเรีนำยวัของนั
นจั
บกคูเรี
่ตกามความสนใจแล้
าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชี
ว
ต
ิ
ประจ
ยยเรีนโดยให้
เเวลาคู
่ล่ลวะะผลั่ล33ดะกันาที
ในชี
ว
ต
ิ
นของนั
ยน โดยให้
เวลาคู
๓นเล่นาที
ธาตุ- สมุ
4 ทัย๔ (ธรรมที่ควรละ) คือ หลักกรรม ชีวิตประจ
าวั
น
ของนั
ก
เรี
นโดยให้
วลาคู
นาที
และธาตุ
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) คือ หลักกรรม 3.
ชีวิตครูประจ
าวันของนัA4
กเรียจากนั
นโดยให้
เวลาคู
ะ 3 ลนาที
แแจกกระดาษ
้น้นให้
นนักักเรี
ยย่ลนแต่
ะคู
่เ่เลืลืออกปั
ญ
หาในชี
ววิติตประจ
าวั
นน
(ธรรมที
่ควรละ)่ควรละ)
คือ หลัคืกอกรรม
- สมุท-ัย สมุ
และอบายมุ
ข
6
3.
ครู
จกกระดาษ
A4
จากนั
ให้
เรี
นแต่
ล
ะคู
กปั
ญ
หาในชี
ประจ
าวั
ท
ย
ั
(ธรรมที
หลั
ก
และอบายมุข 6
3.
แยจกกระดาษ
A4นหรื
จากนั
้นให้นักเรีอยนกั
นแต่นลมาะคู1่เลืประเด็
อกปัญนหาในชี
ประจาวัน
ทีที่น่นครู
ักักเรี
นมี
ใใกล้
เเคีคียยงกั
ออพบเจอเหมื
โดยเขีวยยิตนลงใน
นลงใน
และอบายมุ
ข 6 และสมุ
ทัย ทัย
และสมุ
ท
ย
ั
เรี
ย
นมี
กล้
งกั
น
หรื
พบเจอเหมื
อ
นกั
น
มา
1
ประเด็
น
โดยเขี
กรรมและอบายมุ
ข
๖
และสมุ
และสมุทัย
ทีกระดาษ
่นักเรียนมี
กล้แล้เแล้
คียงกัยกั
หรื
พบเจอเหมื
อนกันมาน1ทีน่กประเด็
น โดยเขี
ยนลงใน
A4ใA๔
ตอบค
าถามตามประเด็
าหนดให้
ในกระดาษ
วนยกั
นอตอบค�
ำถามตามประเด็
่ก�ำหนดให้
และสมุทัย
กระดาษ A4
แล้ววช่ช่วววช่ยกั
นนตอบค
าถามตามประเด็
นที่กทีาหนดให้
ดัดังงดันีนีง้้ นี้
กระดาษ A4 แล้วช่วยกันตอบคาถามตามประเด็นที่กาหนดให้ ดังนี้

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 17
17 เรื
เรื่อ่องง สาเหตุ
สาเหตุแแห่ห่งงทุทุกกข์ข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรือ่ ง สาเหตุแห่งทุกข์
เวลา
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง
เวลา
1
ชั
ว
่
โมง
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ี่ 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรี
เรียยนรู
นรู้้
สื1.่อ/แหล่
วเรืง่อ่อเรีงง ยนรู้
1. ข่ข่าาวเรื
1.
ข่าวเรื่องบฟอร์จูนเนอร์กร่าง ขับ
ออกหมายจั
ออกหมายจั
บฟอร์จูนเนอร์กร่าง ขับ
ออกหมายจั
บฟอร์จูนเนอร์กร่าง ขับ
ปาด-ชั
ก
ปื
น
ขู
ปาด-ชักปืนขู่แ่แท็ท็กกซีซี่่
ท็ขู่แกชท็ซีาพระพุ
่กซี่ ธศาสนา
ขัปาด-ชั
2.บปาด
หนังงกสืสืปืชัออกนเรี
เรีปืขูยยน่แนวิ
นวิ
2.
หนั
ชาพระพุททธศาสนา
2.
งสือเรีA4
ยนวิชาพระพุทธศาสนา
3. หนั
กระดาษ
3.
กระดาษ
A4
3.
กระดาษ ้นA4งาน
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
วิวิเเคราะห์
คราะห์ผผลของการกระท
ลของการกระท
าตาม
าตาม
วิหลัเคราะห์
ผลของการกระท
ธรรมทุ
ละสมุททัยัย าตาม
หลักกธรรมทุ
กกข์ข์แและสมุ
หลักธรรมทุกข์และสมุทัย
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๙๖
๙๖
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
- สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้านความรู้
- ผลกระทบต่อตนเอง
- แนวทางการแก้ปัญหาที่นักเรียนคิดว่าจะทาได้จริง
1. อธิบายความหมายของหลักธรรมทุกข์
- สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อเราแก้ปัญหานั้นได้
และสมุทัย
ครูให้เวลานักเรียนร่วมกันทางาน 15 นาที
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
2. เขียนผลของการกระทาตามหลักธรรม 4. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่นักเรียนพบในชีวิตประจาวัน
ทุกข์และสมุทัยได้
นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหานั้นให้หมดไปอย่างไร”
ด้านคุณลักษณะ
(แนวคาตอบ : ต้องมีความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และใช้วิธีการที่
3. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ถูกต้องในการแก้ปัญหา ที่สาคัญต้องตั้งใจที่จะลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง)
หลีกเลี่ยงการทากรรมชั่วได้อย่างเหมาะสม เมื่อนักเรียนตอบครูเชื่อมโยงให้เห็นว่า ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลักการ
ของการแก้ปัญหาตามหลักที่เรียกว่า อริยสัจ 4 ซึ่งหมายถึง ความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
5. จากนั้นครูอธิบายหลักธรรมอริยสัจ 4 ในหัวข้อทุกข์และสมุทัย
- ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) คือ ขันธ์ 5 และธาตุ 4
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) คือ หลักกรรม และอบายมุข 6
6. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่นางานกลุ่มมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาที่นักเรียนแต่ละคู่ยกตัวอย่างมานั้นตรงกับหลักทุกข์และสมุทัยข้อใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง สาเหตุแห่งทุกข์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(แนวคาตอบ : เช่น นอนตื่นสาย สาเหตุคือ ติดการเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือ
จนกระทั่งมีเวลานอนไม่เพียงพอ ทาให้มีอาการปวดศีรษะและมึนงง ตื่นในตอน
เช้าไม่ได้ ซึ่งตรงกับหลักทุกข์ คือ ขันธ์ 5 คือ สัญญาขันธ์ และหลักสมุทัย คือ
อบายมุข 6 และหลักกรรม 3 คือ กายกรรมและมโนกรรม)
ขั้นสรุป
7. ให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการทา
กรรมชั่วที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตประจาวันของนักเรียน
(แนวคาตอบ : เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง ,การไม่ยึดติดกับ
ทรัพย์สินเงินทองหรือบุคคลที่อาจทาให้เกิดความโลภ โกรธ หลง ,การมี
สติสัมปชัญญะไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต เป็นต้น)
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการเรียนรู้ และนัดหมายในครั้ง
ต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง สาเหตุแห่งทุกข์
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๙๙
เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ
หลักธรรมทุกข์และสมุทัย

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลั
กธรรมทุ
กข์
การกระท�
ำตามหลั
กธรรม
ทัยได้ทัยได้
ทุและสมุ
กข์และสมุ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผลงานกลุ่ม

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

ประเมินผลงานกลุ่ม

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
3. เสนอแนวทางการปฏิบัติ การตอบคาถาม
ตนเพื่อหลีกเลี่ยงการทา
กรรมชั่ว

ครูตั้งคาถาม

เกณฑ์
ดี : อธิบายความหมายของ
หลักธรรมทุกข์และสมุทัยได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน
พอใช้ : อธิบายความหมาย
ของหลักธรรมทุกข์และสมุทัย
ไม่ชัดเจน
ปรับปรุง : อธิบายความหมาย
ของหลักธรรมทุกข์และสมุทัย
ไม่ได้
ดี : วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลั
กธรรมทุ
กข์ กข์
การกระท�
ำตามหลั
กธรรมทุ
และสมุทัยได้และยกตัวอย่าง
ได้ชัดเจน
พอใช้ : วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลั
กธรรมทุ
กข์ กข์
การกระท�
ำตามหลั
กธรรมทุ
และสมุทัย แต่ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างได้
ปรับปรุง : วิเคราะห์ผลของ
การกระทาตามหลักธรรมทุกข์
และสมุทัยไม่ได้
ดี : เสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อหลีกเลี่ยงการทากรรม
ชั่วได้ 2 ประเด็นขึ้นไป
พอใช้ : เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตบนเพื
่อหลี่อกหลี
เลี่ยกงการท
การปฏิ
ัติตนเพื
เลี่ยง า
กรรมชัำชั่วได้
นน
การท�
่วได้1ประเด็
๑ ประเด็
ปรับปรุง : ไม่สามารถเสนอ
แนวทางได้
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8. บันทึกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................... ..................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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ใบความรู้

ออกหมายจับฟอร์จูนเนอร์กร่าง ขับปาด-ชักปืนขู่แท็กซี่
เสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 18.29 น.
ออกหมายจับ 3 ข้อหาหนุ่มฟอร์จูนเนอร์กร่าง ชักปืนขู่แท็กซี่บนมอเตอร์เวย์
จากกรณีคลิปปในโลกโซเชี
งเทพมหานคร
บรถฟอร์
จูนจเนอร์
ในโลกโซเชียยลลโชเฟอร์
โชเฟอร์แแท็ท็กกซีซี่ สี่ สีสส้ม้มทะเบี
ทะเบียนยนทหทห๓๐๕๘
3058กรุกรุ
งเทพมหานครถูกถูคนขั
กคนขั
บรถฟอร์
ูน
ชัเนอร์
ก ปื นชักข่ปืมนขูข่่ มหลั
งขับงขัรถปาดกั
วย์ ล่ล่าาสุสุดดเมืเมื่อ่ อวันวั นที่ที6่ ๖ม.ค.
ม.ค.นายพั
นายพั
นธกาน
วอเพ็
ขู่ หลั
บรถปาดกัน ไปมาบนถนนมอเตอร์
นไปมาบนถนนมอเตอร์เวย์
นธกาน
วอเพ็
ชร ช ร
อายุ
๔๗ปีปีโชเฟอร์
โชเฟอร์
นดัางวกล่
มด้ ว ย ไพศาล
นายชั ยนาคเกิ
ไพศาล
ว รรณ
๕๑ ได้
ปี นพยาน
อายุ 47
แท็กแซีท็่คกันซีดั่ คงกล่
พร้าอวมด้พร้
วยอนายชั
ดสุวนาคสุ
รรณ อายุ
51อายุ
ปี พยาน
า
ได้
กฐานคลิ
วิดีโอคนขั
บรถฟอร์
จูนเนอร์
มขู่โวยวาย
มามอบให้
เจ้าาหน้
ที่ต�ำรวจ
ก่อกนถูพ.ต.อ.
ก พ.ต.อ.
หลันก�ำหลั
ฐานคลิ
ปวิดีโปอคนขั
บรถฟอร์
จูนเนอร์
ถือปืถนือข่ปืมนขูข่่โวยวาย
มามอบให้
แก่เจ้แาก่หน้
ที่ตาารวจ
ก่อนถู
อลงกรณ์ ศิริสงคราม ผกก.สน.ประเวศ รับเรื่องแล้วสอบปากคา
เบื้องต้น นายพันธกาน เล่าว่า ในคืนวันที่ 17 ธ.ค.ทีที่ผ่า่านมา
างชาติ
จากจาก
นมาตนขั
ตนขับบรถรั
รถรับผูบ้โผูดยสารชาวต่
้โดยสารชาวต่
างชาติ
สนามบินสุวรรณภูมิไปส่งที่โรงแรมแห่ง หนึ
หนึ่ง่งย่ย่าานสุ
เวย์เวย์ขณะขั
บมาในช่
องทางที
่ 3 มี่ ๓
นสุขขุมุมวิวิททโดยใช้
โดยใช้ถนนมอเตอร์
ถนนมอเตอร์
ขณะขั
บมาในช่
องทางที
่ในช่่ในช่
องทางที
่ 2่ ๒เบียเบีดเข้
ามากะทั
นหันนหันทาให้
ตนเบี
่ยงไปช่
องทางด้
านขวา
ก่อก่นเหลื
อบอบ
มีรถแท็
รถแท็กซีก่อซีีก่อคัีกนคันขับขัอยู
บอยู
องทางที
ยดเข้
ามากะทั
ทำ�ให้
ตนเบี
่ยงไปช่
องทางด้
านขวา
อนเหลื
มองกระจกหลัง เห็นรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว จึงพยายามน
ารถชิดทางด้
านซ้
ายาจนขั
บอยูบ่ชอยู่องทางที
่ 1 แต่
พยายามน�ำรถชิ
ดทางด้
านซ้
ย จนขั
่ช่องทางที
่๑
กลักบลัมีบรถแท็
กซี่จกอดขวางเลยพยายามเบี
่ยงออกขวาอี
กครั้งกแล้ครัว้งขัแล้
บไปตามปกติ
ระหว่าระหว่
งนั้นสัางงนั
เกตเห็
รถฟอร์นจรถูน
แต่
มีรถแท็
ซี่จอดขวางเลยพยายามเบี
่ยงออกขวาอี
วขับไปตามปกติ
้นสังนเกตเห็
ฟอร์
ขับงตามหลั
ง เปิดกระจกต่
ว่าบก่ปาดหน้
อนขับปาดหน้
าให้ตพร้
นจอด
อปืนลงมาโวยวายต่
ว่าตนไม่ตนก็
เนอร์จขูนับเนอร์
ตามหลั
เปิดกระจกต่
อว่า ก่ออนขั
าให้ตนจอด
อมถืพร้
อปือนมถื
ลงมาโวยวายต่
อว่าตนอตนก็
ไม่
ทราบว่
าไปขั
บปาดหน้
าตอนไหนจากนั
จากนั
ก็มีการเถึ
งกั่สนักอยูพั่สกักก่พัอกนแยกย้
ก่อนแยกย้
จนมี
คนโพสต์
ทราบว่
าไปขั
บปาดหน้
าตอนไหน
้นมี้นการเถี
ยงกันยอยู
ายกันาไปยไปจนมี
คนโพสต์
คลิคปลิวิปดวิีโอดีโอ
ตนจึงมาแจ้งความดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.อลงกรณ์ ผกก.สน.ประเวศ ให้พนักงานสอบสวนลงบันทึกประจาวัน และตรวจสอบรถคัน
๗๗๘๘
ง เทพมหานคร
มี ชื่ อ
ดังกล่าว พบว่าเป็นรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน ทะเบี
ทะเบียยนน3๓กงกง7788
กรุงกรุ
เทพมหานคร
มีชื่อ นาย
นายภาณุ
งษ์บบริ
ณ์ อายุ
เจ้าของรถ
เบื้อนงต้
นนายภาณุ
บุคคลในคลิ
วิดีโอจริ
ภาณุพงษ์พบริ
ูรณ์บูรอายุ
36 ๓๖
ปี เป็ปีนเป็
เจ้านของรถ
เบื้องต้
นายภาณุ
พงษ์พยงษ์
อมรัยอมรั
บว่าบเป็ว่นาเป็
บุคนคลในคลิ
ปวิดปีโอจริ
ง ง
ทางมาแต่อย่อาย่งใด
างใดจึงสัจึ่งพนั
สั่งพนั
กงานสอบสอนขอ
พร้อมประสานขอเข้ามอบตัวเวลา 16.00 น. แต่ยยังังไม่ไม่ไได้ด้เดิเดินนทางมาแต่
กงานสอบสวนขอ
อาวุธปืธปืนนโดยไม่
โดยไม่ได้ไรด้ับรับอนุอนุญญาต,พกพาอาวุ
าต, พกพาอาวุ
นไปในที
อนุมัติศาลแขวงพระโขนงออกหมายจับ ใน 3 ข้อหา
หาคืคืออมีมีอาวุ
ธปืธนปืไปในที
่ ่
สาธารณะโดยไม่มเหตุ
ี เหตุออันันควร
ควร และข้อหาข่มขู่ทาให้ตกใจกลัว นอกจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งติดตาม
ตัวมาดาเนินคดีต่อไป
แหล่งข่าว : https://www.dailynews.co.th/crime/619960
619960
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. ภาพคนนั่งสมาธิ และภาพคน
ส ๑.๑ ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรม ขั้นนา
1.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นดู
ภ
าพคนนั
ง
่
สมาธิ
และภาพคนก
าลั
ง
ฟั
ง
เพลง
กาลังฟังเพลง
สาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนา
ทีต่ นนับถือตามที่กาหนดเห็นคุณค่าและนาไป
2. ข่าวเรื่อง ออกหมายจับฟอร์
พัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
จูนเนอร์กร่าง ขับปาด-ชักปืนขู่
สาระสาคัญ
แท็กซี่
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคาสั่งสอนของ
3. ภาพโอวาทธรรมพระอริยเจ้า
ศาสนานาไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ในเรื่อง “การตั้งสติอยู่กับตัวเอง
ขอบเขตเนื้อหา
เป็นกุญแจดอกแรกสู่มรรคผล”
1. นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) คือ สุข 2 และคิหิสุข
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่มา : เมธิณี สมมิตร(2561)
2. มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ไตรสิกขา
วิเคราะห์ผลของการกระทาตาม
แล้
ว
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นเปรี
ย
บเที
ย
บความแตกต่
า
งของทั
ง
้
สองภาพ
กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 และมงคล 38 ใน
หลักธรรมนิโรธและมรรค
แล้วตอบคาถาม ๑) บุคคลทั้งสองภาพมีความสุขที่แตกต่างกันอย่างไร
ข้อ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต และบูชาผู้ควรบูชา
(แนวคาตอบ : คนที่ฟังเพลงนั้นเป็นความสุขทางกาย คือ กายิกสุข ส่วนคนที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
นั่งสมาธินั้นเป็นความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบ คือ เจตสิกสุข)
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของหลักธรรมนิโรธและมรรค ๒) นักเรียนอยากจะมีความสุขในแบบใด
(แนวคาตอบ : ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียน เช่น อยากมีความสุขทาง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์ผลของการกระทาตามหลักธรรมนิโรธ กายเพราะสามารถสัมผัสและหาได้ง่ายกว่า หรือความสุขทางใจ เพราะเป็น
ความสุขที่ยืนยาวกว่า เป็นต้น )
และมรรคได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง หนทางแห่งการดับทุกข์
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2และหลั
และหลั
กมรรคได้ได้
ไตรสิ
กขา กรรมฐาน๒2ปธาน
ปธาน๔ 4โกศล
โกศล
3 และมงคล
กมรรค
แก่แก่ไตรสิ
กขา กรรมฐาน
๓ และมงคล
๓๘38
(ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาบุคคลที่ควรบูชา)
4. จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่เดิม นาชิน้ งานตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียนทั้งคูจ่ ากชั่วโมงที่แล้วมาวิเคราะห์ถึงการแก้ปัญหาตาม
หลักธรรมนิโรธและมรรค จดสรุปลงในสมุดบันทึกและให้เวลาในการทางานกลุ่มไม่
เกิเนกิน15๑๕นาที
(แนวค
าตอบ : เช่:นเช่นอนตื
น่ สาย
สาเหตุ
คือ ติคดือการเล่
นเกมใน
ไม่
นาที
(แนวคำ�ตอบ
น นอนตื
่นสาย
สาเหตุ
ติดการเล่
นเกมใน
โทรศัพท์มือถือ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักมรรค เช่น โกศล 3 คือ อปายโกศล
มีความฉลาดในการรู้ทางเสื่อม คือรู้ว่าสิ่งใดนาไปสู่ความเสื่อม นั่นคือการติดเล่นเกม
นาไปสู่การนอนตืน่ สายและเข้าเรียนไม่ทนั และมีอุปายโกศล คือฉลาดรู้วิธีการ
แก้ปัญหาที่ทาให้สาเร็จ นั่นคือจากัดเวลาการเล่นให้เหมาะสม ซึง่ จะไม่กระทบต่อ
การเรียน เป็นต้น )
5. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน 1 – 2 กลุ่ม เมื่อนาเสนอจบให้
เพื่อนในชั้นเรียนที่มปี ระเด็นแตกต่างร่วมแลกเปลี่ยนและสรุปความรู้ร่วมกัน
6. ครูยกประเด็นจากสถานการณ์ข่าวเรื่อง ออกหมายจับฟอร์จูนเนอร์กร่าง
ขับปาด-ชักปืนขู่แท็กซี่ แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4
(แนวคาตอบ : ทุกข์ คือ คนขับรถฟอร์จูนเนอร์ถูกออกหมายจับ
สมุทัย คือ ความใจร้อนและขาดสติควบคุม ทาให้คนขับรถฟอร์จูนเนอร์ต้องถูกออกหมายจับ
นิโรธ คือ ไม่ถูกออกหมายจับและเรื่องทุกอย่างจบลงด้วยดี
มรรค คือ จะต้องมีสติ ไม่ใจร้อนในการขับรถ และควรใช้เหตุผลในการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ขั้นสอน
ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตน 2. นักเรียนศึกษาความหมายของหลักธรรมนิโรธ ในหนังสือเรียน
๓. ครูและนักเรียนร่วมกั
มกันนสรุ
สรุปปสรุ
ความรู
้ความหมายของหลั
กธรรมนิ
โรธโรธ
ได้แได้ก่ แสุก่ข สุ๒ข
3.
ปความรู
้ความหมายของหลั
กธรรมนิ
ตามหลักธรรมนิโรธและมรรค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง หนทางแห่งการดับทุกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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า : http://owatdhamma.blogspot.com/2015/10/blog-post_14.html
http://owatdhamma.blogspot.com/2015/10/blog-post_14.html
ทีที่ม่มา :
ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ภาพโอวาทธรรม นักเรียนคิดว่าสิ่งสาคัญที่สุด
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต คืออะไร”
(แนวคาตอบ : สติคือสิ่งที่สาคัญที่สุดในการแก้ปัญหา เพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่รู้ว่าตนเอง
กาลังเผชิญกับปัญหาใด และหาทางแก้ไขไม่ได้) ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูสรุปคาตอบและชี้ให้เห็นว่า สติและสมาธิเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการทาให้เราเข้าใจ
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งนาไปสู่การรู้ทุกข์ รู้สาเหตุของทุกข์ รู้การดับทุกข์และรู้
วิธีการดับทุกข์นั้นได้อย่างถาวร เหมือนดังคาคมที่ว่า “สติมา ปัญญาเกิด” นั่นเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
แก้ปัญหามากกว่
าการใช้คาวามรุ
นแรง)
ในการแก้
ไขปัญหามากกว่
การใช้
ความรุนแรง)
3. เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตน ขั้นสรุป
ตามหลักธรรมนิโรธและมรรค
7. ครูให้นักเรียนดูภาพโอวาทธรรมพระอริยเจ้า ในเรื่อง “การตั้งสติอยู่กับ
ตัวเอง เป็นกุญแจดอกแรกสู่มรรคผล”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง หนทางแห่งการดับทุกข์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๑๐๔
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๑๐๕
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ
หลักธรรมนิโรธและมรรค

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ผลของการ
กระทาตามหลั
กธรรมนิ
การกระท�
ำตามหลั
กธรรมโรธ
นิและมรรค
โรธและมรรค

วิธีการ
ประเมินผลงานกลุ่ม

ประเมินผลงานกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของการ ครูตั้งคาถาม
ปฏิบัติตบนตามหลั
กธรรม
การปฏิ
ัติตนตามหลั
กธรรม
นิโรธและมรรค

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ดี : อธิบายความหมายของ
แบบประเมินผลงานกลุ่ม หลักธรรมนิโรธและมรรคได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน
พอใช้ : อธิบายความหมาย
ของหลักธรรมนิโรธและ
มรรคได้
ปรับปรุง : อธิบาย
ความหมายของหลักธรรม
นิโรธและมรรคไม่ได้
ดี : วิเคราะห์ผลของการ
แบบประเมินผลงานกลุ่ม กระท
าตามหลั
กธรรมนิ
โรธ
การกระท�
ำตามหลั
กธรรม
และมรรคได้
อย่างครบถ้
นิโรธและมรรคได้
อย่าง วน
ครบถ้วน ตรงประเด็
น
ตรงประเด็
น
พอใช้ : วิเคราะห์ผลของ
การกระทาตามหลักนิโรธได้
ปรับปรุง : วิเคราะห์ผลของ
การกระทาตามหลักนิโรธ
ไม่ได้
ดี : เห็นความสาคัญของการ
ปฏิ
บัติตบนตามหลั
กธรรม
คาถามเกี่ยวกับ
การปฏิ
ัติตนตามหลั
กธรรม
ความสาคัญของการปฏิบัติ นิโรธและมรรคได้ 2
ประเด็นขึ้นไป
ตนตามหลักธรรมนิโรธ
พอใช้ : เห็นความสาคัญ
และมรรค
ของการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมนิโรธและมรรคได้
1 ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่แสดงออกถึง
การเห็นความสาคัญการ
ปฏิ
บัติตบนตามหลั
กธรรม
การปฏิ
ัติตนตามหลั
กธรรม
นิโรธและมรรค

๑๐๖
๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙.
ความคิดดเห็
เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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๑๐๗
ใบความรู้

ออกหมายจับฟอร์จูนเนอร์กร่าง ขับปาด-ชักปืนขู่แท็กซี่
เสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 18.29 น.
ออกหมายจับ 3 ข้อหาหนุ่มฟอร์จูนเนอร์กร่าง ชักปืนขู่แท็กซี่บนมอเตอร์เวย์
จากกรณีคลิปในโลกโซเชียล โชเฟอร์แท็กซี่ สีส้ม ทะเบียน ทห 3058 กรุงเทพมหานคร ถูกคนขับรถฟอร์จูน
เนอร์ชักปืนข่มขู่ หลังขับรถปาดกันไปมาบนถนนมอเตอร์เวย์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายพันธกาน วอเพ็ชร
อายุ 47 ปี โชเฟอร์แท็กซี่คันดังกล่าว พร้อมด้วย นายชัยไพศาล นาคเกิดสุวรรณ อายุ 51 ปี พยาน ได้นา
หลักฐานคลิปวิดีโอคนขับรถฟอร์จูนเนอร์ถือปื นข่มขู่โวยวาย มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ ก่อนถูก พ.ต.อ.
อลงกรณ์ ศิริสงคราม ผกก.สน.ประเวศ รับเรื่องแล้วสอบปากคา
เบื้องต้น นายพันธกาน เล่าว่า ในคืนวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนขับรถรับผู้โดยสารชาวต่างชาติจาก
สนามบินสุวรรณภูมิไปส่งที่โรงแรมแห่ง หนึ่งย่านสุขุมวิ ท โดยใช้ถนนมอเตอร์เวย์ ขณะขับมาในช่องทางที่ 3
มีรถแท็กซี่อีกคัน ขับอยู่ในช่องทางที่ 2 เบียดเข้ามากะทันหัน ทาให้ตนเบี่ยงไปช่องทางด้านขวา ก่อนเหลือบ
มองกระจกหลัง เห็นรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว จึงพยายามนารถชิดทางด้านซ้าย จนขับอยู่ช่องทางที่ 1
แต่กลับมีรถแท็กซี่จอดขวางเลยพยายามเบี่ยงออกขวาอีกครั้งแล้วขับไปตามปกติ ระหว่างนั้นสังเกตเห็นรถฟอร์
จูนเนอร์ขับตามหลัง เปิดกระจกต่อว่า ก่อนขับปาดหน้าให้ตนจอด พร้อมถือปืนลงมาโวยวายต่อว่าตน ตนก็
ไม่ทราบว่าไปขับปาดหน้าตอนไหน จากนั้นมีการเถียงกันอยู่สักพัก ก่อนแยกย้ายกันไป จนมีคนโพสต์คลิปวิดีโอ
ตนจึงมาแจ้งความดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.อลงกรณ์ ผกก.สน.ประเวศ ให้พนักงานสอบสวนลงบันทึกประจาวัน และตรวจสอบรถคัน
ดังกล่าว พบว่าเป็นรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 3 กง 7788 กรุงเทพมหานคร มีชื่อ นาย
ภาณุพงษ์ บริบูรณ์ อายุ 36 ปี เป็นเจ้าของรถ เบื้องต้นนายภาณุพงษ์ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปวิดีโอจริง
พร้อมประสานขอเข้ามอบตัวเวลา 16.00 น. แต่ยังไม่ได้เดินทางมาแต่อย่างใด จึงสั่งพนักงานสอบสวนขอ
อนุมัติศาลแขวงพระโขนงออกหมายจับ ใน 3 ข้อหาคือมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต,พกพาอาวุธปืนไปในที่
สาธารณะโดยไม่มี เหตุอันควร และข้อหาข่มขู่ทาให้ตกใจกลัว นอกจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งติดตาม
ตัวมาดาเนินคดีต่อไป
แหล่งข่าว : https://www.dailynews.co.th/crime/619960
http://www.dailynews.co.th/crime/619960
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ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดเห็นคุณค่าและ
นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
สาระสาคัญ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคาสอนของ
ศาสนาที่ถูกต้องนาไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตเพื่อให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสันติ
ขอบเขตเนื้อหา
หลักธรรมอริยสัจ 4
1. ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) คือ ขันธ์ 5 และธาตุ 4
2. สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) คือ หลักกรรม และ
อบายมุข 6
3. นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) คือ สุข 2 และคิหิสุข
4. มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ไตรสิกขา
กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 และมงคล 38 ใน
ข้อ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต และบูชาผู้ควรบูชา

https://www.youtube.com/watch?v=8-qnokbGjS4
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8-qnoKbGjS4
จากนั้นครูตั้งคาถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
๑ ) ในอนาคต ชายคนนี้จะเป็นอย่างไร
(แนวคาตอบ : เช่น อาจได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต มีหนี้สินจาก
การดื่มสุรา หรืออาจป่วยเป็นโรคร้ายแรงในอนาคต เป็นต้น)
๒ ) สาเหตุสาคัญของปัญหาหรือทุกข์ที่ชายคนนี้ต้องพบเกิดจากสิ่งใด จะมีวิธีการ
แก้ปัญหานี้อย่างไร
(แนวคาตอบ : เกิดจากการดื่มสุรา ซึ่งเป็นหนึ่งในอบายมุข 6 ต้องแก้ปัญหาโดยการไม่
ดื่มหรือลดการดื่มสุรา ไม่คบเพื่อนที่เป็นคนดื่มสุราและมีความตั้งใจจริงที่จะเลิกสุรา)

2. ภาพคาคมในพระพุทธศาสนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ยกตัวอย่างการนาหลักอริยสัจ 4
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
ส ๑.๑ ม.1/๕ อธิบายพุทธคุณและข้อ
1. วิดีทัศน์ เรื่อง “สสส. ค่า
1.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นดู
ว
ด
ิ
ี
ท
ศ
ั
น์
เรื
่
อ
ง
“สสส.
ค่
า
เหล้
า
”
เป็
น
เวลาประมาณ
1
นาที
เหล้า”
ธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต

๑๐๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
๓) ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดถ้าสามารถแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชายคนนี้จะเป็นอย่างไร
ด้านความรู้
(แนวคาตอบ : เช่น สุขภาพดีมากขึ้น มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น ครอบครัวมีความสุข
1. อธิบายการนาหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ใน
หรือไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม เป็นต้น)
ชีวิตประจาวัน
จากนั้นครูแนะแนวให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของการนาหลักอริยสัจ 4 ไปปรับ
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ยกตัวอย่างการนาหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ใน ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้ทุกเรื่อง โดยอาศัยการมีสติสัมปชัญญะและ
ความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหา
ชีวิตประจาวัน
ขั้นสอน
ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของการนาหลักอริยสัจ 4 2. ครูทบทวนความรู้เรื่องอริยสัจ 4 ที่ได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วร่วมกับนักเรียนจากนั้น
ครูตั้งคาถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ถ้าเรานาหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนจะเลือกนาไปใช้ในเรื่องใด
เพราะเหตุใด
(แนวคาตอบ : เช่น นาไปใช้ในเรื่องการเรียน เพื่อผลการเรียนจะดีขึ้น หรือนาไปใช้
วางแผนการเล่นอินเตอร์เน็ตเกินเวลาจึงทาให้ไม่ยอมทาการบ้าน และสุดท้ายผล
คะแนนการเรียนจึงตกต่า เป็นต้น)
3. ครูให้นักเรียนวาดภาพและบรรยายในหัวข้อ “มรรคานาพาสุข” โดยเลือก
หลักธรรมมรรค 1 หัวข้อพร้อมบรรยายแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมนั้นและ
วาดภาพระบายสีลงในสมุดจดบันทึกให้เวลาในการทางานประมาณ 25 นาทีตาม
รูปแบบ ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๑๐๙
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ภาพวาด

รายวิชา สังคมศึกษา

หลักมรรคที่ฉันสนใจ........................................................................................
ฉันจะนาไปใช้เพื่อ.....................................................................................
........................................................................................................................
(แนวคาตอบ : เช่น หลักมรรคที่ฉันสนใจ คือ มงคล ๓๘ ในข้อไม่คบคนพาล คบบัณฑิต ฉัน
จะนาไปใช้เพื่อ หลีกเลี่ยงไม่คบเพื่อนที่ชักชวนไปในการทาสิ่งไม่ดี เช่น ชวนหนีเรียน หรือ
รังแกเพื่อนคนอื่น และเลือกคบเพื่อนที่ดี เป็นต้น)
ขั้นสรุป
4. จากนั้นครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน 1 – 2 คน เมื่อนาเสนอจบ
ให้เพื่อนในชั้นเรียนที่มีประเด็นแตกต่างร่วมแลกเปลี่ยนและสรุปความรู้ร่วมกัน
5. ครูให้นักเรียนดูภาพคาคมในพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มรรคานาพาสุข

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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รายวิชา สังคมศึกษา

ที่มาา :: http://www.dmc.tv/images/ecards/cards/e1490.jpg
http://www.dmc.tv/images/ecards/e1490.jpg
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ จากประโยคในภาพที่ “คิดก่อน
ทาคือบัณฑิต ทาก่อนคิด คือเหล่าคนพาล”
ให้นักเรียนร่วมกันอธิบายความหมายและข้อคิดที่ได้จากประโยคในภาพ
(แนวคาตอบ : เช่น คนที่ทาก่อนคิดเสมอมักจะเป็นคนที่รอบคอบ คิดดี พูดดีและทาดี เป็นบัณฑิตหรือ
คนดี ส่วนคนที่ทาตามใจตนเอง ใช้อารมณ์มาก่อนเหตุผล ขาดการคิดไตร่ตรอง มักจะเป็นคนคิดชั่ว พูดชั่ว
และทาชั่ว เป็นคนพาล
ข้อคิดที่ได้ เช่น รู้จักมีสติ และคิดก่อนตัดสินใจทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ตนเองและผู้อื่น เป็นต้น)
6. ครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียนและชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างทีน่ ักเรียนสามารถนาหลักอริยสัจ 4 ไป
ประกอบการคิดและตัดสินใจในการทาสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้ เพราะอริยสัจ 4 จะทาให้เรารู้
ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหา และสติจะเป็นสิ่งป้องกันไม่ให้เราทาให้เกิดปัญหานั้นซ้าอีก
ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายการนาหลัก
อริยสัจ 4 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ยกตัวอย่างการนาหลัก
อริยสัจ 4 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตการตอบคาถาม

คาถาม

ประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของการ ประเมินผลงาน
นาหลัำกหลั
อริกยอริ
สัจยสั4จไปใช้
ใน
การน�
๔ ไปใช้
ชีวิตวประจ
าวัำนวัน
ในชี
ิตประจ�

แบบประเมินผลงาน

เกณฑ์
ดี : อธิบายการนาหลักอริยสัจ 4
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ชัดเจน
พอใช้ : อธิบายการนาหลัก
อริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายการ
การน�
๔ ไปใช้
นาหลัำกหลั
อริกยอริ
สัจย4สัจไปใช้
ใน
ชีวิตวประจ
าวัำนวัได้นได้
ในชี
ิตประจ�
ดี : ยกตัวอย่างการนาหลัก
อริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
พอใช้ : ยกตัวอย่างการนาหลัก
อริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถยกตัวอย่าง
การนาหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ดี : แสดงออกถึงการเห็น
ความสาคัญของการนาอริยสัจ 4
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม และยกตัวอย่างได้ตรง
ประเด็น
พอใช้ : แสดงออกถึงการเห็น
ความสาคัญของการนาอริยสัจ 4
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถแสดงถึง
การเห็นความสาคัญของการนา
หลักอริยสัจ 4 ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

113

๘. บันทึกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
8.
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................... ................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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ถ้อยคา ที่กล่าวแนะนา สั่ง
กความเป็
สัสอน
่งสอนเตือเตืนสติ
อนสติด้วด้ยหลั
วยหลั
กความเป็นจริ
นจริง ง
ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนทาความดี
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายและแนวทางการปฏิบัติตน
ตามข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิต
- ย เว เสวติ ตาทิโส
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น
- อตฺตนา โจทยตฺตาน
จงเตือนตนด้วยตน

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/
201305/09/415564571.jpg
201305/09/415564571.jpg
2. ครูถามนักเรียนนักเรียนเคยพบเห็นต้นไม้ที่มีป้ายลักษณะนี้จากที่ใดบ้าง
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์ที่ได้รับ
(แนวคาตอบ : เช่น พบได้บนต้นไม้ตามวัดต่าง ๆ ,พบในโรงเรียน ,พบใน
สวนสาธารณะ หรือพบที่สถานปฏิบัติธรรม เป็นต้น)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ขั้นนา
ส ๑.๑ ม.1/๕ อธิบาย
พุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบ 1. ครูถามเปิดภาพพุทธศาสนสุภาษิตแล้วให้นักเรียนร่วมกันศึกษา และถาม
อริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ นักเรียน สิ่งที่ได้จากภาพนี้คืออะไร
ตนนับถือตามที่กาหนดเห็นคุณค่าและ ( แนวคาตอบ : ภาพพุทธศาสนสุภาษิต อติติโข จะเวระวา (คนแข็งกระด้างก็มีเวร
นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและ ครูอธิบายเพิ่มเติม คนแข็งกระด้าง คือคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทาให้เป็น
คนที่มีความผิด ความไม่สบายใจ เหมือนถูกกดขี่ต่อบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้ตัวเอง
ครอบครัว
ขาดสันติสุข) )
สาระสาคัญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพต้นไม้ที่ติดป้ายพุทธศาสน
สุภาษิต
2. ภาพคนดื่มสุราและภาพคนศึกษาหา
ความรู
้ ้
หาความรู
3. กิจกรรมมาสารวจเพื่อนเราดูซิ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วิเคราะห์และเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามพุทธศาสนสุภาษิต คบคน
เช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น และจงเตือนตน
ด้วยตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

๑๑๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถ้อยคาหรือประโยคบนต้นไม้มีประโยชน์
จุดประสงค์การเรียนรู้
อย่างไร (แนวคาตอบ : ทาให้ผู้อ่านเกิดการคิด และได้ข้อคิดเตือนใจที่
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต สามารถนาไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนเองได้)
ย เว เสวติ ตาทิโส และ อตฺตนา โจทยตฺตาน 3. ครูสรุปคาตอบของนักเรียนและอธิบายว่า ถ้อยคาหรือประโยคบน
ต้นไม้พูดได้นี้คือ “พุทธศาสนสุภาษิต” ซึ่งหมายถึง ถ้อยคาที่พระพุทธเจ้า
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธศาสน ทรงตรัสไว้ หรือบรรดาสาวกทั้งหลายได้กล่าวไว้เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้
ละเว้นความชั่วและมุ่งทาในสิ่งที่ดี
สุภาษิตในชีวิตประจาวัน
ขั้นสอน
ด้านคุณลักษณะ
๓. อภิปรายคุณค่าของการศึกษาพุทธศาสน 4. ครูให้นักเรียนจับคู่กันและหันหน้าเข้าหากัน เพื่อทากิจกรรม “มา
สารวจเพื่อนเราดูซิ” โดยให้นักเรียนที่นั่งคู่กันผลัดกันสารวจเครื่องแต่ง
สุภาษิต
กาย (เช่น ถุงเท้า กระโปรง กางเกง) และอุปกรณ์การเรียน (เช่น หนังสือ
เรียน ปากกา สมุด) ว่าเพื่อนที่คู่กันนั้นแต่งกายเรียบร้อยหรือมีอุปกรณ์
การเรียนครบถ้วนหรือไม่ (แนวคาตอบ : เช่น นักเรียนบางคนอาจแต่ง
กายไม่เรียบร้อย เล็บยาว ไม่สวมถุงเท้า หรือลืมอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น)
5. จากนั้นครูให้นักเรียนที่เพื่อนสารวจแล้วว่าแต่งกายถูกระเบียบที่สุด
หรือมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนที่สุด แนะนาวิธีการปฏิบัติตนให้เพื่อนๆ
ฟัง (แนวคาตอบ : เช่น การจดบันทึกเพื่อไม่ให้ลืม ,เตือนตัวเองอยู่เสมอ ,
มีความรอบคอบให้มาก เป็นต้น)
6. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เราจะไม่หลงลืมสิ่งของหรือแต่งกายผิดระเบียบ
ได้ ถ้าเรารู้จักเตือนตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
อตฺตนา โจทยตฺตาน จงเตือนตนด้วยตน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
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(แนวคาตอบ : เลือกคบคนที่ศึกษาหาความรู้ เพราะเพื่อนลักษณะนี้เป็นเพื่อนที่ดี
มีความรู้มาก ถ้าเราคบเพื่อนลักษณะนี้เราก็จะมีความรู้ไปด้วย)
ที่มา : เมธิณี สมมิตร(2561)
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์บุคคลที่คบเพื่อนทั้ง 2 ประเภท มีความ
แตกต่างกันอย่างไร
(แนวคาตอบ : บุคคลที่คบเพื่อนดื่มสุรา ก็จะถูกเพื่อนชักชวนให้ดื่มสุราไปด้วยกัน
ส่วนบุคคลที่คบเพื่อนที่ชอบศึกษาหาความรู้ ก็จะมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้
จากเพื่อนมากขึ้น)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
7. ครูนาภาพคนดื่มสุราและภาพคนศึกษาหาความรู้ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
ถ้านักเรียนมีเพื่อนที่มีลักษณะแบบคนในภาพทั้ง 2 ลักษณะนักเรียนจะเลือกคบ
เพื่อนแบบใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่
8. ครูสรุปคาตอบของนักเรียนและอธิบายเพิ่มเติมว่า การเลือกคบเพื่อนใน
ชีวิตประจาวันนั้น นักเรียนสามารถใช้หลักคาสอนจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
ย เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น เพราะเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับบุคคล
แบบใดเราก็มักจะมีนิสัยหรือพฤติกรรมคล้ายคลึงกันกับบุคคลนั้น ถ้าเราคบคนดี
เราก็จะคิดดี พูดดีและทาดี ในทางตรงกันข้ามถ้าเราคบเพื่อนชั่ว ก็จะคิดชั่ว พูดชั่ว
และทาชั่วเช่นเดียวกัน
8. ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต
คือ อตฺตนา โจทยตฺตาน จงเตือนตนด้วยตน และ ย เว เสวติ ตาทิโส คบคน
เช่นใดเป็นคนเช่นนั้น ที่นักเรียนสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงมาให้ได้มากที่สุด โดย
ครูเขียนแนวทางที่นักเรียนร่วมกันคิดไว้บนกระดาน (แนวคาตอบ : เช่น ตื่นนอน
แต่เช้าโดยไม่ต้องให้ใครมาปลุก ,ไม่คบเพื่อนที่ชอบหลบเรียน หรือทาการบ้านส่ง
ครูให้ตรงเวลา เป็นต้น)
ขั้นสรุป
9. ครูให้นักเรียนอธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา โจทยตฺตาน
จงเตือนตนด้วยตน และ ย เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น พร้อม
กันอีกครั้งและให้นักเรียนเลือกแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตที่
นักเรียนสนใจมา 2 ข้อ โดยเลือกจากหลักพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตนา โจทยตฺตาน
จงเตือนตนด้วยตน 1 ข้อ และหลักพุทธศาสนสุภาษิต
ย เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 1 ข้อ พร้อมทั้งจดไว้ในสมุดบันทึก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ

117

117
104

118

118
105

เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ สังเกตการตอบคาถาม คาถามเกี่ยวกับพุทธ
พุทธสุภาษิต ย เว เสวติ
ศาสนสุภาษิต
ตาทิโส และอตฺตนา โจทยตฺ
ตาน

เกณฑ์
ดี : สามารถอธิบายความหมาย
ของพุทธศาสนสุภาษิตได้ถูกต้อง
เหมาะสม ตรงประเด็น
พอใช้ : อธิบายความหมายของ
พุทธศาสนสุภาษิตได้พอสังเขป
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ความหมายของพุทธศาสน
สุภาษิตได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ดี : วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ
2. วิเคราะห์แนวทางการ
สังเกตการวิเคราะห์
คาถามเกี่ยวกับแนว
ตนตามพุทธศาสนสุภาษิตได้อย่าง
การปฏิ
ัติตนตามพุ
ทธศาสน และตอบคาถาม
ปฏิ
บัติตบนตามพุ
ทธศาสน
ทางการปฏิบัติตนตาม ถูกต้อง เหมาะสม
สุภาษิต
พุทธศาสนสุภาษิต
พอใช้ : วิเคราะห์แนวทางการ
ปฏิบัติตบนตามพุ
ทธศาสนสุ
ภาษิภาษิ
ตต
การปฏิ
ตั ติ นตามพุ
ทธศาสนสุ
ได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์
แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธ
ศาสนสุภาษิตได้
ด้านคุณลักษณะ
ดี : เสนอแนวทางการปฏิบัติตน
3. เสนอแนวทางการปฏิบัติ สังเกตการตอบคาถาม - คาถามเกี่ยวกับแนว ได้อย่างเหมาะสม 3 ประเด็นขึ้น
ตนตามพุทธศาสนสุภาษิต
ทางการปฏิบัติตนตาม ไป
พุทธศาสนสุภาษิต
พอใช้ : เสนอแนวทางการปฏิบัติ
- แบบสังเกต
ตนได้อย่างเหมาะสม 2 ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
กิ้นจนกรรมการเรี
ยนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั
า
ส ๑.๑ ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและ
่าวเรื่อง “ชายยิง
ขั้นครูนเาปิดวิดีทัศน์ข่าวเรื่อง “ชายยิงภรรยาเข้ามอบตัว หลังเห็นลูกสาววอน 1.1.วิดวิีทดัศีทน์ัศขน์่าขวเรื
1.
ส
๑.๑
ม.1/5
อธิ
บ
ายพุ
ท
ธคุ
ณ
และ
่องว“ชายยิ
ข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
ภรรยาเข้ามอบตั
หลังเห็งนลูกสาว
1.
ครู
เ
ปิ
ด
วิ
ด
ท
ี
ศ
ั
น์
ข
า
่
วเรื
อ
่
ง
“ชายยิ
ง
ภรรยาเข้
า
มอบตั
ว
หลั
ง
เห็
น
ลู
ก
สาววอน
อธรรมสาคัญในกรอบอริ
4 หรื่กอาหนด ขอผ่านไลฟ์สด ยันทาไปเพราะบันดาลโทสะ” ให้นักเรียนดูเป็นเวลาประมาณ ภรรยาเข้
กสาว
หลักข้ธรรมของศาสนาที
่ตนนับยถืสัอจตามที
วอนขอผ่ามอบตั
านไลฟ์ว สหลัด งยัเห็นนทลูาไปเพราะ
ขอผ่
า
นไลฟ์
ส
ด
ยั
น
ท
าไปเพราะบั
น
ดาลโทสะ”
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นดู
เ
ป็
น
เวลาประมาณ
นาที วอนขอผ่
่ตนนัปบัญ
ถือหาของ
ตามที่กาหนด 2 นาที
านไลฟ์สด ยันทาไปเพราะ
เห็นหลั
คุณกค่ธรรมของศาสนาที
าและนาไปพัฒนาแก้
บันดาลโทสะ”
2
นาที
เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
บันดาลโทสะ”
ตนเองและครอบครั
ว
2. ภาพครอบครัวที่รักกัน และภาพ
ตนเองและครอบครัว
2.
ภาพครอบครัวที่รักกัน และภาพ
สาระสาคัญ
สามี
ภรรยาที่ทะเลาะกันภาระงาน/
สาระสาคัญ
สามีภรรยาที่ทะเลาะกันภาระงาน/
ภาระงาน/ชิ
ชิ้นงาน ้นงาน
ถ้อยค
า ที่เป็นข้อคิด เตือนใจ เป็นผล
ชิ้นงาน
ถ้อยคา ที่เป็นข้อคิด เตือนใจ เป็นผล
เสนอแนวทางการปฏิ
ิตนตาม
ให้คให้นในสั
งคมประพฤติ
ปฏิปบฏิัตบิดัตี ิดี
เสนอแนวทางการปฏิ
บัตบิตัตนตาม
คนในสั
งคมประพฤติ
ทธศาสนสุ
ภาษิ
ตการใคร่
ครวญ
ขอบเขตเนื
้อหา้อหา
พุทพุธศาสนสุ
ภาษิ
ตการใคร่
ครวญ
ขอบเขตเนื
อนแล้
ทาดี
าและเหย้
1. ความหมายและแนวทางการปฏิ
บัตบิตัตนตาม
ก่อก่นแล้
วจึวงจึทงาดี
กว่กาว่และเหย้
าเรืาอเรืนอน
1. ความหมายและแนวทางการปฏิ
ิตนตาม
่ปกครองไม่
ีนาทุ
มาให้
ข้อคิข้ดอทีคิ่ไดด้ทีจ่ไากพุ
ทธศาสนสุ
ภาษิ
ตต
ที่ปทีกครองไม่
ดีนดาทุ
กข์กมข์าให้
ด้จากพุ
ทธศาสนสุ
ภาษิ
- นิ-สนิมฺสมมฺกรณ
โยโย
ม กรณเสยฺเสยฺ
ทีที่ม่มาา :า: :https://www.youtube.com/watch?v=5SlleJ6QsSQ
https://www.youtube.com/watch?v=5SlleJ6QsSQ
https://www.youtube.com/watch?v=5SlleJ6QsSQ
ใคร่ใคร่
ครวญก่
อ
นท
าจึ
ง
ดี
ครวญก่อนทาจึงดี
2.2.จากนั
ไปนี้ ้
จากนั้น้นครูครูตตั้งั้งประเด็
ประเด็นนคคาถามดั
าถามดังงต่ต่ออไปนี
- ทุ-ราวาสา
ทุราวาสาฆราฆราทุกทฺุขกาฺขา
๑๑) )จากสถานการณ์
วามคิดดเห็เห็นนเกีเกี่ย่ยวกัวกับบข่ข่าาวอย่
วอย่างไร
างไร
จากสถานการณ์ข่าว นักเรียนมีความคิ
เรือเรืนทีอนที
่ครองไม่
ด
น
ี
าทุ
ก
ข์
ม
าให้
่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้
(แนวค
ภรรยาจนเสียยชีชีววิติตต่ต่ออหน้
หน้าลูาลูกก
(แนวคาตอบ
าตอบ: :เช่เช่นน รูรู้ส้สึกึกสลดใจที
สลดใจที่สามีใช้ปืนยิงภรรยาจนเสี
สาว
ใครอีกก เป็เป็นนต้ต้นน))
สาว,ไม่
,ไม่ออยากให้
ยากให้เหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์เเช่นนี้เกิดขึ้นกับใครอี
๒๒) )นันักกเรีเรียยนคิ
ภรรยาเสียยชีชีววิติตเกิเกิดดจากอะไร
จากอะไร
นคิดดว่ว่าา สาเหตุที่ชายผู้นี้ยิงงภรรยาเสี
(แนวคาตอบ
าตอบ: :เกิเกิดดจากชายผู
จากชายผู้นี้เสพยาเสพติดและหวาดระแวงว่
(แนวค
และหวาดระแวงว่าาภรรยาจะมี
ภรรยาจะมีชู้ชู้
จนเกิดดความโกรธและใช้
ความโกรธและใช้ปปืนืนยิงภรรยาจนเสียชีววิติต))
จนเกิ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง ใคร่ครวญก่อนจึงทา
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นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ด้ด้าานทั
คราะห์แแนวทางการปฏิ
นวทางการปฏิบบัตัติติตนตามพุ
นตามพุททธธ
๒.๒. วิวิเเคราะห์
ศาสนสุ
ศาสนสุภภาษิ
าษิตต
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
3.3. เสนอแนวทางการปฏิ
เสนอแนวทางการปฏิบบัตัติติตนตามพุ
นตามพุททธศาสน
ธศาสน
สุสุภภาษิ
าษิตตได้ได้

ทีที่ม่มาา :: เมธิ
เมธิณณี ี สมมิ
สมมิตร(2561)
(แนวค
(แนวคาตอบ
าตอบ :: ภาพแรกเป็
ภาพแรกเป็นภาพของครอบครัวที่ยิ้มแย้ม พ่อแม่และลูกมีความรัก
ต่ต่ออกักันน ส่ส่ววนภาพที
นภาพที่สองเป็นภาพสามีภรรยาทะเลาะตบตีกันโดยมีลูกยืนร้องไห้อยู่
ข้ข้าางงๆ
งๆๆ แสดงให้
แสดงให้เเห็ห็นว่าภาพแรกเป็นภาพของครอบครัวที่มีความสุขในขณะที่ภาพที่
สองเป็
สองเป็นนภาพครอบครั
ภาพครอบครัวที่มีความทุกข์)

จากนั
จากนั้น้นครู
ครูสสรุรุปปคคาตอบและอธิบายเพิ่มเติมว่า จากข่าวตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่า
การตั
การตัดดสิสินนใจท
ใจทาสิ
าสิ่งต่าง ๆ โดยขาดการคิดใคร่ครวญให้ดีก่อน มักจะก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่
มากกว่าาผลดี
ผลดี
ขัขั้น้นสอน
สอน
3.3. ครู
ครูใให้ห้นนักักเรีเรียยนดู
นดูภาพครอบครัวที่รักกัน และภาพสามีภรรยาทีท่ ะเลาะกัน แล้ว
ให้
ให้นนักักเรีเรียยนช่
นช่ววยกั
ยกันหาความแตกต่างของทั้งสองภาพตามความเข้าใจของนักเรียน

หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 33 เรืเรื่อ่องง วิวิถถีธีธรรม
รรม
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ สัสังงคมศึ
คมศึกกษา
ษา ศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
๓๓ )) จากปั
จากปัญญหาที
หาที่เกิดขึ้นเราจะมีวิธีแก้ปัญหานีไ้ ด้อย่างไร
จุจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้ ้
(แนวค
(แนวคาตอบ
าตอบ :: ไม่
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะยาเสพติดทาให้เราขาดสติไม่สามารถ
นความรู้ ้
ด้ด้าานความรู
ไตร่ตตรองก่
รองก่ออนตั
นตัดสินใจทาสิ่งต่าง ๆ ได้ และสามีควรพูดคุยปรับความเข้าใจกับ
อธิบบายความหมายของพุ
ายความหมายของพุททธสุ
ธสุภภาษิ
าษิตต นินิสสมฺมฺมม คิคิดดไตร่
1.1. อธิ
ภรรยาก่
ภรรยาก่ออนน และต้
และต้องคานึงถึงความรู้สึกของลูกด้วย)
กรณ เสยฺ
เสยฺโโยย และทุ
และทุรราวาสา
าวาสา ฆรา
ฆรา ทุทุกกฺขฺขาา
กรณ

แผนการจั
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง ใคร่ครวญก่อนจึงทา

๑๒๑
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จากนั้นครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียนและอธิบายเพิ่มเติมว่า จากภาพทั้งสองนั้นนัเกี้น่ยเกีวกั่ยบวกัการใช้
บการใช้
ชีวิตชีวอยูิตอยู
่ร่วมกั
่ร่วมกั
นของคนในครอบครั
นของคนในครอบครั
ว วซึ่งซึต้่งอต้งมี
องมีหลัหกลัธรรมในการ
กธรรมในการ
บัติบัตต่ิอกัต่นอกัการใช้
น การใช้
ชีวชิตีวอยูิตอยู
่ร่วมกั
่ร่วมกั
นของคนในครอบครั
นของคนในครอบครั
วจึวงจึจะมี
งจะมีความสุ
ความสุข ข
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว ซึ่งต้องมีหลักธรรมในการ ปฏิปฏิ
5. อครูธิบอายเชื
ธิบายเชื
่อมโยงข่
าวเหตุ
การณ์
และภาพตั
วอย่
ทธศาสนสุภาษิ
ภาษิตตนินิสสมฺมฺมม
5. ครู
่อมโยงข่
าวเหตุ
การณ์
และภาพตั
วอย่
างถึางถึ
งพุงทพุธศาสนสุ
ิบัติ ต่อกัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวจึงจะมีความสุข
เสยฺเสยฺ
โย โใคร่
ย ใคร่
ครวญก่
ครวญก่
อนท
อนท
าจึาจึ
งดีงและพุ
ดี และพุ
ทธศาสนสุ
ทธศาสนสุ
ภาษิ
ภาษิต ตทุรทุาวาสา
ราวาสาฆรา
ฆราทุทุกกฺขฺขา า
ครูอธิบายเชื่อมโยงข่าวเหตุการณ์และภาพตัวอย่างถึงพุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺมกรณกรณ
ณ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี และพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือเรืนทีอนที
่ครองไม่
่ครองไม่
ดีนดาทุีนาทุ
กข์กมข์าให้
มาให้
(แนวการอธิ
(แนวการอธิ
บายบาย
: จากข่
: จากข่
าวเหตุ
าวเหตุ
การณ์
การณ์
เรื่อเรืง่อ“ชายยิ
ง “ชายยิ
งภรรยาเข้
งภรรยาเข้ามอบตั
ามอบตัว วหลัหลังเห็
งเห็นนลูลูกก
นที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้
สาววอนขอผ่
านไลฟ์
านไลฟ์
สดสยัดนยัทนาไปเพราะบั
ทาไปเพราะบั
นดาลโทสะ”
นดาลโทสะ”นัน้ นัตรงกั
น้ ตรงกับหลั
บหลักพุกพุททธศาสน
ธศาสน
วการอธิบาย : จากข่าวเหตุการณ์เรื่อง “ชายยิงภรรยาเข้ามอบตัว หลังเห็นลูกสาววอนขอผ่
สุภตาษินิตสนิมฺมสมฺกรณ
ม กรณ
เสยฺเสยฺ
โย โใคร่
ย ใคร่
ครวญก่
ครวญก่
อนท
อนท
าจึาจึ
งดีงดีและภาพครอบครั
และภาพครอบครัวทีวที่รัก่รกัักนกันและ
และ
ววอนขอผ่านไลฟ์สด ยันทาไปเพราะบันดาลโทสะ” นัน้ ตรงกับหลักพุทธศาสน สุภาษิ
าษิตนิสมฺม กรณ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี และภาพครอบครัวที่รักกัน และภาพสามี
ภาพสามี
ภรรยาที
่ทะเลาะกั
น้ ตรงกั
ทธศาสนสุ
ภาษิต ตทุรทุาวาสา
ราวาสาฆรา
ฆราทุทุกกฺขฺขา า
ภรรยาที
่ทะเลาะกั
น นันน้ นัตรงกั
บพุบทพุธศาสนสุ
ภาษิ
่ครองไม่
มาให้
่ครองไม่
ดีนดาทุีนาทุ
กข์กมข์าให้
) )
พสามีภรรยาที่ทะเลาะกัน นัน้ ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือเรืนทีอนที
6. จากนั
6. จากนั
้นครู้นอครูธิบอธิายหลั
บายหลั
กธรรมส
กธรรมส
าหรัาหรั
บการครองเรื
บการครองเรื
อนอน
นที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้)
“ฆราวาสธรรม”
่ง แปลว่
ณสมบั
ิของผู
ป้ ระสบความสาเร็าเร็จในการด
จในการดาเนิ
าเนินนชีชีวิตวิต
“ฆราวาสธรรม”
ซึ่ง ซึแปลว่
า คุาณคุสมบั
ติขตองผู
ป้ ระสบความส
จากนั้นครูอธิบายหลักธรรมสาหรับการครองเรือน
ราวาสธรรม” ซึ่ง แปลว่า คุณสมบัติของผูป้ ระสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิตทางโลก
ทางโลก
ประกอบด้
ประกอบด้
วยธรรมะ
วยธรรมะ4 4ประการ
ประการดังดันีง้ นี้
สัจจะ
อ การมี
ความซื
ย์ จริ
งใจต่
- สัจ- จะ
คือคืการมี
ความซื
่อสั่อตสัย์ตจริ
งใจต่
อกัอนกัน
งโลก ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ ดังนี้
- ทมะ
อ การรู
าวโทษกั
นในเรื
่องเล็กน้กอน้ยอย
- ทมะ
คือคืการรู
้จัก้จข่ักมข่จิมตจิใจตใจไม่กไม่ล่กาล่วโทษกั
นในเรื
่องเล็
สัจจะ คือ การมีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน
- ขัน- ติขันคืติอคืการอดทนต่
อ การอดทนต่
อการกระท
คาพู
ีและอดทนต่ออานาจกิ
อานาจกิเลสต่
เลสต่างางๆๆ
อการกระท
า คาาพู
ดทีดไ่ ทีม่ไ่ ดม่ีแดละอดทนต่
ทมะ คือ การรู้จักข่มจิตใจ ไม่กล่าวโทษกันในเรื่องเล็กน้อย
ขันติ คือ การอดทนต่อการกระทา คาพูดทีไ่ ม่ดีและอดทนต่ออานาจกิเลสต่าง ๆ - จาคะ
- จาคะ
อ การเสี
ยสละเพื
่อประโยชน์
ว่ นรวม
คือคืการเสี
ยสละเพื
่อประโยชน์
สว่ สนรวม
7. ใครู
นเสนอแนวทางการปฏิ
ิตนตามพุทธศาสนสุ
ทธศาสนสุภภาษิาษิตต
7. ครู
ห้นให้ักนเรีักยเรีนร่ยวนร่มกัวมกั
นเสนอแนวทางการปฏิ
บตั บิตตั นตามพุ
จาคะ คือ การเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
ม กรณ
ย ใคร่
ครวญก่
อนท
และพุ
ทธศาสนสุภาษิ
ภาษิต ตทุรทุาวาสา
ราวาสาฆรา
ฆราทุทุกกฺ ฺ
นิสมฺนิมสมฺกรณ
เสยฺเสยฺ
โย โใคร่
ครวญก่
อนท
าจึาจึ
งดีงดีและพุ
ทธศาสนสุ
ครูให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบตั ิตนตามพุทธศาสนสุภาษิต
่ครองไม่
มาให้ที่นทีัก่นเรีักยเรีนสามารถน
ยนสามารถน
าไปปฏิบตั บิไตั ด้ิไจด้ริจงริมาให้
งมาให้ได้ได้มมากาก
เรือเรืนทีอนที
่ครองไม่
ดีนดาทุีนาทุ
กข์กมข์าให้
าไปปฏิ
มฺม กรณ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี และพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ขา
ทุกฺขา
เรือนที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้ ที่นักเรียนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริงมาให้ได้มากที่สุดที่สโดยครู
ุด โดยครู
เขียเนแนวทางที
ขียนแนวทางที
่นัก่นเรีักยเรีนร่ยนร่
วมกั
วมกั
นคินดคิไว้ดไว้
บนกระดาน
บนกระดาน
ุด โดยครูเขียนแนวทางที่นักเรียนร่วมกันคิดไว้บนกระดาน

แผนการจัดการเรียนรู
21วยการเรี
เรืย่อนรู
ง ใคร่
ทถาีธรรม
หน่้ทวี่ หน่
ยการเรี
ย้ทนรู
ี่ 3ค้ทรวญก่
ี่ เรื3 ่องเรือ่อวินจึ
งถีธงวิรรม
เวลา
เวลา 11ชัชั่ว่วโมง
โมง
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
่มสาระการเรี
ยนรูย้ นรู
สังคมศึ
้ สังคมศึ
กษากษา
ศาสนาและวั
ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ฒเวลา
นธรรม1 ชั่วโมง
รายวิ
รายวิ
ชาชาสังสัคมศึ
งคมศึกษา
กษา
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11
ธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
มั้นธครู
ยมศึ
ที่ ด1เห็ดนเห็ของนั
4. จากนั
4.ชั้นจากนั
้นสครูรุกปสษาปี
รุความคิ
ปความคิ
นของนั
กเรีกยเรีนและอธิ
ยนและอธิ
บายเพิ
บายเพิ่มเติ่มเติมว่มาว่าจากภาพทั
จากภาพทั้งสอง
้งสอง

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท21
ี่ 21เรื่อเรืง่องใคร่ใคร่
ครวญก่
ครวญก่อนจึ
อนจึงทงทา า
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รายวิชา สังคมศึกษา

(แนวคาตอบ : เช่น ปฏิเสธเพือ่ นที่ชวนไปในทางไม่ดีเพราะคิดถึงอนาคต
การเรียนของตนเอง ,เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ หรือ
ทุกคนในครอบครัวต้องรู้จักการอดทนกับปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน มีความรักและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน ,ตั้งใจเรียนและไม่ทาตนให้เป็นปัญหากับครอบครัว เป็น
ต้เป็นน) ต้น)
ขั้นสรุป
8. ครูให้นักเรียนอธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต สมฺม กรณ เสยฺโย
ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี และพุทธศาสนสุภาษิต ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือนที่ครอง
ไม่ดีนาทุกข์มาให้ พร้อมกันอีกครั้งและให้นักเรียนเลือกแนวทางการปฏิบัติตน
ตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตที่นักเรียนสนใจมา 2 ข้อ โดยเลือกจากหลักพุทธ
ศาสนสุภาษิต สมฺม กรณ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี 1 ข้อ และหลักพุทธ
ศาสนสุภาษิต ย ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือนที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้ 1 ข้อ
พร้อมทั้งจดไว้ในสมุดบันทึก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง ใคร่ครวญก่อนจึงทา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

123

110
123

124

124
111

เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ
พุทธสุภาษิต นิสมฺม กรณ
เสยฺโย และทุราวาสา ฆรา
ทุกฺขา

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตการตอบคาถาม คาถามเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนสุภาษิต

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2.
๒. วิเคราะห์แนวทางการ สังเกตการวิเคราะห์
ปฏิบัติตบนตามพุ
ทธศาสน
การปฏิ
ัติตนตามพุ
ทธศาสน และตอบคาถาม
สุภาษิต

คาถามเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติตนตาม
พุทธศาสนสุภาษิต

ด้านคุณลักษณะ
3. เสนอแนวทางการปฏิบัติ สังเกตการตอบคาถาม คาถามเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติตนตาม
ตนตามพุทธศาสนสุภาษิต
พุทธศาสนสุภาษิต
-แบบสังเกต

เกณฑ์
ดี : อธิบายความหมายของพุทธ
ศาสนสุภาษิตได้อย่างชัดเจน
และเหมาะสม
พอใช้ : อธิบายความหมายของ
พุทธศาสนสุภาษิตได้
พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ความหมายของพุทธศาสน
สุภาษิตได้
ดี : วิเคราะห์แนวทางการ
ปฏิบัติตบนตามพุ
ทธศาสน
การปฏิ
ัติตนตามพุ
ทธศาสน
สุภาษิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
พอใช้: วิเคราะห์แนวทางการ
การปฏิ
ัติตนตามพุ
ทธศาสน
ปฏิบัติตบนตามพุ
ทธศาสน
สุภาษิตได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถวิเคราะห์
แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธ
ศาสนสุภาษิตได้
ดี : เสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ตามพุทธศาสนสุภาษิตได้ 3
ประเด็นขึ้นไป
พอใช้ : เสนอแนวทางการ
การปฏิ
ัติตนจามพุ
ทธศาสน
ปฏิบัติตบนตามพุ
ทธศาสน
สุภาษิตได้ 2 ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธ
ศาสนสุภาษิตได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. ภาพบ้าน ภาพคนเล่น การ
ส ๑.๑ ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อ
1.
ครู
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
ทบทวนความรู
เ
้
รื
อ
่
งพุ
ท
ธศาสนสุ
ภ
าษิ
ต
ที
เ
่
รี
ย
นไปใน
การพนั
น ภาพนาฬิ
กาปลุ
กและภาพ
พนัน ภาพนาฬิ
กาปลุ
กและภาพ
ธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ชั่วโมงที่แล้วร่วมกัน โดยใช้กิจกรรมทายภาพที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ป้ายบอกทาง
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดเห็นคุณค่าและ
ได้แก่
2. ภาพพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา
นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
- ภาพบ้าน
น ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อม
สาระสาคัญ
ฝึกตน
ถ้อยคา ที่เป็นข้อคิด เตือนใจ เป็นผลให้คน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ในสังคมประพฤติปฏิบัติดี
แผนผังความคิดอธิบายและ
ขอบเขตเนื้อหา
ยกตัวอย่างข้อคิดจากพุทธศาสน พุทธศาสนสุภาษิต เป็นข้อธรรมสาคัญที่มี ที่มาา :: https://img.kapook.com/u/2017/surauch/home/dt01.jpg
https://img.kapook.com/u/2017/surauch/home/dt01.jpg
สุภาษิตไปปรับใช้ใน
ข้อคิดเตือนใจบุคคลให้นาไปเป็นหลักในการปฏิบัติ (แนวคาตอบ : ภาพบ้านเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งตรงกับพุทธศาสนสุภาษิต ทุรา ชีวิตประจาวัน
ตนอย่างเหมาะสมในการดาเนินชีวิต ได้แก่พุทธ
วาสา ฆรา ทุกฺขา เรือนที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้)
ศาสนสุภาษิต
- ภาพคนเล่นการพนัน
- ย เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น
- อตฺตนา โจทยตฺตาน จงเตือนตนด้วยตน
- นิสมฺม กรณ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือนที่ครองไม่ดีนาทุกข์
มาให้
ที่มา : http://enzosurininkdesigns.com/wp
content/uploads/2017/02/yoyo20170216.jpg
content/uploads/2017/02/yoyo020170216.jpg

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต

๑๒๖
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า : https://bit.ly/2AFQBH9
https://bit.ly/2AFQBH9
ที่มา :

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
(แนวคาตอบ : เป็นภาพเกี่ยวกับบุคคลกาลังเล่นการพนันซึ่งเป็น
จุดประสงค์การเรียนรู้
อบายมุข เกี่ยวข้องกับการเลือกคบคนตามพุทธศาสนสุภาษิต ย เว
ด้านความรู้
1. อธิบายการนาข้อคิดจากพุทธศาสน - เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น)
- ภาพนาฬิกาปลุก
สุภาษิตไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. ยกตัวอย่างการนาข้อคิดจากพุทธ
ศาสนสุภาษิตไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้านคุณลักษณะ
๓. เห็นคุณค่าของการนาข้อคิดจากพุทธ ศาสนสุภาษิตไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ที่มา :
http://s.isanook.com/me/0/ud/0/798/men.jpg
า : http://s.isanook.com/me/0/ud/0/798/men.jpg
(แนวคาตอบ : นาฬิกาปลุกสื่อถึงการเตือน ตามพุทธศาสนสุภาษิต
อตฺตนา โจทยตฺตาน จงเตือนตนด้วยตน)
- ภาพป้ายบอกทาง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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รายวิชา สังคมศึกษา

(แนวคาตอบ : ป้ายบอกทางที่มจี านวนมาก สื่อถึงการเลือกโดยต้องคิด
ตัดสินใจให้ดี เพราะถ้าตัดสินใจพลาดอาจทาให้หลงทางเสียเวลาได้ ตาม
พุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี )
ครูให้นักเรียนร่วมกันทายว่าภาพที่เห็น น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนสุภาษิตข้อใด ครูเฉลยคาตอบและเชื่อมโยงถึงพุทธศาสนสุภาษิตที่
นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน และแจกกระดาษปรู๊ฟ
จากนั้นครูมอบหมายงานกลุ่มให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการนาพุทธ ศาสนสุภาษิตทั้ง 4 ข้อไปใช้ในชีวิตประจาวันลงในกระดาษปรู๊ฟ โดยให้แต่
ละคนร่วมกันยกตัวอย่างและอธิบายการนาข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตทั้ง
4 เรื่อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม โดยสมาชิกจะนาแนว
ทางการปฏิบัติที่ตนเองได้เลือกไว้จากชั่วโมงก่อนมาสรุปลงในกระดาษปรู๊ฟ
ให้เวลาในการทางานประมาณ 30 นาที
(หมายเหตุ : ตัวอย่างงานกลุ่มอยู่แนบท้ายแผนฯนี้)
3. จากนั้นให้นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ให้เวลาในการนาเสนอ
กลุ่มละไม่เกิน 3 นาที หรือครูสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน 2 – 3 กลุ่ม และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานของตนเองและเพื่อน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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(แนวคาตอบ : ป้ายบอกทางที่มจี านวนมาก สื่อถึงการเลือกโดยต้องคิด
ตัดสินใจให้ดี เพราะถ้าตัดสินใจพลาดอาจทาให้หลงทางเสียเวลาได้ ตาม
พุทธศาสนสุภาษิต นิสมฺม กรณ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี )
ครูให้นักเรียนร่วมกันทายว่าภาพที่เห็น น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนสุภาษิตข้อใด ครูเฉลยคาตอบและเชื่อมโยงถึงพุทธศาสนสุภาษิตที่
นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน และแจกกระดาษปรู๊ฟ
จากนั้นครูมอบหมายงานกลุ่มให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการนาพุทธ
ศาสนสุภาษิตทั้ง 4 ข้อไปใช้ในชีวิตประจาวันลงในกระดาษปรู๊ฟ โดยให้แต่
ละคนร่วมกันยกตัวอย่างและอธิบายการนาข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตทั้ง
4 เรื่อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม โดยสมาชิกจะนาแนว
ทางการปฏิบัติที่ตนเองได้เลือกไว้จากชั่วโมงก่อนมาสรุปลงในกระดาษปรู๊ฟ
ให้เวลาในการทางานประมาณ 30 นาที
(หมายเหตุ : ตัวอย่างงานกลุ่มอยู่แนบท้ายแผนฯนี้)
3. จากนั้นให้นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ให้เวลาในการนาเสนอ
กลุ่มละไม่เกิน 3 นาที หรือครูสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน 2 – 3 กลุ่ม และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานของตนเองและเพื่อน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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https://bit.ly.2ALRHkx
ที่มาา :: https://bit.ly/2ALRHkx
ครูฝากข้อคิดให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยเรียนว่า
“บุคคลผู้หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ใฝ่แสวงหาความรู้และมีคุณธรรม
จริยธรรม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แม้จะยากลาบากแต่ยังยึดมั่นในความ
ดี บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิถีธรรม
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ขั้นสรุป
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้โดยครูเชื่อมโยงให้เห็นถึงการนา
หลักพุทธศาสนสุภาษิตไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา
และครูให้นักเรียนดูภาพพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา น ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
บัณฑิตย่อมฝึกตน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายการนาข้อคิดจาก ประเมินผลงานกลุ่ม
พุทธศาสนสุภาษิตไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ยกตัวอย่างการนาข้อคิด ประเมินผลงานกลุ่ม
จากพุทธศาสนสุภาษิตไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้

ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นคุณค่าของการนา
ข้อคิดจากพุทธศาสน
สุภาษิตไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ประเมินผลงานกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลงานกลุ่ม

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

เกณฑ์
ดี : อธิบายการนาข้อคิดจาก
พุทธศาสนสุภาษิตไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
พอใช้ : อธิบายการนาข้อคิด
จากพุทธศาสนสุภาษิตไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้พอเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
การนาข้อคิดจากพุทธศาสน
สุภาษิตไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
ดี : ยกตัวอย่างการนาข้อคิด
จากพุทธศาสนสุภาษิตไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
พอใช้ : ยกตัวอย่างการนา
ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างได้
ดี : บอกข้อคิดจากพุทธศาสน
สุภาษิตไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ 4 ประเด็น
ขึ้นไป
พอใช้ : บอกข้อคิดจากพุทธ
ศาสนสุภาษิตไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ 3 ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
ได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
ใคร่ครวญก่อนทําจึงดี

ยํ เว เสวติ ตาทิโส
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น

ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต

ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
เรือนที่ครองไม่ดีนําทุกข์มาให้

อตฺตนา โจทยตฺตานํ
จงเตือนตนด้วยตน
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๑๓๔ 134
หน่วยการเรียนรู
4 ยนรู้ที่ 4
หน่้ทวี่ ยการเรี
๑๓๔
๑๓๔
134
ชื่อหน่วยการเรีชืย่อนรู
าที่และมารยาทชาวพุ
ธ
หน่วทยการเรี
ยนรู้ทที่ ธ4
หน่้ วหน้
ยการเรี
ยนรู้ หน้าที่และมารยาทชาวพุ
๑๓๔ 121
หน่ชาวทยการเรี
นรูหน่้ที่ ว4ยการเรี
รหั
วิชวายการเรี
ส 21101
รายวิ
ชา สังคมศึรายวิ
กษา
กลุ่มกยสาระการเรี
งคมศึ
นธรรม ฒนธรรม
ย้ สันรู
้ที่ 4กษา
ชื่อสหน่
ที่และมารยาทชาวพุ
รหัยสนรูวิช้ าหน้ส า21101
สัธ งคมศึ
ษา
กลุยนรู
่มสาระการเรี
ยนรูศาสนาและวั
้ สังคมศึกษาฒศาสนาและวั
วายการเรี
หน้
ทีษาปี
่และมารยาทชาวพุ
ธ กลุ่มยยสาระการเรี
ชัชืรหั้น่อสหน่
มัวิธชยมศึ
ษาปี
ทมัหน่
ี่ ธ1้ ยมศึ
่ 1วทยการเรี
ษา้ สั2562
เวลา
5 ชั่วฒโมง
หน่
นรู่ ้ทปี1ี่กท4ารศึ
วยการเรี
ยทชนรู
่แษา
ละมารยาทชาวพุ
ธ ยกนรู
สก21101
าี่ 1ภาคเรี
สั้ งหน้
คมศึายทีกนที
งปีคมศึ
กษา
นธรรม
ชัชืย้น่อนรู
การายวิ
ภาคเรี
นที
การศึ
กษาศาสนาและวั
2562
เวลา 5 ชั่วโมง
สก21101
ชา ภาคเรี
สังคมศึยรายวิ
กนที
ษา่ ช1ทาธสังกลุ
่มสาระการเรี
ยกนรู
สั2562
งคมศึกษายนรู
ศาสนาและวั
นธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชืรหั
วายการเรี
ยนรู
ที21101
่และมารยาทชาวพุ
รหั
า สารายวิ
คมศึ
กษาปีการศึกลุ
่ม้ สาระการเรี
้ สังคมศึ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั่อ้นสหน่
มัวิธชยมศึ
ษาปี
ทสี่ วิ1้ ชหน้
ษา
เวลา
5 กชัษา
่วฒโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชั…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
้นสมาตรฐานการเรี
มัวิธชยมศึ
ษาปี
ษา้ สั2562
เวลา
5 ชั่วฒโมง
1.
้/ตัรายวิ
ชี้วัดชทายี่ ภาคเรี
รหั
า สก21101
สันรู
ษา
กลุ่มสาระการเรี
งคมศึ
กษากษา
ศาสนาและวั
นธรรม
มัี่ ย1ธนรู
ยมศึ
กวษาปี
1งคมศึ
ยนทีปี่ 1การศึยกนรู
ปีการศึ
2562
เวลา 5 ชั่วโมง
1.ชั้นทมาตรฐานการเรี
้/ตัวยกชีนที
้วัด่ 1 ภาคเรี
สาระ
ศีสาระ
ลธรรมและจริ
ชั…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ธศาสนา
ยมศึกษาปี
ที่ ย1ศาสนา
ภาคเรียนที
่1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 5 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.้นมัมาตรฐานการเรี
นรู้/ตัวชีศีย้วลธรรม
ัดธรรมและจริ
ยธรรม
1.
มาตรฐานการเรี
ยนรู
ชีย้วธรรม
มาตรฐานการเรี
นรู
้ ้/สตัว1.1
้ และเข้
ติ ความส
าคัญตศาสดา
ทธศาสนาหรือทธศาสนาหรือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มาตรฐานการเรี
ย้ นรูส้/ตัา1.1
วใจประวั
ชี้วรูัด้ และเข้
สาระ
ศาสนา มาตรฐานการเรี
ศี1.
ลยธรรมและจริ
ยัดรูนรู
าใจประวั
ิ ความสหลั
าคักญธรรมของพระพุ
ศาสดา หลักธรรมของพระพุ
ศาสนาที
่ตนนับศาสนาที
และศาสนาอื
่นลัดรูและศาสนาอื
ศรัทธาที
่ถยูก่นธรรม
ต้มีอศงตรัยึิ ทความส
ดธาที
มั่น่ถและปฏิ
่ออยูก่รธรรม
่วมกั
นเพื
อย่่อาอยู
งสัน่ร่วติอมกันอย่างสันติ
่ต้/นนั
บชีถืยศี้วอธรรม
ูกาคัต้อญง ศาสดา
ยึบดัตมัิต่นามหลั
และปฏิ
บัติตเพื
ามหลั
สาระ
ศาสนา
ศีถืสาระ
ลอยธรรมและจริ
1. มาตรฐานการเรี
ธรรมและจริ
มาตรฐานการเรี
นรูยนรู
้ ศาสนา
สตัว1.1
้มีและเข้
าใจประวั
หลักกธรรม
ธรรมของพระพุ
ทธศาสนาหรื
สุศาสนาที
ข ศาสนา
ขลอยธรรมและจริ
่ตนนับสุศีถืมาตรฐานการเรี
และศาสนาอื
่นรูย้ มีนรู
ศรั้ ทธาที
่ถูกต้รูอ้ และเข้
งตยึิ ความส
ดมั่นาใจประวั
และปฏิ
ิตามหลั
ธรรม
เพื่ออยู
มกั
นอย่างสันติอ ทธศาสนาหรือ
มาตรฐานการเรี
นรู้ ส 1.1ยธรรม
และเข้
าคัญ ศาสดา
หลัาคักญธรรมของพระพุ
ทธศาสนาหรื
สาระ
สาใจประวั
1.1
ตบิ ัตความส
ศาสดา
หลั่รก่วธรรมของพระพุ
ตัสุศาสนาที
วอยชีและศาสนาอื
้วัด้ ่ตสนนั1.1
ขวชี้วัด ่ตนนับตัถืศาสนาที
ศรัทธาที
่ถูก่นต้อมีงตศยึิ รัความส
ดทมัธาที
่น และปฏิ
บยึัตดิตมัามหลั
ธรรม
่ออยู่รก่วธรรม
มกั
นอย่เพืา่องสัอยูน่รติอ่วมกันอย่างสันติ
บถื่นอรู้ มีและศาสนาอื
่ถาคั
ูกต้ญองศาสดา
่น หลั
และปฏิ
บัตเพื
ิตามหลั
มาตรฐานการเรี
นรู
และเข้
าใจประวั
กกธรรมของพระพุ
ทธศาสนาหรื
สตัสุศาสนาที
ชี้วัดม.1/1
ม.1/1 ่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อออยู
ขว1.2
่ตนนับสถืสุ1.2
อขและศาสนาอื
นอย่
างสัานงติ
อยู่ร่วรมกั
่ ว มกั
น อย่
ตัสสุสับขวน1.2
ชี
ว
้
ด
ั
าเพ็
ประโยชน์
่ตนนับถือ ่ตนนับถือ
วตชี่อ้วญศาสนสถานของศาสนาที
ัดประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที
บตัาเพ็
ติสญุขม.1/1
ม.1/1
สตับว1.2
ชี้วัดญม.1/2
1.2
ม.1/1
าเพ็
ประโยชน์
ต่อศาสนสถานของศาสนาที
่ตนนับถือ
สส1.2
ม.1/2
าเพ็บายจริ
ญม.1/1
ประโยชน์
ตบ่อายจริ
ศาสนสถานของศาสนาที
่ตนนั
บถือ างในการประพฤติ
ยวัตรของสาวกเพื
เป็นตแบบอย่
า่องในการประพฤติ
ป่ตนนั
ฏิบบัตถืิแอละปฏิบปัตฏิิตบนอย่
างเหมาะสมต่
สบอธิ
1.2
บาเพ็
ญประโยชน์
่อศาสนสถานของศาสนาที
ม.1/2
อธิ
ยวัต่อรของสาวกเพื
เป็
นแบบอย่
ัติและปฏิ
บัติตนอย่อาสาวกของ
งเหมาะสมต่อสาวกของ
สบอธิ
1.2
ศาสนาที
่ตนนัยวับศาสนาที
อ1.2
าเพ็บายจริ
ญม.1/2
ประโยชน์
ตบ่อายจริ
ศาสนสถานของศาสนาที
่ตนนั
บถือ างในการประพฤติ
ม.1/2
ตถืสรของสาวกเพื
ปฏิบัติและปฏิปบฏิัตบิตนอย่
างเหมาะสมต่
อธิ
เป็
นแบบอย่
ัติแและปฏบั
ติตนอย่อสาวกของ
างเหมาะสม
่ตนนัยวับตถื่อรของสาวกเพื
อเป็นแบบอย่า่องในการประพฤติ
บายจริ
นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติและปฏิบปัตฏิิตบนอย่
างเหมาะสมต่
ต่อธิ
อสาวกของศาสนาที
่ตนนัยบวัถื่อตอเป็
สศาสนาที
1.2
ม.1/3
ม.1/2
ายจริ
รของสาวกเพื
่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ัติและปฏิ
บัติตนอย่อสาวกของ
างเหมาะสมต่อสาวกของ
่ตนนัยวับสตถืรของสาวกเพื
ออธิบม.1/3
1.2
ศาสนาที
นนัยวับาตถืงเหมาะสมต่
อ บัติตนอย่
ัตม.1/3
ิต่ตนอย่
างๆตามหลั
กศาสนาที
่ตนนั
อธิ
บบายจริ
รของสาวกเพื
นแบบอย่
ปกฏิบกศาสนาที
บถืศาสนาที
ัตอิแตามที
ละปฏิ
บาหนด
ัตบิตบถืนอย่
างเหมาะสมต่
ศาสนาที
่ตนนัอาบบุ่องเหมาะสมต่
ถืคเป็อคลต่
ส ปฏิ
1.2
่ต่กตนนั
่ก่กาหนด
ปฏิ
อาบุงในการประพฤติ
คคลต่
างงๆตามหลั
ๆ ตามหลั
นนั
ถืออตามที
ตามที
ำ�หนด อสาวกของ
ส ปฏิ
1.2
2ศาสนาที
.สาระส
าคั
ดาคั
รวบยอด
นนัญบ2าถื/ความคิ
อ.สาระส
สงเหมาะสมต่
1.2 ม.1/3
บัตม.1/3
ิต่ตนอย่
คคลต่าดงๆตามหลั
ญอบุ/ความคิ
รวบยอดกศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
บัตม.1/3
ิตนอย่
งเหมาะสมต่
อบุาทคงเหมาะสมต่
คลต่กญาคนควรบ
งๆตามหลั
กตศาสนาที
่ตนนัตบก่อถืศาสนาที
อตามที่กตทาหนด
ชาวพุ
ทปฏิ
ธทุบกัตคนควรบ
าเพ็
ประโยชน์
่อญศาสนสถานของพระพุ
ธศาสนา
ปฏิท่กบธศาสนา
ัติตนต่อสาวกของ
ส2ปฏิ
1.2
ิตดชาวพุ
นอย่
อบุาเพ็
คคลต่
างๆตามหลั
นนั
บถือตามที
าหนด
.สาระส
าคั
ญา/ความคิ
รวบยอด
ธทุ
ประโยชน์
ศาสนสถานของพระพุ
ปฏิบัติตนต่อสาวกของ
ต่อาญบุงๆ
ง /ความคิ
ตามหลั
กพระพุ
งเหมาะสม
โดยยึ
พระจริ
พระพุ
คคนควรบ
คลต่
ตามหลั
ทกตทธศาสนาอย่
าาทงเหมาะสม
ดดถือพระจริ
าพระพุ
งๆ ตามหลั
กพระพุ
าธศาสนา
งเหมาะสม
ถืรของพระสงฆ์
ออพระจริ
ยวัตรของพระสงฆ์
2ปฏิ
.สาระส
าคั
ญพระพุ
ดรวบยอด
บทัตธศาสนาและบุ
ิตนอย่
า/ความคิ
คๆาเพ็
คลต่
งๆตามหลั
ศาสนาที
่ตนนั
บธศาสนาอย่
ถือตามที่กโดยยึ
2งเหมาะสมต่
าคั
ดกรวบยอด
ชาวพุ
ท.สาระส
ธทุทกธศาสนาและบุ
ญคาคลต่
ประโยชน์
่อธศาสนาอย่
ศาสนสถานของพระพุ
ทาหนด
ปฏิโดยยึ
บยัยตวัิตดตนต่
สาวกของ
สาวกเป็
นแบบอย่
ง กนคคนควรบ
แบบอย่
งตามหลั
พระพุ
ทธศาสนาและบุ
คลต่
างๆาทาเพ็
กพระพุาเพ็
ทตธศาสนาอย่
างเหมาะสม
โดยยึ
ดถือพระจริ
วัิตตนต่
รของพระสงฆ์
ชาวพุ
ทาธทุ
่ อญ
ศาสนสถานของพระพุ
ทธศาสนา
ปฏิบทยัตธศาสนา
อสาวกของ
2 .สาระส
าคั
ญสาวกเป็
/ความคิ
ดรวบยอด
ชาวพุ
ธทุญกประโยชน์
คนควรบ
ประโยชน์
ต่อศาสนสถานของพระพุ
ปฏิบัติตนต่อสาวกของ
3.
สาระการเรี
ย
นรู
้
3.พระพุ
้ ญคประโยชน์
สาวกเป็
นแบบอย่
ง กทคคนควรบ
พระพุทธศาสนาและบุ
คลต่ายงๆนรูาเพ็
ตามหลั
กพระพุ
ธศาสนาอย่
างเหมาะสม
โดยยึ
ดถือพระจริ
ธศาสนาและบุ
คลต่
างๆ ทตตามหลั
กพระพุ
ทธศาสนาอย่
างเหมาะสม
ดรของพระสงฆ์
ถือสาวกของ
พระจริยวัตรของพระสงฆ์
ชาวพุ
ทาสาระการเรี
ธทุ
่อศาสนสถานของพระพุ
ทธศาสนา
ปฏิโดยยึ
บยัตวัิตตนต่
ความรู
้
ความรู
้
3.
สาระการเรี
ยสาวกเป็
นรู
สาวกเป็
นแบบอย่
าง้ คนคลต่
แบบอย่
ง กพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม โดยยึดถือพระจริยวัตรของพระสงฆ์
พระพุ
ทธศาสนาและบุ
างๆ าตามหลั
่ของพระภิกาษุทีในการสื
บทอดพระพุ
้ นรู
่ของพระภิ
กษุในการสืทธศาสนาได้
บทอดพระพุทธศาสนาได้
3. สาระการเรี
ย3.
้ อธิบายภาระหน้
ย1)
นรู้อธิาบทีายภาระหน้
สาวกเป็
นความรู
แบบอย่
า1)งสาระการเรี
2)
แายภาระหน้
นวทางการบ
ญประโยชน์
ต่อญศาสนสถานได้
แ่ขนวทางการบ
ประโยชน์
ต่อศาสนสถานได้
ความรูย้ นรู
้ 2) ระบุ
1)้ ระบุ
อธิบความรู
าทีาเพ็
องพระภิ
กษุใาเพ็
นการสื
บทอดพระพุ
ทธศาสนาได้
3. สาระการเรี
3)
อธิ
บ
ายแนวทางการปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ต
นต่
อ
พระภิ
ก
ษุ
ส
งฆ์
ไ
ด้
3)
อธิ
บ
ายแนวทางการปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ต
นต่
อ
พระภิ
ก
สบงฆ์
ได้
นวทางการบ
ญประโยชน์
ต่ข่อองพระภิ
ศาสนสถานได้
1) ระบุ
อธิบแายภาระหน้
าทีบาเพ็
่ขายภาระหน้
องพระภิ
กษุาใทีนการสื
บทอดพระพุ
ทษุธศาสนาได้
ความรู้ 2)
1) อธิ
กษุในการสื
ทอดพระพุ
ทธศาสนาได้
4)
ระบุ
ห
ลั
ก
ธรรมที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
การปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
นต่
อ
เพื
อ
่
นได้
อ
ย่
า
งมี
เ
หตุ
ผ
ล
4)
ระบุ
ห
ลั
ก
ธรรมที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
การปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
นต่
อ
เพื
อ
่
นได้
อ
3)
อธิ
ายแนวทางการปฏิ
ัติตนต่กษุอใพระภิ
ษุบสทอดพระพุ
งฆ์ได้ ต่อศาสนสถานได้
2) อธิ
ระบุบบแายภาระหน้
นวทางการบ
ญบประโยชน์
ต่อศาสนสถานได้
2) ระบุ
นวทางการบ
าเพ็
ญกประโยชน์
1)
าทีาเพ็
่ขแองพระภิ
นการสื
ทธศาสนาได้ ย่างมีเหตุผล
5)
ีก5)
ารปฏิ
ัตายวิ
ิตนในแสดงความเคารพได้
ีกประโยชน์
ัตติต่อบนในแสดงความเคารพได้
4)
ระบุ
ลักธธรรมที
่เกีบ่ยบาเพ็
วข้
การปฏิ
ัตกบิตษุัตนต่สิตงฆ์
อเพืไอด้่อพระภิ
นได้อกย่ษุาสงมีงฆ์เหตุ
3) อธิ
อธิบบแหายวิ
ายแนวทางการปฏิ
ัตารปฏิ
ิตบนต่
อบพระภิ
3)อธิอธิ
ายแนวทางการปฏิ
นต่
ได้ ผล
2)
ระบุ
นวทางการบ
ญอธบงกั
ศาสนสถานได้
ทักษะ/กระบวนการ
ทับบกหายแนวทางการปฏิ
ษะ/กระบวนการ
5)
อธิ
ายวิ
ีการปฏิ
4) อธิ
ระบุ
ลักธธรรมที
่เกีบ่ยัตวข้
อบกงกั
การปฏิ
บัตอกิตงกั
อการปฏิ
เพืได้่อนได้
างมีอเเพื
หตุ่อผนได้
ล อย่างมีเหตุผล
4) ระบุ
หิตลันในแสดงความเคารพได้
ธรรมที
กี่ยวข้
บัตอิตย่นต่
3)
ัติตบนต่
อ่เพระภิ
ษุนต่สบงฆ์
6)
กบาษุทีัตส่ขบิตงฆ์องพระภิ
ทักษะ/กระบวนการ
าแนกบทบาทหน้
งฆ์อได้ย่างมีเหตุผล
5) จระบุ
อธิาแนกบทบาทหน้
บหายวิ
ีก6)
ารปฏิ
ิต่ขนในแสดงความเคารพได้
5)จอธิ
ายวิ
ธงกัีกบารปฏิ
4)
ลักธธรรมที
่เกีบ่ยบาัตทีวข้
อองพระภิ
การปฏิ
ัตนในแสดงความเคารพได้
ิตได้นต่อเพืกษุ่อสนได้
7)
คราะห์
ารุ
งรักษาศาสนสถานได้
อย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสม
7)
วิเคราะห์
แนวทางการบ
ทักษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
6)
องพระภิ
กษุสงฆ์ารุได้งรักษาศาสนสถานได้
5) วิจอธิเาแนกบทบาทหน้
บทัายวิ
ธแีกนวทางการบ
ารปฏิ
บาัตทีิต่ขนในแสดงความเคารพได้
8)
่คกวรปฏิ
งฆ์อไพระภิ
ด้ กษุสงฆ์ได้
8)6)จจาแนกความเหมาะสมของสิ
ที่คออวรปฏิ
7)
คราะห์แนวทางการบ
ารุงรั่งกทีษาศาสนสถานได้
ย่ษุาสงเหมาะสม
6) จวิจเาแนกความเหมาะสมของสิ
าแนกบทบาทหน้
าที่ของพระภิ
ษุาสทีงฆ์
ได้ัติต่งนต่
ทักษะ/กระบวนการ
าแนกบทบาทหน้
่ขบองพระภิ
กพระภิ
งฆ์บกัตไษุด้ิตสนต่
9)
บัติการแสดงความเคารพได้
9)7)ปฏิ
8)
จจวิเาแนกความเหมาะสมของสิ
่คกวรปฏิ
ออพระภิ
กษุสงฆ์ได้อย่างเหมาะสม
7) ปฏิ
คราะห์
แนวทางการบ
ารุแงนวทางการบ
รัก่งทีษาศาสนสถานได้
ย่างเหมาะสม
วิเบคราะห์
กษาศาสนสถานได้
6)
าแนกบทบาทหน้
าัตทีิก่ขารแสดงความเคารพได้
องพระภิ
ษุสงฆ์บารุ
ได้ัตงิตรันต่
9)
บัติการแสดงความเคารพได้
8)
จวิเาแนกความเหมาะสมของสิ
่ควรปฏิบัติตนต่
กบษุัตสิตงฆ์
8) จาแนกความเหมาะสมของสิ
่งทีอ่คอพระภิ
วรปฏิ
นต่ไอด้พระภิกษุสงฆ์ได้
7) ปฏิ
คราะห์
แนวทางการบ
ารุงรัก่งทีษาศาสนสถานได้
ย่างเหมาะสม
9) จปฏิาแนกความเหมาะสมของสิ
บัติการแสดงความเคารพได้
9) ปฏิบัติการแสดงความเคารพได้
8)
่งที่ควรปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ได้
9) ปฏิบัติการแสดงความเคารพได้
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10) ประเมินคุณค่าของการศึกษาบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
11) อภิปรายคุณค่าของการบาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานได้
12) อภิปรายถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุได้อย่างเหมาะสม
13) อภิปรายคุณค่าของการปฏิบัติตนต่อเพื่อนอย่างเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา
14) อภิปรายถึงคุณค่าของการแสดงความเคารพได้

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- การออกแบบโปสเตอร์แนวทางการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทตามวิถีชาวพุทธ

๑๓๖
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
1. แนวทางการปฏิบัติตน ระบุแนวทางการแสดง ระบุ แนวทางการเป็ น ระบุแนวทางการเป็น ไม่ สามารถระบุ ระบุ แนว
เป็นชาวพุทธที่ดี
ความเคารพปฏิบัติตน ชาวพุ ทธที่ ดี ได้ อย่ าง ชาวพุ
ช าว พุทธที
ท ธ่ดทีีได้่ ดี ไ ด้ ทางการเป็ นชาวพุ ทธที่ ดี ได้
ต่ อพระภิ กษุ สงฆ์ เหมาะสม ชัดเจน
เหมาะสม
เหมาะสม
บาเพ็ญประโยชน์และ
กษาวั
บ�บำารุ
รุงรังรักษาวั
ดได้ดได้
เหมาะสม ชั ดเจนและ
สร้างสรรค์
2. การออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบโปสเตอร์ ได้ ออกแบบโปสเตอร์ ได้ ออกแบบโปสเตอร์ได้ ออกแบบโปสเตอร์ได้
สอดคล้ องกั บเนื้ อหา สอดคล้ องกั บเนื้ อหา สอดคล้องกับเนื้อหา
สร้างสรรค์ สวยงาม
อย่างสร้างสรรค์
ที่ระบุ
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 12 - 10 หมายถึง
คะแนน 9 – 7 หมายถึง
คะแนน 6 – 4 หมายถึง
คะแนน 3 – 1 หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรสาวกเพื่ อ ขั้นนา
เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติ 1. ครูให้ นักเรียนดูภ าพ พระภิกษุ ส งฆ์ พร้อมร่ว มกัน อภิป รายกับ
ตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ นักเรียน
- นักเรียนรู้จักพระภิกษุ ท่านใดบ้าง (พระมหาสมปอง ตาล
สาระสาคัญ
ปุตโต)
นั ก บวชเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของใน
- พระภิกษุที่นักเรียนรู้จัก มีวิถีชีวิตอย่างไร มีการปฏิบัติตน
หลายศาสนา ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการฝึ ก ฝน ปฏิ บั ติ อย่ า งไร (ประพฤติ ต นอย่ า งส ารวม เรี ย บง่ า ย และคอยเผยแผ่
เพื่ อ ที่ จ ะน าเอาค าสอนของศาสนามาเผยแผ่ พระพุทธศาสนา)
ทั้งนี้ศาสนิกชนตามศาสนานั้นควรปฏิบัติตนอย่าง ขั้นสอน
สุภาพต่อนักบวชของศาสนา
2. ครูให้นักเรียนรับชมวีดีทัศน์เรื่อง “หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์” ใน
ขอบเขตเนื้อหา
ในระหว่
างชมให้นนักักเรีเรียยนพิ
นพิจจารณาในประเด็
ารณาในประเด็น หน้าทีที่จ่ของพระภิ
ระหว่างชมให้
องพระภิกกษุษุสสงฆ์งฆ์
พ ระ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ซึ่ งเป็ น บ รรพ ชิ ต ใน โดยใช้เวลา ประมาณ 4 นาที
พระพุทธศาสนา มีหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติธรรม เผย 3. หลั ง จากนั ก เรี ย นรั บ ชมวี ดี ทั ศ น์ จ บ ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น
เผยแผ่
ค�ำสอนและสื
และสื
อพระพุททธศาสนาโดยตรง
ธศาสนาโดยตรง มี อภิ ป รายในประเด็ น หน้ า ที่ ข องพระภิ ก ษุ ส งฆ์ โ ดยใช้ แ นวค าถาม
แผ่คาสอน
บต่บอต่พระพุ
ก ความประพฤติ
ี่ ต้ อบงปฏิ
มีคุคณุณธรรมและหลั
ธรรมและหลักความประพฤติ
ที่ต้อทงปฏิ
ัติ บั ติ ดังต่อไปนี้
มากมาย
- จากวีดีทัศน์ที่ได้รับชมไป พระภิกษุกสงฆ์มีหน้าที่ใดบ้าง
( ศึ กษาพระธรรมวินั ย ค าสอนของพระพุ ท ธเจ้า ฝึ ก ปฏิ บั ติอ บรม
จิตใจให้มีสมาธิและเผยแพร่คาสอน)
- ในด้านการเผยแผ่ศาสนา การสั่งสอนพระธรรม สอนให้แก่

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดีทัศน์เรื่องหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
3. ใบความรู้ ชุ ด “7 พระสงฆ์ ต้ นแบบใน
ปัจจุบัน”
4. กระดาษฟลิปชาร์ท
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) อธิ บ ายหน้ า ที่ ข องพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ได้
และระบุสาเหตุของการปฏิบัติหน้าที่ของ
พระภิกษุกสงฆ์ได้อย่างเข้าใจถูกต้อง

๑๓๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ใครและใช้วิธีก ารใด (ให้ แก่ พุ ท ธศาสนิ กชนเผยแผ่ ด้ ว ยการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม)
ด้านความรู้
การเทศนาธรรม
ปาฐกถาธรรม)
4. ครูให้ นักเรียนทากิจกรรม “เรียนรู้วิถีพระภิกษุผ่ านภิกษุ
1. อธิบายหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ได้
ต้นแบบ” โดยมีขั้นตอนดังนี้คือแบ่งนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม
ด้านทักษะและกระบวนการ
แล้ ว ให้ นักเรียนแต่ล ะกลุ่ มศึกษาใบความรู้ชุด “7 พระสงฆ์
2. จาแนกบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ได้
ด้านคุณลักษณะ
ต้นแบบในปัจจุบัน” โดยในแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษาเรื่องราวของ
3. ประเมินคุณค่าของการศึกษาบทบาทหน้าที่ของ พระภิกษุสงฆ์ต้นแบบแตกต่างกันดังต่อไปนี้
พระภิกษุในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
- กลุ่มที่ 1 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
- กลุ่มที่ 2 พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
- กลุ่มที่ 3 พระครูวาทีพัชรโสภณ
- กลุ่มที่ 4 พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตรมสิลฺโส
- กลุ่มที่ 5 พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ)
- กลุ่มที่ 6 พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
- กลุ่มที่ 7 พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล)
5. ครูแจกกระดาษฟลิป ชาร์ทให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการ
สรุ ป ความรู
้ ที่ ไ้ทด้ี่ไรด้ั บรจากการศึ
โดยให้สสรุปรุป ใน
การสรุ
ปความรู
ับจากการศึกกษาใบความรู
ษาใบความรู้ โดยให้
ในประเด็
อไปนี
ประเด็นดันงดัต่งอต่ไปนี
้ ้
- พระภิกษุต้นแบบที่กลุ่มนักเรียนศึกษามีแนวทางใน
ในการเผยแผ่
ค�ำสอนอย่
การเผยแผ่
คาสอนอย่
างไรางไร
- พระภิกษุต้นแบบที่กลุ่มนักเรียนศึกษามีแนวทางใน
การปฏิบัตบิตัตนอย่
างไร
ในการปฏิ
ิตนอย่
างไร
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ปฏิบัติ เพื่อที่จะนาเอาคาสอนของศาสนามาเผยแผ่)

- พระภิ
ต้น แบบที
ก เรีกยษามี
นศึกแษามี
แ นวทางในการ
     - พระภิ
กษุต้นกษุแบบที
่กลุ่มนั่ กกลุเรี่ ม นัยนศึ
นวทางในการเรี
ยนรู้
เรี
ย
นรู
ห
้
ลั
ก
ธรรมอย่
า
งไรบ้
า
ง
หลักธรรมได้อย่างไรบ้าง
่ได้จากการศึ
่องราวของพระภิ
ต้นแบบ
      - ข้อคิ-ดข้ทีอ่ไคิด้ดจทีากกาศึ
กษาเรืก่อษาเรื
งราวของพระภิ
กษุตก้นษุแบบ
ครูใให้ห้นนักักเรีเรียยนแต่
นแต่ลละกลุ
ะกลุ่ม่มส่งส่ตังวตัแทนออกมาน�
วแทนออกมาน
าเสนอผลงาน
๖.6. ครู
ำเสนอผลงานของ
ของตนเองหน้
เรียนโดยใช้
ละ 3 นาที
ตนเองหน้
าชั้นเรีายชัน้นโดยใช้
เวลากลุเวลากลุ
่มละ ๓่มนาที
ขัขั้น้นสรุสรุป ป
ครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนร่
นร่ววมกั
มกันนบอกถึ
บอกถึงงความส�
ความสำาคั
ของพระสงฆ์โดยใช้
โดย
๘.8. ครู
คัญญของพระสงฆ์
คาถาม
ค�ใช้
ำถาม
ดังนีดั้ งนี้
นั กดเรี
ย น คิ ด มว่ีคาพ
ร ะำสคัญงฆ์ต่อมีพระพุ
ค ว าทมธศาสนาหรื
ส า คั ญ ต่ออไม่
      - นักเรี-ยนคิ
ว่าพระสงฆ์
วามส�
อไม่อกย่ษุางไร
วามส
ญพระภิกษุสคงฆ์
มี
อย่พระพุ
างไร ท(มีธศาสนาหรื
ความส�ำคัญพระภิ
สงฆ์ม(มีคี ความส�
ำคัาคั
ญในการเผยแผ่
ำ� สอน
ความสนแบบอย่
าคัญในการเผยแผ่
แบบอย่าบงทีัติใ่ ดช้ีใ)นการ
และเป็
างที่ดีในการน�คาสอนและเป็
ำหลักธรรมค�ำนสอนไปปฏิ
นาหลักนัธรรมค
ิใช้)
      กบวชมีาสอนไปปฏิ
ความส�ำคัญกับบัตศาสนาหรื
อไม่ อย่างไร (นักบวชเป็น
-องค์นัปกระกอบหนึ
บวชมีความส
าคั
ญ
กั
บ
ศาสนาหรื
อ
ไม่
(นักกบวชเป็
่งของในหลายศาสนา ซึ่งมีหน้อาย่ทีา่ใงไร
นการฝึ
ฝนปฏิบนัติ
ระกอบหนึ
่งของในหลายศาสนา ซึ)่งมีหน้าที่ในการฝึกฝน
เพืองค์
่อทีป่จะน�
ำเอาค�ำสอนของศาสนามาเผยแผ่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เกณฑ์การนประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายหน้าที่ของ
พระภิกษุสงฆ์ได้

วิธีการ
- ประเมินผลงาน
นักเรียน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. จาแนกบทบาทหน้าที่
ของพระภิกษุสงฆ์ได้

- แบบประเมินผลงานนักเรียน ดี : อธิบายหน้าที่ของ
พระภิกษุสงฆ์ได้และระบุ
สาเหตุของการปฏิบัติหน้าที่
ของพระภิกษุกสงฆ์ได้อย่าง
เข้าใจถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายหน้าที่ของ
พระภิกษุสงฆ์ได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายหน้าที่ของพระภิกษุ
สงฆ์ได้

- ประเมินผลงาน
นักเรียน

- แบบประเมินผลงานนักเรียน ดี : จาแนกบทบาทหน้าที่
ของพระภิกษุสงฆ์ในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ
พอใช้ : จาแนกบทบาท
หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ได้
ในบ้างด้าน
ปรับปรุง : จาแนกบทบาท
หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ได้

ด้านคุณลักษณะ
3. ประเมินคุณค่าของ
- ประเมินผลงาน
การศึกษาบทบาทหน้าที่
นักเรียน
ของพระภิกษุในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบประเมินผลงานนักเรียน ดี : วิเคราะห์คุณค่าของ
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
พระภิกษุในการสืบทอด
พระพุทธศาสนาได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์คุณค่าของ
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
พระภิกษุได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์คุณค่าของ
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
พระภิกษุ

141
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๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.................................................................................................................................................... .........................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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ใบความรู
ใบความรู้ช้ชุดุด “7
“7พระสงฆ์
พระสงฆ์ตต้น้นแบบในปั
แบบในปัจจุจบจุันบ”ัน”
พระมหาวุ
พระมหาวุฒฒชิ ชิ ัยัยวชิวชิรเมธี
รเมธี
พระมหาวุ
พระมหาวุฒฒิชิชัยัย วชิ
วชิรรเมธี
เมธีหรืหรืออชืชื่อ่ตอนเป็
อตอนเป็นฆราวาส
นฆราวาสว่าว่คืาอคืวุอฒวุิชฒัยิชบุัยญบุถึญง ถึหรืง อหรื
รู้จอักรูกั้จนักดีกัในนนามปากกา
ดีในนามปากกา
ว.วชิรเมธี
เมธี เป็เป็นนพระธรรมทู
พระธรรมทูตตผูผู้ม้มีผลงานดี
ีผลงานดี
เด่เนด่ในระดั
นในระดั
บโลก
บโลกแถมยั
แถมยั
งมีผงลงานเป็
มีผลงานเป็
นคอลั
นคอลั
มนิสมต์นิเขีสยต์นบทความ
เขียนบทความ
ธรรมะประยุ
ธรรมะประยุกกต์ต์ใในหนั
นหนังงสืสืออพิพิมมพ์พ์นินิตยสาร
ตยสารรายเดื
รายเดื
อนอนรายสั
รายสั
ปดาห์
ปดาห์
รายปั
รายปั
กษ์ กและรายวั
ษ์ และรายวั
น ซึ่งนผลงานเขี
ซึ่งผลงานเขี
ยน ยน
ยังได้ถูกกตีตีพพิมิมพ์พ์เเป็ป็นนอีอีกกหลายหลายภาษา
หลายหลายภาษาโดยปั
โดยปั
จจุจบจุันบอุันปอุสมบทมาแล้
ปสมบทมาแล้
ว 22
ว 22
พรรษา
พรรษา
กับ กั286
บ 286
วัน โดย
วัน โดย
ปัจจุบจันจุท่บท่านั านจ
าพรรษาอยู่ท่ที่วท่ ัดีวว่ีัดพระสิ
งห์งงห์ห์จังจัหวั
งหวัดเชี
ยงราย
งรายโดยมี
โดยมี
ตตาแหน่
ตาแหน่
งงทางคณะสงฆ์
งทางคณะสงฆ์
คือ ประธานมู
คือ ประธานมู
โดยปั
ท่นจาาพรรษาอยู
นจำ�พรรษาอยู
ดั พระสิ
พระสิ
ดดเชีเชี
ยยงราย
โดยมี
ำ�แหน่
ทางคณะสงฆ์
ลนิธิ ลนิธิ
วิมุตตยาลั
ตยาลัยย ผูผู้ช้ช่ว่วยเจ้
ยเจ้าาอาวาสวั
อาวาสวัดดพระสิ
พระสิงห์งห์พระอารามหลวง
พระอารามหลวง

พระมหาสมปอง
พระมหาสมปองตาลปุ
ตาลปุตฺโตตฺโต
พระมหาสมปอง
พระมหาสมปองตาลปุ
ตาลปุตตฺโตฺโต(นครไธสง)
(นครไธสง)หรืหรื
อทีอ่รทีู้จ่รักู้จกัักนกัดีนทดีั่วทไปในนาม
ั่วไปในนาม
พระมหาสมปอง
พระมหาสมปอง
เป็นพระนั
เป็นพระนั
กเทศน์
กเทศน์
ชื่อดังอีกกท่ท่าานหนึ
นหนึ่ง่งของเมื
ของเมือองไทย
งไทยเป็เป็นพระนั
นพระนั
กเผยแผ่
กเผยแผ่
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนารุ
ทธศาสนารุ
่นใหม่
่นใหม่
และนั
และนั
กบรรยายธรรมที
กบรรยายธรรมที
่เป็น ่เป็น
ที่รู้จักอย่
อย่าางกว้
งกว้าางขวาง
งขวางและเป็
และเป็นนนันักเขี
กเขียนที
ยนที
่ผลิ่ผตลิผลงานและหนั
ตผลงานและหนั
งสืองออกมาอย่
สือออกมาอย่
างสม่างสม่
าเสมอในยุ
าเสมอในยุ
คปัจคจุปับันจจุบัน
งงๆๆางๆ
มากมาย
จนได้รับบพิพิจจารณาให้
ารณาให้ได้ได้รรับับรางวั
รางวัลนัลนักเผยแผ่
กเผยแผ่
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาจากองค์
ทธศาสนาจากองค์
กรต่ต่การต่
มากมาย
มากมาย
โดยอุโดยอุ
ปสมบท
ปสมบท
มาแล้ว 19
19 พรรษา
พรรษาโดยปั
โดยปัจจจุจุบบันันพระมหาสมปองจ
พระมหาสมปองจ
าวัาวั
ดอยูดอยู
่ที่ วั่ทดี่ สร้
วัดอสร้ยทอง
อยทอง
กรุงกรุ
เทพมหานคร
งเทพมหานคร

พระครู
พระครูววาที
าทีพพชั ชั รโสภณ
รโสภณ
เจ้าอาวาสวั
อาวาสวัดดวัวังงศาล
ศาลตตาบลวั
าบลวังศาล
งศาลอาเภอวั
อาเภอวั
งโป่งโป่
ง จัง งจัหวังหวั
ดเพชรบู
ดเพชรบู
รณ์รโด่
ณ์ งโด่
ดังงจากการเทศน์
ดังจากการเทศน์
ประกอบการ
ประกอบการ
แหล่ มหาเวสสั
มหาเวสสันนดรชาดก
ดรชาดกทีที่ส่สอดแทรกมุ
อดแทรกมุ
กตลก
กตลกมีอมีารมณ์
อารมณ์
ขันขสร้
ัน าสร้งความเฮฮาตลอดการเทศน์
างความเฮฮาตลอดการเทศน์
ยิ่งกว่ยิา่งนักว่้น านั้น
เป็นการเทศน์
การเทศน์ทที่มี่มีเนืีเนื้อ้อหาทั
หาทันนสมัสมัยยโดยเฉพาะในช่
โดยเฉพาะในช่
วงเดื
วงเดื
อนตุ
อนตุ
ลาคมของทุ
ลาคมของทุ
กปี กจะได้
ปี จะได้
รับกิรจับนิกิมจนต์
นิมให้นต์ไปเทศน์
ให้ไปเทศน์
กว่า 60
60 งานทั
งานทั่ว่วประเทศ
ประเทศ

พระครู
พระครูววินินยั ยั ธรกิ
ธรกิตตติติศศักักดิดิ์ โคตมสิ
์ โคตมสิลฺโลสฺโส
พระครู
พระครูววินินัยัยธรกิ
ธรกิตตติติศศักักดิดิ์ โคตมสิ
์ โคตมสิลฺโลสฺโส(ศ.สี
(ศ.สี
ยวน)
ยวน)ได้ได้
รับรแต่
ับแต่
งตั้งเป็
ตั้งนเป็พระครู
น พระครู
วินัยวธร
ินัยฐานานุ
ธร ฐานานุ
กรมในพระอั
กรมในพระอั
ฐิ ฐิ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้
พระมหาสมณเจ้าากรมพระปรมานุ
กรมพระปรมานุ
ชิตชชิิตโชินรส
โนรส(สมเด็
(สมเด็
จพระสั
จพระสั
งฆราชเจ้
งฆราชเจ้
า) วัาน)อาทิ
วันอาทิ
ตย์ทตี่ 4ย์ทมกราคม
ี่ 4 มกราคม
พ.ศ. 2558
2558 เป็เป็นนพระนั
พระนักกเทศน์
เทศน์ให้ให้กับกัมหาวิ
บมหาวิ
ทยาลั
ทยาลั
ยทัย่วทัประเทศ
่วประเทศ
และมี
และมี
ผลงานเขี
ผลงานเขี
ยนหลั
ยนหลั
งสืองมากว่
สือมากว่
า 60า 60
เล่ม จัดดจจาหน่
าหน่าายในร้
ยในร้าานหนั
นหนังสืงสืออดัดังทัง่ทัวประเทศ
่วประเทศโดยใช้
โดยใช้
นามปากกาว่
นามปากกาว่
า ศ.สี
า ศ.สี
ยวนยวน
ปัจจุปับจันจุจบาวัั นดจอยู
าวัด่ทอยู
ี่ จา่ที่ จ า
พรรษา
พรรษา คณะ
คณะ น.20
น.20วัวัดดพระเชตุ
พระเชตุพพนวินวิมลมั
มลมั
งคลาราม
งคลารามราชวรมหาวิ
ราชวรมหาวิ
หารหาร
(วัด(วัโพธิ
ดโพธิ
์ ท่า์เตีท่ยาน)
เตียเขตพระนคร
น) เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เทพมหานคร

143 143
143 143 130

พระราชธรรมนิ
พระราชธรรมนิเทศ
เทศ
พระราชธรรมนิ
พระราชธรรมนิเทศ
เทศ(พยอม
(พยอมกัลกัยาโณ)
ลยาโณ)มีชมีื่อชเดิื่อมเดิว่มา ว่พยอม
า พยอม
จั่นเพชร
จั่นเพชร
เกิดเกิ
เมืด่อเมื
วัน่อทีวั่ 24
นที่ เมษายน
24 เมษายน
พ.ศ. พ.ศ.
2492
2492 ออาเภอบางใหญ่
าเภอบางใหญ่จัจังหวั
งหวัดนนทบุ
ดนนทบุ
รี เริ
รี ่มเริบรรพชาเป็
่มบรรพชาเป็
นสามเณรในช่
นสามเณรในช่
วงเดืวองเดื
นเมษายน
อนเมษายน
พ.ศ. พ.ศ.
2502
2502
และอุปปสมบทเป็
สมบทเป็นนพระภิ
พระภิกกษุษุเมืเ่อมืวั่อนวัทีน่ ที16
่ 16มิถมิุนถายน
ุนายน
พ.ศ.พ.ศ.
2513
2513
ณ วัณดสัวังดวรพิ
สังวรพิ
มลไพบู
มลไพบู
ลย์ อลาเภอบาง
ย์ อาเภอบาง
ใหญ่ จัจังงหวั
หวัดดนนทบุ
นนทบุรรี ทัี ทั้ ง้นีง นี้ พระพยอมได้
้ พระพยอมได้
รั บรการยกย่
ั บ การยกย่
อ งว่อางว่เป็านเป็พระนั
น พระนั
ก เทศน์
ก เทศน์
แ ละพระผู
แ ละพระผู
้ เสี ย สละ
้ เสี ย สละ
ยกตัวอย่
อย่าางโดย
งโดยกวีกวีนนิพิพนธ์นธ์ของอาจารย์
ของอาจารย์
เนาวรั
เนาวรั
ตน์ตพงษ์
น์ พงษ์
ไพบูไพบู
ลย์ ลความว่
ย์ ความว่
า พระผู
า พระผู
้สร้างผู
้สร้้ทาาน
งผูาคนทุ
้ทานาคนทุ
กข์ ให้กรข์ู้ ให้รู้
ทางสร้
ทางสร้าางสุ
งสุขขพึพึ่ง่งตนได้
ตนได้เอาเหงื
เอาเหงื่อต่่อาต่งน้
างน้
ามนต์
ามนต์
พ้นพพิ้นษพิภัษยภัเอาชนะทุ
ย เอาชนะทุ
กข์ไกด้ข์ดไ้วด้ยการงาน
ด้วยการงาน
เป็นทีเป็่พนระพิ
ที่พศระพิ
าลธรรม
ศาลธรรม
พาที เป็
เป็นนพระดี
พระดีทที่รี่รักักของชาวบ้
ของชาวบ้านานไม่ไม่
ออกนอกแก่
ออกนอกแก่
นธรรมนอกต
นธรรมนอกต
านาน
านาน
ท่านอาจารย์
ท่านอาจารย์
พระพยอม
พระพยอม
กัลยาโณ
กัลยาโณ
เจ้าของวลี
ของวลีดดังัง “โกรธคื
“โกรธคืออโง่โง่โมโหคื
โมโหคือบ้อาบ้”า”

พระราชญาณกวี
พระราชญาณกวี(สุ(สุวิทวิทย์ย์ปิปิยวิยชวิฺโชช)ฺโช)
พระราชญาณกวี
พระราชญาณกวี(สุ(สุววิทิทย์ย์ปิปิยวิยชวิฺโชช)ฺโช)หรืหรื
อนามปากกา
อนามปากกา
ปิยปิโสภณ
ยโสภณ
ปัจจุปับจันจุเป็
บันเป็ผู้ชน่วผูยเจ้
้ช่วายเจ้
อาวาสวั
าอาวาสวั
ดพระราม
ดพระราม
9 กาญจนาภิ
กาญจนาภิเเษก
ษกและรั
และรักกษาการเจ้
ษาการเจ้าคณะจั
าคณะจั
งหวังหวั
ดเชีดยเชีงราย
ยงราย
(ธรรมยุ
(ธรรมยุ
ต) ทัต้ง)ยัทังเป็
้งยันงพระนั
เป็นพระนั
กวิชาการ
กวิชาการ
สิ่งที่พสิระ่งที่พระ
ราชญาณกวี
ราชญาณกวีไได้ด้กกระท
ระทาและเป็
าและเป็นนคุณคุณประโยชน์
ประโยชน์
อย่อาย่งวิา่งงวิต่อ่งต่วงการพุ
อวงการพุ
ทธศาสน์
ทธศาสน์
ศึกษาในโลก
ศึกษาในโลก
ก็คือ ก็การเป็
คือ การเป็
นหนึ่งนหนึ่ง
ในผู้ประสานงานที
ระสานงานที่ส่สาคัาคัญญทีที่ส่นัสนับบสนุสนุนการก่
นการก่
อตัอ้งตัศู้งนศูย์นพย์ุทพธศาสนาศึ
ุทธศาสนาศึ
กษากษา
มหาวิ
มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ออกซฟอร์
ยออกซฟอร์
ด โดยด โดย
ท่านเป็
นเป็
นนผูผู้ดน้ดาเนิ
นนการประสานงาน
การประสานงาน
จนกระทั
จนกระทั
่ง พระบาทสมเด็
่ง่งพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
จพระปรมิ
นทรมหาภู
ทรมหาภู
มิพลอดุ
ลลอดุ
ยเดช
ยเดช
ได้ ได้
โดยท่
านเป็
ผูาเนิ
้ดำ�เนิ
นการประสานงาน
จนกระทั
พระบาทสมเด็
นนทรมหาภู
มมิพิพลอดุ
ลลยเดช
พระราชทานพระปรมาภิ
พระราชทานพระปรมาภิ
ไทยให้ศศู นศูนย์ู นย์พย์พุ ทพุทธศาสน์
ุ ทธศาสน์
ธศาสน์
ศศึ กึกศษา
ึ ก ษา
มหาวิ
มหาวิ
ททยาลั
ท ยาลั
ยยออกซฟอร์
ย ออกซฟอร์
ดด นนำ�ไปใช้
าไปใช้
ด น าไปใช้
เป็ นนชืชืเป็่ อ นชื่ อ
ได้
พระราชทานพระปรมาภิไทยให้
ษา มหาวิ
ยาลั
ออกซฟอร์
ตาแหน่
าแหน่งงผูผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญทางด้
วชาญทางด้านพระพุ
านพระพุ
ทธศาสนา
ทธศาสนาขณะนี
ขณะนี
้ พระศรี
้ พระศรี
ญาณโสภณ
ญาณโสภณ
กาลักงประสานงานกั
าลังประสานงานกั
บรัฐบาล
บรัฐบาล
ใหม่เพืพื่อ่อหาทุ
หาทุนนสนั
สนับบสนุ
สนุนนจากรั
จากรัฐบาลตั
ฐบาลตั
้งต้งาแหน่
ตาแหน่
งผูง้เชีผู่ย้เชีวชาญพิ
่ยวชาญพิ
เศษที
เศษที
่ศูนย์่ศพูนุทย์ธศาสน์
พุทธศาสน์
ศึกษาศึกมหาวิ
ษา มหาวิ
ทยาลัทยยาลัย
ออกซฟอร์
ออกซฟอร์ดด

พระราชวิ
พระราชวิสสุทุทธิธิมมุนุนี (เยื
ี (เยื้อ้อนนขนฺขนฺติพตโล)
ิพโล)
พระราชวิ
พระราชวิสสุทุทธิธิมมุนุนี (เยื
ี (เยื้อ้อนนขนฺขนฺติพติพโล)โล)เจ้เจ้
าคณะจั
าคณะจั
งหวังหวั
ดสุดรินสุทร์
รินทร์
(ธรรมยุ
(ธรรมยุ
ต) เจ้ตา) อาาวาสวั
เจ้าอาาวาสวั
ดเขาศาลาอตุ
ดเขาศาลาอตุ
ล ล
ฐานะจาโร
ฐานะจาโร บ้บ้าานจรั
นจรัสสตตาบลจรั
าบลจรัส สอาเภอบั
อาเภอบั
วเชด
วเชดจังหวั
จังหวั
ดสุดรินสุทร์
รินทร์
อุปสมบท
อุปสมบท
16 16
เมษายน
เมษายน
พ.ศ. พ.ศ.
2515
2515
ต่อ มาเมื
มาเมื่ อ่ อปีปี พ.ศ.
พ.ศ.2518
2518ได้ได้เกิเดกิเหตุ
ด เหตุ
ก ารณ์
ก ารณ์
ไม่ไสม่งบตามแนวชายแดนไทย
ส งบตามแนวชายแดนไทย
- กั ม-พูกัชมาพูแม้
ช าจะถู
แม้กจกลุ
ะถู่ มก กลุ่ ม
ผู้ก่อการร้
การร้าายคอมมิ
ยคอมมิววนินิสสต์ต์โจมตี
โจมตีอย่อาย่งหนั
างหนั
ก กแต่แต่
ท่าทนก็่านก็
ไม่เไคยย่
ม่เคยย่
อท้อ ท้จนสามารถสร้
อ จนสามารถสร้
างวัดาและร่
งวัดและร่
วมใจกัวมใจกั
นเป็นนเป็น
หนึ่ งได้
ได้สสาเร็
าเร็จจ จนได้
จนได้พพระนั
ระนักกพัพัฒฒนาเขตชายแดนไทย
นาเขตชายแดนไทย- กั-มกัพูมชพูา ชและกายเป็
า และกายเป็
นนักนเทศน์
นั กเทศน์
ผู้ มี ชื่อผู้เสี
มี ชยื่องใน
เสี ยงใน
ในปั
ต�าแหน่
ำแหน่งงงทางคณะสงฆ์
ทางคณะสงฆ์เจ้เจ้เจ้
หวั
ต) เจ้เจ้ตา)าอาวาสวั
ดดเขาศาลาอตุ
ลลฐานะจาโร
ปัจจุจบบจุันันบันตตาแหน่
ทางคณะสงฆ์
าาคณะจั
าคณะจั
คณะจั
งงหวั
งหวั
ดดสุดรสุินรทร์ินทร์
(ธรรมยุ
(ธรรมยุ
อาวาสวั
เจ้าอาวาสวั
เขาศาลาอตุ
ดเขาศาลาอตุ
ฐานะจา
ลฐานะจา
โร

ทีทีที่ม่มา :
่มา า: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000019420
:https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000019420
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000019420

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. หนังสือเรียนพระพุทธศำสนำ
ส1.2 ม.1/1 บำเพ็ญ ประโยชน์ต่อศำสน ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภำพวัดเก่ำผุพัง ทรุดโทรม แล้วครูให้นักเรียนแสดง
สถำนของศำสนำที่ตนนับถือ
2. กระดำษ เอ 2
ควำมคิ
ด
เห็
น
ในประเด็
น
ค
ำถำมดั
ง
ต่
อ
ไปนี
้
สาระสาคัญ
3. โปรแกรมสื่อ Power Point เรื่อง
ศำสนสถำนเป็น ศูนย์ กลำงของสั งคมและ
กำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อศำสนสถำน
ชุ ม ช น ดั ง นั้ น ก ำ ร บ ำ เพ็ ญ ป ร ะ โย ช น์ แ ล ะ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
บำรุงรักษำศำสนสถำนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นกำร
1 ) อ ธิ บ ำ ย วิ ธี ก ำ ร ก ำ ร บ ำ เพ็ ญ
สืบทอดและบำรุงรักษำศำสนำให้สำมำรถตั้งมั่นอยู่
ประโยชน์ ต่ อ ศำสนสถำนได้ อ ย่ ำ ง
ได้ในสังคม ซึ่งสำมำรถทำได้โดยกำร ร่วมกันสร้ำง
เหมำะสม
บรรยำกำศที่ ดี ร่ ว มกิ จ กรรมและปกป้ อ งดู แ ล ที่มำ : https://www.google.co.th/search?q=ภำพวัดเก่ำๆ+ผุพัง+ทรุ
งๆ
รักษำศำสนสถำน ในโอกำสต่ต่ำางๆ
โทรม&dcr
ขอบเขตเนื้อหา
- นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรกับภำพดังกล่ำว (รู้สึกแย่ ที่วัดอันเป็นศำสน
วัดเป็นศำสนสถำนศูนย์รวมจิตใจของชำว สถำนและเป็ น ศูน ย์ กลำงของชุมชนไม่ได้รับ กำรดูแลและมีส ภำพที่ ทรุด
พุทธในชุมชน พุทธศำสนิกชนควรหมั่น ไปวัดตำม โทรม)
โอกำสที่ เหมำะสม เพรำะวัด เป็ น สถำนที่ โ น้ ม น ำ
- ในฐำนะพุทธศำสนิกชนนักเรียนคิดว่ำนักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
จิตใจให้ใฝ่อยู่ในศีลธรรม
แก้ปัญหำจำกภำพดังกล่ำวได้ อย่ำงไรบ้ำง (ผู้คนในชุมชนสำมำรถเข้ำไป
วัดเป็นสถำนที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นสถำนที่ ทำนุบำรุง รักษำควำมสะอำดและช่วยเหลือในส่วนที่ตนเองสำมำรถทำได้)
ทำบุญบำเพ็ญกุศลของพุทธศำสนิกชน เป็นสถำนที่ ขั้นสอน
ศึกษำเล่ำเรียนและประกอบกิ จทั่วไปของชำวพุทธ 2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม “โครงกำรบำรุงวัด สืบสำนพุทธศำสนำ” โดย
เป็นสถำนที่ศึกษำแลกเปลี่ยนกัน ระหว่ำงชำวบ้ำน โดยครู
ยนเป็
ยนร่วมกั
วมกันคินดคิโปสเตอร์
ดโปสเตอร์เชิเชิญญชวน
ชวน
ครูแบ่แงนับ่กงนัเรีกยเรีนเป็
น 6น ๖กลุกลุ
่ม ่มแล้แล้
วให้วให้
นักนเรีักเรียนร่
กับชำวบ้ำนตำมโอกำสต่ำง

๑๔๔
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การบาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ
สาระการเรี
รายวิชแาละบ
สังคมศึ
จุด่มประสงค์
การเรียนรู
ยนรู้ สั้ งคมศึกษา ศาสนาและวัผูฒ้คนธรรม
นในชุมชนมำร่ว มบ ำเพ็ญ ประโยชน์
ำรุงกรักษาษำวัดในชุมชน โดยระบุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จุด้ดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
นในชุมมชนมาร่
ชนมำร่
ว มบ
ญ ประโยชน์
และบ
งรัดกในชุ
ษำวัมดชน
ในชุโดยระบุ
มชนเอโดยระบุ
ผูกิค้ ้คจนในชุ
วมบำ�เพ็
ญส วยงำม
ประโยชน์
และบำ�รุ
งรักำรุษาวั
ก2จิ กรรม
กรรมและตกแต่
งให้ำเพ็
ออกแบบลงบนกระดำษขนำด
ที่ ค รู
ด้านความรู
ทีใ่ คห้รู
กิจัดจเตรี
กรรมและตกแต่
งให้ออกแบบลงบนกระดาษขนาด
ส วยงำม ออกแบบลงบนกระดำษขนำด
เอ ย2มไว้
วยงาม
ที่ครูจัดเตรี
1.
อธิบำยวิ้ ธีกำรกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อศำ และตกแต่
ยมไว้งให้
ให้สใช้
เวลำในกำรออกแบบ
10 นำทีแล้วส่เองตั๑วแทนออกมำน
ำเสนอ
1.
อธิบำยวิอธย่ีกำำรกำรบ
ำเพ็ญประโยชน์ต่อศำ ใช้
จัดเวลาออกแบบ
เตรียมไว้ให้ ใช้๑๐
เวลำในกำรออกแบบ
10 นำทีแล้วส่งตัวแทนออกมำนำเสนอ
สนสถำนได้
งเหมำะสม
ผลงำน
นาทีแล้วส่งตัวแทนออกมานำ�เสนอผลงาน
ศาสนสถานได้
ย่างเหมาะสม
อย่อำงเหมำะสม
ผลงำน
ด้สนสถำนได้
านทักษะและกระบวนการ
3.
ครูถำมนักเรียนถึงแนวทำงกำรบำเพ็ญประโยชน์และบำรุงรักษำวัดวิธีอื่น ๆ
ด้2.านทั
กษะและกระบวนการ
กเรีย่นนถึ
ำเพ็ญประโยชน์จแกรรม
ละบำรุ“โครงกำรบ
งรักษำวัดวิธำรุีอื่นงวัๆด
3. ครูถำมนั
วิเครำะห์
แ นวทำงกำรบ ำรุ งรัก ษำศำสน นอกเหนื
อจำกที
ักเรีงแนวทำงกำรบ
ยนได้นำเสนอตำมผลงำนในกิ
2. วิเครำะห์
แ นวทำงกำรบ ำรุ งรัก ษำศำสน- นอกเหนื
่นักเรียนได้นำเสนอตำมผลงำนในกิจกรรม “โครงกำรบำรุงวัด
สถำนได้
อย่ำงเหมำะสม
สืบสำนพุอทจำกที
ธศำสน”
งเหมำะสม
สืบสำนพุ
ด้สถำนได้
านคุณอลัย่กำษณะ
4.
ครูให้นทักธศำสน”
เรียนเขียนบันทึกการเรี
กำรเรียนรู้ในประเด็นแนวทางการบำ�รุ
แนวทำงกำรบำรุงรักษา
ษำศำ
๔.
ด้3.านคุ
ลักษณะ
4.
ครูให้นักเรียนเขียนนบั
สนสถำนลงในแบบบั
ทึนกนทึกิทึจกกกรรม
อภิณปรำยคุ
ณค่ำของกำรบำเพ็ญประโยชน์ ศาสนสถานลงในแบบบั
กิกำรเรี
จกรรมยนรู้ในประเด็นแนวทำงกำรบำรุงรักษำศำ
นทึกกิจกรรม
อภิปรำยคุณค่ำของกำรบำเพ็ญประโยชน์ สนสถำนลงในแบบบั
ขั้นสรุป
ต่3.อศำสนสถำนได้
ขั4.้นครู
สรุแปละนักเรียนร่วมกันอภิปรำยโดยใช้ประเด็นคำถำมดังต่อไปนี้
ต่อศำสนสถำนได้
- เหตุ
ำเป็นนอภิ
จะต้
องบำเพ็ญปประโยชน์
และบงำรุต่งอรัไปนี
กษำวั
4. ครูและนั
กเรีใยดจึนร่งจวมกั
ปรำยโดยใช้
ระเด็นคำถำมดั
้ ด (เพราะ
เป็นแนวทางที
่วยสืงจบำเป็
ทอดและพระพุ
ทธศาสนาได้
) และบำรุงรักษำวัด (เพราะ
- เหตุ่ชใดจึ
นจะต้องบำเพ็
ญประโยชน์
- ถ้ำหำกพุ
กชนร่วมกัทธศาสนาได้
นบำเพ็ญประโยชน์
และบำรุงรักษำวัดจะ
เป็นแนวทางที
่ช่วยสืทบธศำสนิ
ทอดและพระพุ
)
ก่อให้เกิด- ประโยชน์
ย่ ำงไรก(ช่
วยให้
งคงสภาพเป็
น ย์ รดวม
ถ้ำหำกพุทอธศำสนิ
ชนร่
วมกัวนัดบสะอาดและยั
ำเพ็ญประโยชน์
และบำรุงรันกศูษำวั
จะ
ใจของพุ
ท ธศาสนิอย่กำชนในชุ
ชนสืวับดสะอาดและยั
ต่ อ ไปและยั งงเป็คงสภาพเป็
น การส่ ง เสริ
ก่จิ อตให้
เกิดประโยชน์
งไร (ช่วมยให้
น ศูมนความ
ย์รวม
ญรุ่งเรืองของพุ
ทธศาสนาได้
ด้วย)บ ต่ อ-ไปและยั
พุ ท ธศำสนิ
ชนควรปฏิ
ั ติ ต น
จิเจริต ใจของพุ
ท ธศาสนิ
ก ชนในชุอมีกชนสื
ง เป็ นกการส่
ง เสริ มบความ
อย่
นกำรบ
ญประโยชน์
และบา-งไรเพื
ำรุพุงทรัธศำสนิ
ก่อษำวั
าไปมีญสประโยชน์
่วนร่บวั ตมใน
ทเป็ธศาสนิ
กำเพ็
ชนควรปฏิ
เป็นดการบำ�เพ็
เจริำญงไรเพื
รุ่งเรื- อพุ่องของพุ
ทธศาสนาได้
อีกบด้ัตวิตย)นอย่
ก(เข้ชนควรปฏิ
ิตน
การบ
าเพ็
ญ
ประโยชน์
ห
รื
อ
บ
ารุ
ง
รั
ก
ษาวั
ด
ในกิ
จ
กรรมต่
า
ง
ๆ)
และบำ�รุ
งรั่อกเป็
ษาวันกำรบ
ด (เข้าำเพ็
ไปมีญสประโยชน์
่วนร่วมในการบำ�เพ็
บำ�รุสง่วรันร่
กษาวั
ด
อย่ำงไรเพื
และบำรุงญรัประโยชน์
กษำวัด (เข้หรืาอไปมี
วมใน
ในกิ
จกรรมต่
าง ๆ) หรือบารุงรักษาวัดในกิจกรรมต่าง ๆ)
การบ
าเพ็ญประโยชน์
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เกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
1 . อ ธิ บ ำ ย วิ ธี ก ำ ร ก ำ ร - สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม - แบ บ สั ง เกตพ ฤติ ก รรม
บ ำเพ็ำญเพ็ประโยชน์
ต่อตศำสน
นักเรียน
นักเรียน
การบ�
ญประโยชน์
่อ
สถำนได้
ศาสนสถานได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิ เครำะห์ แ นวทำงกำร - ประเมินผลงำนกลุ่ม
บำรุงรัำกรุงษำศำสนสถำนได้
การบ�
รักษาศาสนสถานได้

- แบบประเมินผลงำนกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิป รำยคุณค่ำของกำร - สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม - แบ บ สั ง เกตพ ฤติ ก รรม
นักเรียน
นักเรียน
บ ำเพ็ำญเพ็ประโยชน์
ต่อตศำสน
การบ�
ญประโยชน์
่อ
สถำนได้
ศาสนสถานได้

เกณฑ์
ดี : อธิ บ ำยวิ ธี ก ำรกำร
การบ�
ญประโยชน์
อ่
บำเพ็ำญเพ็ประโยชน์
ต่อตศำสน
สถำนได้อย่ำงเหมำะสม
ศาสนสถานได้
อย่างเหมาะสม
พอใช้ : อธิบำยวิธีกำรกำร
บำเพ็ำญเพ็ประโยชน์
ต่อศำสน
การบ�
ญประโยชน์
ต่อ
สถำนได้
ศาสนสถานได้
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ำมำรถ
อธิบ ำยวิธีกำรกำรบำเพ็ญ
ประโยชน์ ต่ อ ศำสนสถำน
ได้
ดี : วิเครำะห์แนวทำงกำร
บำรุงำรัรุกงษำศำสนสถำนได้
การบ�
รักษาศาสนสถานได้
อย่ำงเหมำะสม
พอใช้ : วิเครำะห์แนวทำง
กำรบำรุงรักษำศำสนสถำน
ได้
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ำมำรถ
วิ เ ครำะห์ แน วท ำงกำร
การบ�
รักษาศาสนสถานได้
บำรุงำรัรุกงษำศำสนสถำนได้
ดี : อภิ ปรำยคุ ณค่ ำของกำร
บ ำเพ็ำญเพ็ประโยชน์
ต่ อตศำสน
การบ�
ญประโยชน์
่อ
สถำนได้อย่ำงมีเอหตุย่าผงมี
ล เหตุผล
ศาสนสถานได้
พอใช้ : อภิ ปรำยคุ ณค่ ำของ
กำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อศำสน
สถำนได้
ปรับปรุง : ไม่สำมำรถอภิปรำย
คุ ณ ค่ ำของกำรบ ำเพ็ ญ
ประโยชน์ ต่ อศำสนสถำนได้
อย่ำางมีงมีเหตุ
เหตุผลผล
อย่

147
147 134

๘. บันทึกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
8.
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
................................................................................................................................................................... ........
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ควำมคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริำรหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมำย
ับมอบหมาย
............................................................................................................................................................... ............
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส1.2 ม.1/2 อธิบ ายจริ ยวั ต รสาวกเพื่ อ ขั้นนา
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
1.
ครู
ใ
ห้
น
ั
ก
เรี
ย
นดู
ภ
าพการต่
า
งกายเข้
า
วั
ด
ที
่
เ
หมาะสมและไม่
เ
หมาะสมและให้
เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตน
2. สมุดจดบันทึก
นั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สนทนาเกี
่
ย
วกั
บ
มารยาทการปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
นที
เ
่
หมาะสมต่
อ
พระภิ
ก
ษุ
อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
สาระสาคัญ
1) อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน
นักบวชเป็นองค์ประกอบหนึ่งของในหลาย
ต่อพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างมีเหตุผล
ศาสนา ซึ่ งมีห น้าที่ในการฝึ ก ฝน ปฏิ บั ติ เพื่ อที่ จ ะ
นาเอาคาสอนของศาสนามาเผยแผ่ ทั้งนี้ศาสนิกชน
ตามศาสนานั้นควรปฏิบัติตนอย่างสุภาพต่อนักบวช
ของศาสนา
ที่มา : https://www.dmc.tv/pages /พระพุทธศาสนา/การแต่งกายไปวัด.
ขอบเขตเนื้อหา
html
พ ร ะ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ซึ่ งเป็ น บ ร ร พ ชิ ต ใน
- นักเรียนคิดว่าการแต่งกายในภาพใดเหมาะสมกับการเข้าพบพระภิกษุ
พระพุททธศาสนา
มีหหน้าที่ศึกษา ปฏิ
ษา ปฏิบบัตัติธิธรรม
รรม เผย (ภาพทางด้านขวามือ เพราะเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย)
ในพระพุ
ธศาสนา มี
แผ่คาสอน
เผยแผ่
ค�ำสอนและสื
และสืบบต่ต่ออพระพุ
พระพุททธศาสนาโดยตรง
ธศาสนาโดยตรง มี
- เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ มี โอกาสเข้า วัด หรือ พบพระภิ ก ษุ นั ก เรี ย นจะแต่ งกาย
ก ความประพฤติ
ที่ ต้ อบงปฏิ
มีคุคณุณธรรมและหลั
ธรรมและหลักความประพฤติ
ที่ต้องปฏิ
ัติ บั ติ
อย่างไร (แต่งกายสุภาพเรียบน้อยมิดชิดเพื่อแสดงออกซึ่งความสารวม)
มากมาย
ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน แล้วให้นักเรียน
ทุกกลุ่มอภิปรายกันภายในกลุ่มในประเด็น “หากมีชาวต่างชาติต้องการจะมา
ศึกษาหลักธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ที่วัดนักเรียนจะสามารถแนะนาเขาอย่างไรได้บ้าง”
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
3. ครูติดแผ่นป้ายหัวข้อดังต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
การแต่งงกาย
กาย
ด้านความรู้
-- การแต่
- การติดต่อเข้าพบ
1. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ได้
- การสนทนา
ด้านทักษะและกระบวนการ
- กิริยาท่าทาง
2. จาแนกความเหมาะสมของสิ่งที่ควรปฏิบัติตนต่อ
- ระยะเวลาในการเข้าพบ
พระภิกษุสงฆ์ได้
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเขียนคาแนะนาแนวทางการปฏิบัติ
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ตนอย่างเหมาะสมต่อพระภิกษุสงฆ์บนกระดานตามป้ายหัวข้อที่ระบุไว้
โดยกาหนดให้แต่ละกลุ่มเลือกแนะนาในหนึ่งประเด็นเท่านั้น
ได้อย่างเหมาะสม
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายคาแนะนาที่ตนเองออกมาเขียน
6. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเป็นแผนผังความคิด
ลงในแบบบันทึกกิจกรรม
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องเหมาะสมแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยครูใช้แนวคาถามดังนี้
- เพราะเหตุใดจึงต้องปฏิ บัติตนให้ เหมาะสมต่อภิ กษุ (เป็ น
มารยาทอันดีงามที่ศาสนิกชนควรกระทาต่อพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นบุคคล
ที่มีส่วนสาคัญในทางศาสนา)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายแนวทางการ
- สังเกตพฤติกรรม
ปฏิบัติตบนต่
อพระภิ
กษุกสษุงฆ์สงฆ์ นักเรียน
การปฏิ
ตั ติ นต่
อพระภิ
ได้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ดี : อธิบ ายแนวทางการปฏิบัติ
ตนต่ อ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ได้ อ ย่ างมี
เหตุผล
พอใช้ : อธิ บ ายแนวทางการ
ปฏิบัติตบนต่
พระภิ
กษุสกงฆ์ษุสได้งฆ์ได้
การปฏิ
ัติตอนต่
อพระภิ
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถอธิบ าย
แ น ว ท างก ารป ฏิ บั ติ ต น ต่ อ
พระภิกษุสงฆ์ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. จาแนกความเหมาะสม
ของสิ่งที่ควรปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุสงฆ์ได้

- ประเมินผลงาน
นักเรียน

- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายถึงคุณค่าของ
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
ได้

ดี : จาแนกความเหมาะสมของ
สิ่งที่ควรปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
สงฆ์ได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : จาแนกความเหมาะสม
ข อ งสิ่ งที่ ค ว รป ฏิ บั ติ ต น ต่ อ
พระภิกษุสงฆ์ได้
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถจ าแนก
ความเหมาะสมของสิ่ ง ที่ ค วร
ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ได้

- ประเมินผลงาน
นักเรียน

- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน

ดี : อภิ ป รายถึงคุณ ค่าของการ
ปฏิบั ติบตนต่
อพระภิ
กษุกไษุด้สองฆ์
ย่าง
การปฏิ
ัติตนต่
อพระภิ
เหมาะสม
ได้
อย่างเหมาะสม
พอใช้ : อภิปรายถึงคุณค่าของ
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปราย
ถึงคุณ ค่าของการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุได้
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๘. บันทึกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
8.
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง หลักธรรมสาหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ส1.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ ขั้นนา
บุ ค คลต่ า งๆตามหลั ก ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตามที่ 1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพจากบทความ “ 8 มิถุนายน วันเพื่อนสนิทสากล” วัสดุอุปกรณ์
แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ วั น เพื่ อ นสนิ ท สากล โดยใช้ แ นวค าถาม 2. สื่ อ โปรแกรม Power Point
กาหนด
ดังต่อไปนี้
เรื่ อ ง “ ก า รป ฏิ บั ติ ต น อ ย่ า ง
สาระสาคัญ
เหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพุทธ
การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล แนะน าท าสิ่ งที่ ถู ก
ศาสนา”
และมีเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ห วังผลประโยชน์ ไม่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดจาไม่ดีต่อกันและไม่ชักชวนกันไปในทางที่ผิด คือ
1) ระบุห ลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางอันเหมาะสมที่บุคคลซึ่งเป็นมิตรกันนั้นควร
การปฏิบั ติตนต่อเพื่อนได้อย่างมี
ปฏิบัติต่อกัน
เหตุผล
ขอบเขตเนื้อหา
ในหลักธรรมทิศ 6 กาหนดให้เพื่อนอยู่ใน ที่มา : kapook.com
- นักเรียนคิดว่าบุคคลที่เป็นเพื่อนนั้นมีความสาคัญต่อชีวิตเราอย่างไร
ฐานะทิศเบื้องซ้ายหรือในทางพุทธศาสนาเรียกว่า
“อุตตรทิศ” เพื่อนมีความสาคัญในการเป็นผู้ที่ช่วย ถึงมีการจัดตั้งวันเพื่อนสนิทสากลขึ้นมา (เพื่อคอยดูแล คอยช่วยเหลือกันอยู่
ให้ ผ่ านพ้น อุปสรรคต่ าง ๆ เป็ นกาลั งสนับ สนุน ให้ เสมอ การจัดตั้งวันเพื่อนสนิทสากลขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่ดี)
- นักเรียนมีเพื่อนสนิทหรือไม่ แล้วเขามีการปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างไร
บรรลุ ค วามส าเร็ จ ดั งนั้ น จึ งควรปฏิ บั ติ ต่ อ เพื่ อ น
(มี คอยช่วยทาสอนการบ้านต่างๆ ที่ไม่เข้าใจ)
ดังต่อไปนี้
- เพื่อนสนิทของนักเรียนนั้น เป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่อย่างไร (เป็นเพื่อน
ที่ดี)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง หลักธรรมสาหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
2. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “บิงโกเพื่อนแท้ – เทียม” โดยขั้นตอน
1. ระบุ ห ลั กธรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การปฏิบั ติ ตนต่ อ มีดังต่อไปนี้
เพื่อนได้อย่างมีเหตุผล
2.1 ครูแจกกระดาษบิ งโกเพื่ อ นแท้ – เที ยม ให้ นั ก เรีย น
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนข้อความลงในตารางขนาด 4 คูณ 4 ช่อง ดังต่อไปนี้
2. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
- เขียนลักษณะของเพื่อนที่ดีตามความคิดของตน
เพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
ลงในแถวซ้ายทั้ง 4 ช่อง
ด้านคุณลักษณะ
- เขียนการปฏิบัติตนต่อเพื่อนตามความคิดของตน
3. อภิปรายคุณค่าของการปฏิบัติตนต่อเพื่อนอย่าง ลงในแถวกลางทั้ง 4 ช่อง
เหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา
- เขียนลั กษณะของเพื่อนที่ไม่ดีตามความคิดของ
ตนลงในแถวชวาทั้ง 4 ช่อง
3. ครูอธิบายเรื่องลักษณะของเพื่อนตามหลักธรรม มิตรแท้ 4 กับ
มิตรเทียม 4 และเรื่องการปฏิบัติตนต่อเพื่อนโดยใช้สื่ อโปรแกรม
Power Point เรื่อง “การปฏิ บั ติ ต นอย่ างเหมาะสมต่ อ เพื่ อ นตาม
หลักพุทธศาสนา” โดยให้นักเรียนสังเกตและพิจารณาลักษณะของ
เพื่อนตามหลั ก มิตรแท้ 4 มิตรเที ยม 4 และการปฏิบั ติตนที่ ดีต่อ
เพื่อนนั้นตรงตามความคิดที่นักเรียนเขียนลงบนกระดาษบิงโกหรือไม่
หากตรงหรือมีความใกล้เคียงกัน ให้ นักเรียนขีดกากบาททับลงไปใน
ช่องที่นักเรียนเขียน
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ตัวอย่างวิธีการเรียงบิงโก
5. ครูตั้ งค าถามกั บ นั ก เรีย นที่ ส ามารถเรีย งบิ งโกได้ โดยใช้ แ นว
คาถามดังต่อไปนี้
- ใครคือเพื่อนสนิทที่สุดของนักเรียน แล้วเขาปฏิบัติตนต่อ
นักเรียนอย่างไร (แนวคาตอบ : ชัยวัติ คอยชี้นาช่องทางที่ถูกต้องให้)
- นั ก เรีย นเป็ น เพื่ อ นที่ ดี ข องเพื่ อ นในห้ อ งหรื อ ไม่ อ ย่ างไร
(เป็นเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือแนะนาและชักชวนกันทาในสิ่งที่ดีและมี
ประโยชน์)
- นักเรียนจะตอบแทนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือนักเรียนมาตลอด
ด้วยวิธีการใด (ทาตัวเสมอต้นเสมอปลายคอยร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน)
- นักเรียนเคยมีเพื่อนที่ไม่ดีหรือไม่และเราสามารถช่วยให้
เขาเปลี่ ย นแปลงตนได้ ห รื อ ไม่ (เคยมี เพื่ อ นที่ ไม่ ดี แต่ เราสามารถ
แนะนาและเชิญชวนเขาให้เปลี่ยนแปลงตนเองทาสิ่งที่ดีมีประโยชน์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง หลักธรรมสาหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. นักเรียนที่สามารถเรียงบิงโกได้ตามรูปตัวอย่าง ให้พูดคาว่าบิงโก
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง หลักธรรมสาหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้รับจากการการทากิจกรรม “บิงโก
เพื่อนแท้ – เทียม” ลงในแบบบันทึกกิจกรรม
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยมีแนวคาถามดังต่อไปนี้
- ประโยชน์ ข องการรู้เท่ าทั น ลั ก ษณะของเพื่ อ นที่ ไม่ ดี คื อ
(รู้ว่าเพื่อนเทียมมีการปฏิบัติตนต่อเรายังไง เป็นแนวทางการป้องกัน
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว)
- การปฏิ บั ติ ตนอย่ างเหมาะสมต่อ เพื่ อ นเป็ น เช่ น ไร (การ
ช่วยเหลือเกื้อกูล แนะนาทาสิ่งที่ถูกและมีเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่หวัง
ผลประโยชน์ ไม่พูดจาไม่ดีต่อกันและไม่ชักชวนกันไปในทางที่ผิด คือ
แนวทางอันเหมาะสมที่บุคคลซึ่งเป็นมิตรกันนั้นควรปฏิบัติต่อกัน)
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. ระบุหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน
ต่อเพื่อนได้

วิธีการ
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- สังเกตพฤติกรรม
2. อธิบายแนวทางการ
ปฏิบัติตบนอย่
างเหมาะสมต่
อ นักเรียน
การปฏิ
ัติตนอย่
างเหมาะสม
ก ก พระพุ ท ธ
ต่เพือ่อเพืนตามหลั
่ อ นตามหลั
พระพุทธศาสนา
ศาสนา

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของการ - สังเกตพฤติกรรม
ปฏิบัติตบนต่
เพื่ออนอย่
ง าง นักเรียน
การปฏิ
ัติตอนต่
เพื่อานอย่
เหมาะสมตามหลักกพระพุทธ
เหมาะสมตามหลั
พระพุทธศาสนา
ศาสนา
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เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ดี : ระบุหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตนต่อเพื่อนได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : ระบุหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนต่อ
เพื่อนได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตนต่อเพื่อนได้

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ดี : อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผล
พอใช้ : อธิบายแนวทางการ
การปฏิ
ัติตานอย่
างเหมาะสมต่
ปฏิบัติตบนอย่
งเหมาะสมต่
อเพื่อนอ
ตามหลั
กพระพุ
ทธศาสนาได้
เพื
่อนตามหลั
กพระพุ
ทธศาสนาได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
แนวทางการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อเพื่อนตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้
ดี : อภิปรายถึงคุณค่าของการปฏิบตั ติ น
อภิ่ อปนอย่
รายถึางคุงเหมาะสมตามหลั
ณค่าของการปฏิบัติ ก
ต่ดีอ:เพื
ตนต่อเพื
่อนอย่างเหมาะสมตามหลั
พระพุ
ทธศาสนาได้
อย่างมีเหตุผกล
พระพุทธศาสนาได้
อย่งาคุงมีณเหตุ
ล
พอใช้
: อภิปรายถึ
ค่าผของ
พอใช้ : บอภิัตปิตรายถึ
คุณ่อค่นอย่
าของการ
การปฏิ
นต่องเพื
างเหมาะ
ปฏิบัติตนต่กอพระพุ
เพื่อนอย่
างเหมาะสมตาม
สมตามหลั
ทธศาสนาได้
หลับกพระพุ
ธศาสนาได้
ปรั
ปรุง :ทไม่
สามารถอภิปรายถึง
ง : ไม่สามารถอภิ
ปรายถึ
คุปรัณบค่ปรุ
าของการปฏิ
บัติตนต่
อเพืง่อน
คุณาค่งเหมาะสมตามหลั
าของการปฏิบัติตนต่กอเพื่อน
อย่
อย่างเหมาะสมตามหลั
พระพุ
ทธศาสนาได้ ก
พระพุทธศาสนาได้

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การแสดงความเคารพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. วีดีทัศน์เรื่อง “การประนมมือ”
ส1.2 ม.1/2 อธิบ ายจริ ยวั ต รสาวกเพื่ อ ขั้นนา
มาร
มรรยาทไทยและมรรยาท
2. วีดีทัศน์เรื่อง “การไหว้ 3 ระดับ”
เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตน 1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น มาร
ชาวพุทธ โดยใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้คือ
3. วี ดี ทั ศ น์ เ รื่ อ ง “การกราบแบบ
อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
- มารยาทหมายถึงอะไร (การปฏิบัติตนที่แสดงถึงความอ่อน เบญจางคประดิษฐ์
สาระสาคัญ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การแสดงความเคารพคือการปฏิบัติตนที่ น้อมถ่อมตนต่อบุคคลต่างๆ)
- นักเรียนเคยได้ยินมรรยาทชาวพุ
มาร
ทธหรือไม่ เป็นอย่างไร (เคย 1) แสดงวิธีการปฏิบัติตนในศาสนพิ ธี
แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลต่าง ๆ เป็น
มารยาทที่ดีโดมีหลักพัฒ นามาจากแนวทางปฏิบัติ หมายถึงการเคารพปฏิบัติตนอย่างดีในศาสนสถานหรือศาสนพิธีต่างๆ ) และมารยาทชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง
- มารยาทไทยและมารยาทชาวพุทธเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร
ทางศาสนา
มาร
และอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้อง (มรรยาทไทยมี
หลักมาจากคา
ขอบเขตเนื้อหา
การแสดงความเคารพมีหลายลักษณะ เช่น สอนหรือแนวทางปฏิบัติจากพระพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่นการกราบไหว้)
- นักเรียนรู้จักวิธีการทาความเคารพแบบใดบ้าง (การประนมมือ
การประนมมือ การไหว้ การกราบ การแสดงความ
เคารพนั้นต้องพิจารณาผู้ที่จะรับความเคารพด้วยว่า กราบไหว้ เบญจางคประดิษฐ์ )
อยู่ในฐานะใด โอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพ 2. ครูกล่าวนาเข้าสู่บทเรียน “ในวันนี้จะลองฝึกปฏิบัติการแสดงความ
เคารพอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างเสริมมารายาทชาวพุทธที่ดีกัน”
ให้ถูกต้อง
ขั้นสอน
3. ครู ถามนั ก เรีย นถึ งขั้น ตอนของการแสดงความเคารพ โดยใช้ แ นว
คาถามดังต่อไปนี้
- การแสดงความเคารพมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง (อัญชลี วันทาและ
อภิวาท)
- อัญชลีหมายถึงอะไร (การประนมมือ)

๑๕๘
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วีดีทัศน์เรืวี่อดงีทการประนมมื
อ ที่มา : https://youtu.be/KOKfHYe_u_8
ัศน์เรื่อง การประนมมื
อ
5. ครูถามนั
นเกี่ยกวกั
การประนมมื
อนั้นใช้แสดงความเคารพสิ
่งใด ่งใด
5. กครูเรีถยามนั
เรียบนเกี
่ยวกับการประนมมื
อนั้นใช้แสดงความเคารพสิ
ได้บ้าง (แสดงเคารพพระรั
ตนตรัย แสดงความเคารพในศาสนพิ
ธีต่างๆ ธีต่างๆ
ได้บ้าง (แสดงเคารพพระรั
ตนตรัย แสดงความเคารพในศาสนพิ
เช่น การเจริ
พระพุทญธมนต์
เช่นญการเจริ
พระพุ) ทธมนต์)
6. ครูให้น6.ักเรีครูยในดู
น์เรืว่อีดงีท“การไหว้
3 ระดับ”3โดยให้
เรียนจันบักเรียนจับ
ห้นวักีดเรีีทยัศนดู
ัศน์เรื่อง “การไหว้
ระดับน”ักโดยให้
ใจความในประเด็
น ความแตกต่
างของการไหว้
ในแต่ละระดั
บ ละระดับ
ใจความในประเด็
น ความแตกต่
างของการไหว้
ในแต่

แผนการจัแผนการจั
ดการเรียดนรู
้ที่ 27
การแสดงความเคารพ
การเรี
ยนรูเรื้ท่อี ง27
เรื่อง การแสดงความเคารพ
หน่วยการเรี
นรู้ที่ 4ยนรู
เรื่อ้ทงี่ 4หน้เรืาที่อ่แง ละมารยาทชาวพุ
ทธ ทธ
เวลา 1 เวลา
ชั่วโมง1 ชั่วโมง
หน่วยยการเรี
หน้าที่และมารยาทชาวพุ
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังคมศึ
ศาสนาและวั
ฒนธรรมฒนธรรม
รายวิชา รายวิ
สังคมศึ
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก1ษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรี
ยนรูก้ สัษา
งคมศึ
กษา ศาสนาและวั
ชากสัษา
งคมศึกษา
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
- วันทาหมายถึ
งอะไร (การไหว้
- วันทาหมายถึ
งอะไร )(การไหว้)
จุดประสงค์
การเรียนรู
้ ยนรู้
จุดประสงค์
การเรี
- อภิวาทหมายถึ
งอะไร (การกราบ)
- อภิวาทหมายถึ
งอะไร (การกราบ)
ด้านความรู
้
ด้านความรู
้
4. ครูให้4.
นั ก ครู
เรียในดู
น์ เรืว่อีดงี ทั ศ“การประนมมื
อ ” พร้อมให้
นั กอเรีมให้
ย น นั กเรีย น
ห้ นวั กีดเรีี ทยั ศนดู
น์ เรื่อง “การประนมมื
อ ” พร้
1. อธิ บ1.
ายวิอธิธี กบารปฏิ
ติ ต นในแสดงความ
ายวิ ธีบกั ารปฏิ
บั ติ ต นในแสดงความ
ปฏิบัติตามแล้
กต้องหลังกจากวี
ดีทงัศจากวี
น์จบดีทัศน์จบ
ปฏิบวัตตรวจสอบความถู
ิตามแล้วตรวจสอบความถู
ต้องหลั
เคารพได้เคารพได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ปฏิบัต2.ิการแสดงความเคารพได้
ปฏิบัติการแสดงความเคารพได้
ด้านคุณลัด้กาษณะ
นคุณลักษณะ
3. อภิปรายถึ
ค่าของการแสดงความ
3. อภิงคุปณรายถึ
งคุณค่าของการแสดงความ
เคารพได้เคารพได้
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10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามหลังจากวีดีทัศน์จบ โดยการกราบลงบน
โต๊ะที่นั่ง เมื่อเสร็จสิ้น ครูถามคาถามเกี่ยวกับการกราบโดยใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
       -  ตามปกติ
แล้วแการกราบแบบเบญจางคประดิ
ล้วการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ษจฐ์ะต้
จะต้องนั
องนัง่ ในรู
่งในรูปแบบใด
ปแบบใด
- ตามปรกติ
(ท่าเทพบุ
เทพบุตตรรท่ท่าาเทพธิ
เทพธิดดา)า)

วีวีดดีทีทัศน์ัศเน์รื่อเรืง่อการกราบแบบเบญจางคประดิ
ษฐ์ษทีฐ์่มา https://youtu.be/N8zANPhfH-s
ง การกราบแบบเบญจางคประดิ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การแสดงความเคารพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ดีทัศน์เรื่องการไหว้ 3 ระดับ ที่มา: http:s//youtu.be/VAZbSZVzD3g
7. ครูแบ่งนักเรียนเป็นสามกลุ่มตามแถวที่นั่ง ให้ปฏิบัติการไหว้ 3 ระดับโดย
แบ่งดังต่อไปนี้
- กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติการไหว้พระรัตนตรัย
- กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติการไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโส
- กลุ่มที่ 3 ไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือ
8. ภายหลังจากแต่ละกลุ่มปฏิบัติเสร็จครูสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียน
กลุ่มอื่นเรื่องความถูกต้องและความสวยงาม
9. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง “การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์”
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การแสดงความเคารพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
สะดวกสามารถแสดงความเคารพแบบใดแทนก็(การไหว้
ได้ (การไหว้
- หากไม่-สหากไม่
ะดวกสามารถแสดงความเคารพแบบใดแทนได้
) )
- ถ้ากราบบุคคล จะมีแนวทางการกราบที่แตกต่างจากการ
กราบพระรัตนตรัยอย่างไร (กราบไม่แบมือและก้มกราบเพียงหนึ่งครั้ง)
ขั้นสรุป
11. ครูถามคาถามสรุปเกี่ยวกับการทาความเคารพโดยใช้แนวคาถาม
ดังต่อไปนี้
- การแสดงความเคารพมีคุณค่าอย่างไร (เป็น การแสดงความ
อ่อนน้อมถ่อมตน)
- นักเรียนจะมีแนวทางการสืบทอดหรือส่งต่อวัฒ นธรรมอัน
เป็นมารยาทที่ดีของชาวไทยและชาวพุทธได้อย่างไรบ้าง (ปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธี และทาอย่างสม่าเสมอ)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีและมารยาท
ชาวพุทธ

- ประเมินการสาธิต - แบบประเมินการสาธิต

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. แสดงวิธีการปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีและมารยาท
ชาวพุทธได้

ดี : อธิบายวิธีการปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีและมารยาทชาว
พุทธได้อย่างมีความเข้าใจ
ถูกต้องและเหมาะสม
พอใช้ : อธิบายวิธีการปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีและมารยาท
ชาวพุทธได้อย่างมีความเข้าใจ
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
วิธีการปฏิบัติตนในศาสนพิธี
และมารยาทชาวพุทธได้

การสาธิต - แบบประเมินการสาธิต
- ประเมินการ
สาธิต

ดี : แสดงวิธีการปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีและมารยาทชาว
พุทธได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : แสดงวิธีการปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธีและมารยาท
ชาวพุทธได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถแสดง
วิธีการปฏิบัติตนในศาสนพิธี
และมารยาทชาวพุทธได้

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายถึงคุณค่าของ
การแสดงความเคารพได้

วิธีการ

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
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- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

เกณฑ์

ดี : อภิปรายถึงคุณค่าของการ
แสดงความเคารพได้อย่าองมีย่างมี
การแสดงความเคารพได้
เหตุผล
พอใช้ : อภิปรายถึงคุณค่า
ของการแสดงความเคารพได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายถึงคุณค่าของการ
แสดงความเคารพได้อย่าองมีย่างมี
การแสดงความเคารพได้
เหตุผล
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................... ...
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9.
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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หน่วยการเรี
หน่วยยการเรี
นรู้ที่ 5ยนรู้ที่ 5
ชื่อหน่วยการเรี
ชื่อหน่วยยการเรี
นรู้ ศาสนพิ
ยนรู้ ธศาสนพิ
ีและวันธสีแาคัละวั
ญทางพระพุ
นสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนาทธศาสนา
รหัสวิชารหั
ส21101
สวิชา ส21101รายวิชา รายวิ
สังคมศึ
ชากสัษางคมศึกกลุ
ษา่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังคมศึ
ยนรูก้ สัษางคมศึ
ศาสนาและวั
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรมฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
ที่ ก1ษาปีที่ 1 ภาคเรียนที
ภาคเรี
่ 1 ยนที่ 1 ปีการศึกปีษาการศึ
2562
กษา 2562
เวลา 9 ชัเวลา
่วโมง9 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรี
1. มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชีย้วนรูัด้/ตัวชี้วัด
สาระ พระพุ
สาระทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
1.1 ารูใจประวั
้ และเข้าตใจประวั
ิ ความสตาคั
ิ ความส
ญ ศาสดา
าคัญหลั
ศาสดา
กธรรมของพระพุ
หลักธรรมของพระพุ
ทธศาสนาหรื
ทธศาสนาหรื
อ
อ
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรู้ ส ย1.1
นรู้ รู้ สและเข้
ศาสนาทีศาสนาที
่ตนนับถือ่ตและศาสนาอื
นนับถือและศาสนาอื
่น มีศรัทธาที
่น มี่ถศูกรัทต้ธาที
อง ยึ่ถดูกมัต้่นองและปฏิ
ยึดมั่นบและปฏิ
ัติตามหลับัตกิตธรรม
ามหลัเพืกธรรม
่ออยู่ร่วเพืมกั่อนอยูอย่่ร่วามกั
งสันติอย่างสันติ
สุข สัสุนขติสุข
ส 1.2 เข้สาใจ
1.2ตระหนั
เข้าใจกตระหนั
และปฏิกบและปฏิ
ัติตนเป็บนัตศาสนิ
ิตนเป็กนชนที
ศาสนิ
่ดี กและธ
ชนที่ดารงรั
ี และธ
กษาพระพุ
ารงรักษาพระพุ
ทธศาสนาหรื
ทธศาสนาหรื
อศาสนาทีอศาสนาที
่
่
ตนนับถือตนนับถือ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/6
ส 1.1เห็ม.1/6
นคุณค่เห็าของการพั
นคุณค่าของการพั
ฒนาจิต ฒ
เพืนาจิ
่อการเรี
ต เพืย่อนรูการเรี
้และการด
ยนรู้แาเนิ
ละการด
นชีวิตาเนิ
ด้วนยวิชีธวีคิติดด้แบบโยนิ
วยวิธีคิดแบบโยนิ
โส
โส
มนสิการคืมนสิ
อวิธกีคารคื
ิดแบบคุ
อวิธีคณิดค่แบบคุ
าแท้ ณคุณค่าค่แท้
าเทีคุยณ
มและวิ
ค่าเทีธยีคมและวิ
ิดแบบคุ
ธีคณิด-โทษและทางออกหรื
แบบคุณ-โทษและทางออกหรื
อการพัฒอนาจิ
การพั
ตตาม
ฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที
แนวทางของศาสนาที
่ตนนับถือ่ตนนับถือ
ส 1.1 ม.1/7
ส 1.1สวดมนต์
ม.1/7 สวดมนต์
แผ่เมตตาบริ
แผ่เมตตาบริ
หารจิตและเจริ
หารจิตญและเจริ
ปัญญาด้ญวปัยอานาปานสติ
ญญาด้วยอานาปานสติ
หรือตามแนวทางของ
หรือตามแนวทางของ
ศาสนาทีศาสนาที
่ตนนับถือ่ตตามที
นนับถื่กอาหนด
ตามที่กาหนด
ส 1.1 ม.1/8
ส 1.1วิม.1/8
เคราะห์วิแเละปฏิ
คราะห์บแัตละปฏิ
ิตนตามหลั
บัติตนตามหลั
กธรรมทางศาสนาที
กธรรมทางศาสนาที
่ตนนับถือ่ตนนั
ในการด
บถือ ารงชี
ในการด
วิตแบบ
ารงชีวิตแบบ
พอเพียง พอเพี
และดูยแงลรัและดู
กษาสิแ่งลรัแวดล้
กษาสิอมเพื
่งแวดล้
่อการอยู
อมเพื่รอ่วการอยู
มกันได้่รอ่วย่มกัางสั
นได้นติอสยุ่ขางสันติสุข
ส 1.2 ม.1/4
ส 1.2จัม.1/4
ดพิธีกรรมและปฏิ
จัดพิธีกรรมและปฏิ
บัติตนในศาสนพิ
บัติตนในศาสนพิ
ธีพิธีกรรมได้
ธีพิธถีกูกรรมได้
ต้อง ถูกต้อง
ส 1.2 ม.1/5
ส 1.2อธิม.1/5
บายประวั
อธิบตายประวั
ิความสาคั
ติคญวามส
และปฏิ
าคัญบและปฏิ
ัติตนในวับนัติตสาคั
นในวั
ญทางศาสนาที
นสาคัญทางศาสนาที
่ตนนับถือ่ตตามที
นนับถื่ อตามที่
กาหนดได้กถาหนดได้
ูกต้อง ถูกต้อง
2 .สาระส2าคั.สาระส
ญ/ความคิ
าคัญด/ความคิ
รวบยอด
ดรวบยอด
วันสาคัญวัทางพระพุ
นสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนาทธศาสนา
มีความสาคั
มีคญวามส
ต่อศาสนิ
าคัญต่กอชนทุ
ศาสนิ
กคน
กชนทุ
ซึ่งกชาวพุ
คน ทซึธจะต้
่งชาวพุอทงกล่
ธจะต้
าวคอางกล่าวคา
อาราธนาต่
ๆ เข้เข้
อาราธนาต่
างๆ เข้าร่าวงงๆมพิ
ธีกาารรม
ร่ร่วมพิและปฏิ
ธีกรรมบและปฏิ
ัติตนในศาสนาพิ
บัติตนในศาสนาพิ
ธี และพิธธีกี และพิ
รรมของพระพุ
ธีกรรมของพระพุ
ทธศาสนาได้
ทธศาสนาได้
อย่างถูกต้ออย่งางถูกต้อง
3. สาระการเรี
3. สาระการเรี
ยนรู้ ยนรู้
ความรู้ ความรู้
- วันสาคั-ญวัทางพระพุ
นสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนาทธศาสนา
- ศาสนพิ-ธศาสนพิ
ี การจัดธโต๊ี การจั
ะหมู่บดโต๊
ูชาะการอาราธนาศี
หมู่บูชา การอาราธนาศี
ล การอาราธนาธรรม
ล การอาราธนาธรรม
การอาราธนาพระปริ
การอาราธนาพระปริ
ตร
ตร
- การสวดมนต์
- การสวดมนต์
แผ่เมตตาแผ่บริเมตตา
หารจิตบริและเจริ
หารจิตญและเจริ
ปัญญาด้ญวปัยอานาปานสติ
ญญาด้วยอานาปานสติ
- การคิด-แบบคุ
การคิณดค่แบบคุ
าแท้-ณคุณค่าค่แท้
าเที-คุยณ
ม ค่และวิ
าเทียธมีคิดและวิ
คุณ-โทษ
ธีคิดคุและทางออก
ณ-โทษ และทางออก
- การสวดมนต์
- การสวดมนต์
แปลและแผ่
แปลและแผ่
เมตตา เมตตา
- วิธีปฏิบ-ัตวิิแธละการบริ
ีปฏิบัติและการบริ
หารจิตและการเจริ
หารจิตและการเจริ
ญปัญญาตามหลั
ญปัญญาตามหลั
กสติปัฎฐานเน้
กสติปนัฎอานาปานสติ
ฐานเน้นอานาปานสติ
- การนาวิ- ธการน
ีการบริ
าวิหธารจิ
ีการบริ
ตและเจริ
หารจิตญและเจริ
ปัญญาไปใช้
ญปัญใญาไปใช้
นชีวิตประจ
ในชีาวั
วิตนประจาวัน

๑๖๕
- การพัฒนาจิตโดยวิธีโยนิโสมนสิการ
- พุทธศาสนากับความพอเพียง
ทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์ความสาคัญและลาดับการปฏิบัติศาสนพิธีของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- อธิบายวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม คุณโทษและทางออก
- การปฏิบัติศาสนพิธีและการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน
- การคิดแบบมีวิจารญาณโดยการบริหารจิตและเจริญปัญญา
เจตคติ
- คุณค่าและความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- คุณค่าของการทาสมาธิตามหลักอานาปานสติในชีวิตประจาวัน
- ปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง
- เห็นประโยชน์ของการสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
- ยอมรับคุณค่าของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
- ให้ความสนใจกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีเหตุผล
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงานหรือชิ้นงาน
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลของวันสาคัญจากการปฏิบัติ แผนผังความคิดเรื่อง เรียนรู้เรื่องวันสาคัญ ทางศาสนา
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๑๖๖

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การอธิบายประวัติและ อธิบายประวัติและ
การปฏิบัติศาสนพิธีในวัน การปฏิบัติศาสนพิธี
สาคัญทางพระพุทธศาสนา ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจน
2. การสรุปประวัติและ
สรุปประวัติและการ
การปฏิบัติศาสนพิธีในวัน การปฏิ
ปฏิบัติศบาสนพิ
ธีได้ธีได้
ัติศาสนพิ
สาคัญทางพระพุทธศาสนา ถูกต้อง 5 วันขึ้นไป
3. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน

ผลงานเป็นระเบียบ
สวยงาม ไม่มีคาผิด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
อธิบายประวัติและ
การปฏิบัติศาสนพิธี
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
สรุปประวัติและ
การปฏิบัติศาสนพิธี
ได้ถูกต้อง 4 วัน

2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
อธิบายประวัติและ อธิบายประวัติและ
การปฏิบัติศาสนพิธี การปฏิบัติศาสนพิธี
ได้อย่างถูกต้อง
ได้ แต่ยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
สรุปประวัติและ
สรุปประวัติและการ
การปฏิบัติศาสนพิธี ปฏิ
บัติศบาสนพิ
ธีได้ ธีได้
การปฏิ
ัติศาสนพิ
ได้ถูกต้อง 3 วัน
ถูกต้องน้อยกว่า 3
วัน
ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานไม่เป็น
สวยงาม มีคาผิด
แต่ยังไม่สวยงาม ไม่ ระเบียบ มีคาเขียน
เล็กน้อย
มีคาผิด
ผิดมาก

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 12 - 10 หมายถึง
คะแนน 9 – 7 หมายถึง
คะแนน 6 – 4 หมายถึง
คะแนน 3 – 1 หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี
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ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมแก่ปัญจวัคคีย์
2. ใบความรู้หมายเลข 1 ประวัติ
ของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3. ใบความรู้หมายเลข 2
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
4. ใบความรู้หมายเลข 3
หลักธรรมคาสอนในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
5. ใบความรู้หมายเลข 4 ศาสน
พิธีในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
6. แบบทดสอบท้ายบทเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที
ม
่
า :
https://bit.ly/2VQU4eM
ที่มา : https://bit.ly/2VQU4eM
วิเคราะห์ประวัติของวันสาคัญทาง
(แนวค�
ตอบ :: เป็
๑๕ ค่ค�า่ำ เดื
เดืออนน 8๘ จาก
จากภาพ พระพุทธศาสนา
(แนวคำาตอบ
เป็นนวัวันนอาสาฬหบู
อาสาฬหบูชชา ซึ
า ซึ่ง่งตรงกั
ตรงกับบวัวันนขึขึ้น้น 15
พระพุ
ทธเจ้ทาธเจ้
แสดงธรรมจั
กรกักปรกั
ปวัปตปวั
นสูตตนสู
รแก่
ปัญปจวััญคจวัคียค์คีต่ยอ์ตมาโกณฑั
ภาพพระพุ
าแสดงธรรมจั
ตรแก่
่อมาโกณฑัญญญะได้
ญะ
ดวงตาเห็
นธรรมและทู
ลขอบวชเป็
นพระสงฆ์
รูปรแรกในพระพุ
ทธศานา 
จึงเป็จึนง วัน
ได้ดวงตาเห็
นธรรมและทู
ลขอบวชเป็
นพระสงฆ์
ูปแรกในพระพุ
ทธศาสนา
ทีเป็่มนีพวัระรั
คือ พระพุ
ธ พระธรรม
และพระสงฆ์ )
นทีต่มนตรั
ีพระรัยตครบสามประการ
นตรัยครบสามประการ
คือทพระพุ
ทธ พระธรรมและพระสงฆ์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเทคนิคจิก๊ ซอร์
ซอว์ (Jigsaw)
ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตน ขั้นนา
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
1. ครูตั้งคาถามกับนักเรียน ดังนี้
สาระสาคัญ
๑) นักเรียนรู้จักวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้าง
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่พึง
ให้นักเรียนช่วยกันตอบ
ปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธา (แนวคาตอบ : เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา
ต่อศาสนา
เป็นต้น)
ขอบเขตเนื้อหา
2) จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์
1. ประวัติและความสาคัญของวันธรรมสวนะ วัน แล้วให้นักเรียนลองตอบว่าเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับวันสาคัญทาง
เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ
พระพุทธศาสนาวันใด
2. ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันธรรมสวนะ
วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลสาคัญ

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

๑๖๗
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5.
จากนั้นครู
นกลุ่มบ้ายนเราแยกย้
บสมาชิ
บ้านเรากลุ
่มอืใน่ ห้ทีน่ไักด้เรีหยมายเลขเดี
วกัน เมื่อนัายไปรวมกั
กเรียนรวมกลุ
่มแล้กวจากกลุ
ให้เรียก่ม
บ้านเรากลุ
่มอืน่ มทีผู้เ่ไชีด้่ยหวชาญ”
มายเลขเดียวกัน เมื่อนักเรียนรวมกลุ่มแล้วให้เรียก
กลุ
่มนี้ว่า “กลุ
กลุ
่า “กลุ่มผู้เชี่ย้ตวชาญ”
6. ่มครูนีแ้วจกใบความรู
ามหมายเลขให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 กลุ่มศึกษาโดย
6.
ครู
แ
จกใบความรู
ต
้
่มผู้เชี่ยวชาญทั
ให้เวลาประมาณ 10 ามหมายเลขให้
นาที ใบความรูก้ปลุระกอบด้
วย ้ง 4 กลุ่มศึกษาโดย
ให้-เวลาประมาณ
10 นาที
ใบความรู
ระกอบด้วทยธศาสนา
หมายเลข 1 ประวั
ติของวั
นสาคัญ้ปทางพระพุ
ติของวั
ธศาสนา
- หมายเลข 21 ประวั
เหตุการณ์
สาคันสญาคั
ที่เญกิดทางพระพุ
ขึ้นในวันสทาคั
ญทางพระพุทธศาสนา
- หมายเลข 23 เหตุ
ารณ์สาสอนในวั
าคัญที่เกิดนขึส้นาคั
ในวัญนทางพระพุ
สาคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
หลักกธรรมค
ทธศาสนา
- หมายเลข 34 หลั
กธรรมค
นสาคัญทางพระพุ
ศาสนพิ
ธีในวัาสอนในวั
นสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนาทธศาสนา
- หมายเลข 4 ศาสนพิธีในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ดการเรียทนรูธศาสนา
้ที่ 28 เรื่อง ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวัแผนการจั
นสาคัญทางพระพุ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 5้ สัเรื
่อง ศาสนพิ
ธีและวันสาคั
ญทางพระพุทธศาสนา
กลุ
งคมศึ
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
กลุ
ม
่
สาระการเรี
ย
นรู
้
สั
ง
คมศึ
ก
ษา
ศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
สังคมศึนกสษา
ครูสรุปคาตอบและอธิบายถึงประวัติครายวิ
วามเป็ชนามาของวั
าคัญทาง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ครูสรุปทคธศาสนาในภาพ
าตอบและอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของวันสาคัญทาง
จุด้ดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
พระพุ
ด้1.านความรู
้ ติความเป็นมาของวันสาคัญ พระพุ
ขั้นสอนทธศาสนาในภาพ
อธิบายประวั
สอน
ให้นักเรียนจัดกลุ่มคละความสามารถนักเรียน (เก่ง กลาง อ่อน) กลุ่ม
1.
อธิบายประวั
ติความเป็นมาของวันสาคัญ ขั3.้นครู
ทางพระพุ
ทธศาสนา
3.
ครู
ห้นักเรียนจั
ดกลุ่ม่มนีคละความสามารถนั
เรียนกในกลุ
(เก่ง กลาง
ละ 4 ใคนและเรี
ยกกลุ
้ว่า “กลุ่มบ้านเรา” กสมาชิ
่มจะได้อ่รอับน) กลุ่ม
ทธศาสนา
ด้ทางพระพุ
านทักษะและกระบวนการ
ละ 4 คนและเรีาตั
ยกกลุ
นี้ว่า2,“กลุ
่มบ้านเรา” สมาชิกในกลุ่มจะได้รับ
วคือ่ม1,
3 และ4
ด้๒.านทั
กษะและกระบวนการ
วิเคราะห์
ความสาคัญของวันสาคัญทาง หมายเลขประจ
หมายเลขประจ
1, ่น2,ักเรี3ยและ4
ครูกาหนดหัวาตัข้อวคืเรือ่องที
นในกลุ่มบ้านเราจะต้องศึกษาความรู้ตาม
๒.
วิเคราะห์
ความสาคัญของวันสาคัญทาง 4.
พระพุ
ทธศาสนา
4.
ครูกาหนดหั
เรื่อลงที
่นักเรีรยบั นในกลุ
หมายเลขที
่สมาชิวข้กอแต่
ะคนได้
ดังนี้ ่มบ้านเราจะต้องศึกษาความรู้ตาม
พระพุทธศาสนา
หมายเลขที
่สมาชิ
แต่ลตะคนได้
้
- หมายเลข
1 กประวั
ิของวันรบั สาคัดังญนีทางพระพุ
ทธศาสนา
ด้านคุณลักษณะ
ประวัการณ์
ติของวั
ธศาสนา
- หมายเลข 21 เหตุ
สาคันสญาคั
ที่เญกิดทางพระพุ
ขึ้นในวันสทาคั
ญทางพระพุทธศาสนา
ด้3.านคุ
ลักษณะ
เห็นณความส
าคัญของวันสาคัญทาง
เหตุกกธรรมค
ารณ์สาสอนในวั
าคัญที่เกิดนขึส้นาคั
ในวัญนทางพระพุ
สาคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
- หมายเลข 32 หลั
ทธศาสนา
เห็นทความส
3.
พระพุ
ธศาสนาาคัญของวันสาคัญทาง
- หมายเลข 34 หลั
กธรรมค
นสาคัญทางพระพุ
ศาสนพิ
ธีในวัาสอนในวั
นสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนาทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
หมายเลข
ธีในวั
าคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
5. -จากนั
้นครูให้4นศาสนพิ
ักเรียนกลุ
่มบ้นาสนเราแยกย้
ายไปรวมกั
บสมาชิกจากกลุ่ม
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึ1กษาปี
ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
7. เมื่อครบตามกาหนดเวลา ให้สมาชิกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับสู่กลุ่ม
บ้านเราและนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ตามหมายเลข
อธิบายให้สมาชิกในกลุ่มบ้านเราฟังจนเข้าใจจนครบทุกหมายเลขตั้งแต่
หมายเลข ๑1 จนถึ
จนถึงงหมายเลข
หมายเลข๔4ตามล�
ตามลำดัาดับบโดยให้
โดยให้เวลาในการแลกเปลี
เวลาในการ
หมายเลข
่ยน
แลกเปลี้ประมาณ
่ยนความรู๑๕้ประมาณ
ความรู
นาที 15 นาที
ขั้นสรุป
8. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายบทเรียนจานวน 10 ข้อ โดยให้
เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที จากนั้นครูเฉลยคาตอบให้
นักเรียนสลับกันตรวจแล้วนาผลคะแนนของสมาชิกกลุ่มบ้านเราทุกคน
มารวมกัน ตัวอย่างเช่น
- สมาชิกหมายเลข 1 ได้ 8 คะแนน
- สมาชิกหมายเลข 2 ได้ 5 คะแนน
- สมาชิกหมายเลข 3 ได้ 3 คะแนน
- สมาชิกหมายเลข 4 ได้ 7 คะแนน
นาคะแนนมารวมกัน คือ 8+5+3+7= 23 คะแนน เป็นต้น
กลุ่มที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลในวันนี้
(หมายเหตุ : ใบความรู้และแบบทดสอบแนบท้ายแผนการจัดการ
เรียนรูย้นนรู
ี้) ้นี้)
การเรี
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายประวัติความ
เป็นมาของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ความสาคัญ
ของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตการอธิบาย

แบบสังเกตพฤติกรรม

ครูตั้งคาถาม

คาถามเกีย่ วกับ
ความสาคัญของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

ครูตั้งคาถาม

คาถามเกี่ยวกับ
ความสาคัญของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
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เกณฑ์
ดี : อธิบายประวัติความเป็นมา
ของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
และเข้าใจอย่างเหมาะสม
พอใช้ : อธิบายประวัติความ
เป็นมาของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ประวัติความเป็นมาของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง
ดี : วิเคราะห์ความสาคัญของ
ความสำ�คั
ของวันสำ�คัญ
ความส
าคัญของ
วัทางพระพุ
นสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนาได้
ทธศาสนาได้
อย่างชัดเจนและเข้าใจ
พอใช้ :: วิเคราะห์
วามสาคัญญ
คราะ์คความสำ�คั
ของ
ของวันสำ�คัญ ทางพระพุทธ
วัศาสนาได้
นสาคัญทางพระพุ
  พอเข้าใจทธศาสนาได้
พอเข้
าใจง : ไม่สามารถวิเคราะห์
ปรับปรุ
ปรั
บปรุง :ญไม่ของวั
สามารถวิ
ความสำ�คั
นสำ�คัเญคราะห์
ความสาคัญของ
ทางพระพุทธศาสนาได้
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
ดี : แสดงออกชัดเจนถึงการเห็น
ความสาคัญ
พอใช้ : แสดงออกไม่ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่แสดงออกไม่ให้
ความสาคัญ
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................. .............
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9.
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29
เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา
รหัส ส21101
ภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๑.
1. วันมาฆบูชา
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคาว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓
วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อน
ไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ เป็นวันสาคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ใน
พุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์
สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป
๒.
2. วันวิสาขบูชา
ความหมาย คาว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา "
แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗
ความสาคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้
คือสาเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราวคือ
๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์
ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี
๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้า
เนรัญชรา ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจาก
ออกผนวชได้ ๖ ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตาบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
๓. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ ๔๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา
แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)
3. วันอาสาฬหบูชา
๓.
วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ นับเป็นวันที่สาคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตาบลอิสิปตนะ เมือง
พาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อ
ว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว ปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าเบญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรม เรียกว่า
เกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักษุ บรรลุเป็นโสดาบัน จึงทูลขอบรรพชาและถือเป็นพระภิกษุสาวก รูปแรกใน
พระพุทธศาสนา มีชื่อว่า อัญญาโกณฑัญญะ
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๔.
4. วันเข้าพรรษา

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยูป่ ระจา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่
พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนแก่ประชาชนไปในทีต่ ่าง ๆ ไม่
จาเป็นต้องมีที่อยูป่ ระจา แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตาหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวาง
ระเบียบการจาพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจาที่ตลอด ๓3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑1 ค่า เดือน ๘8 ของทุกปี ถ้าปีใดมี
เดือน ๘8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑1 ค่า เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕
15 ค่า เดือน ๑๑
11 เว้นแต่มีกิจธุระเจ้าเป็น
ซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนัน้ ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึง่ ไม่เกิน ๗7 คืนเรียกว่า สัตตา
หะ หากเกินกาหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์ แห่งการจาพรรษา จัดว่าพรรษาขาด
5. วันออกพรรษา
๕.
วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจาพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจาที่ในฤดูฝนซึง่ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน
๑๑ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คาว่า "ปวารณา" แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้
พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลัง้ ล่วงเกินระหว่างที่จาพรรษาอยู่ด้วยกัน
ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทาก็คือ การบาเพ็ญกุศล เช่น ทาบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชา
พระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนาไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือ ข้าวต้ม มัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน และการร่วม
กุศลกรรมการ "ตักบาตรเทโว" คาว่า "เทโว" ย่อมาจาก"เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการตักบาตรเทโว จึงเป็นการ
ระลึกถึงวันที่ พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรด พระพุทธมารดาในเทวโลก
6. วันเทโวโรหณะ
๖.
ตรงกับวันแรม 1 ค่า เดือน 11 คาว่า "เทโว" ย่อมาจาก"เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการตักบาตรเทโว จึง
จึงนเป็การระลึ
นการระลึ
ที่ พระพุ
ทธองค์
บจากการโปรดพระพุ
พระพุ
ทธมารดาในเทวโลก
เป็
กถึกงถึวันงวัทีน่ พระพุ
ทธองค์
เสด็เสด็
จกลัจกลั
บจากการโปรด
ทธมารดาในเทวโลก
๗.
7. วันอัฐมีบูชา
เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๘ วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมี
พระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทาการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา วันนัน้
วัเป็
นนัน้นวัเป็
นวัง่ นทีหนึ
่งที่ชทาวพุ
งมีความสั
งเวชสลดใจ
ปโยคโศกเศร้
งยิ่ง เพราะการสู
แห่งพระพุ
นหนึ
่ชาวพุ
ธต้อทงมีธต้คอวามสั
งเวชสลดใจ
และวิและวิ
ปโยคโศกเศร้
าเป็นาอย่เป็านงยิอย่ง่ าเพราะการสู
ญเสียญแห่เสีงยพระพุ
ทธสรีทรธสรี
ะ เมืร่อะวัน
เมืแรม
่อวัน๘แรม
ซึ่งนิยยกกั
มเรีนยว่กกั
ั้นเวียนมาบรรจบแต่
ค่า ๘เดืค�อ่ำน เดื๖ อซึน่งนิ๖ยมเรี
าวันนอัว่ฏาวัฐมีนอันฏนั้ ฐมี
เวียนนมาบรรจบแต่
ละปี ละปี
8. วันธรรมสวนะ
๘.
วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม)
กาหนดเดือนทางจันทรคติละ ๔4 วัน ได้แก่
วันขึ้น ๘8 ค่า
วันขึ้น ๑๕
15 ค่า (วันเพ็ญ)
วันแรม ๘8 ค่า
วันแรม ๑๕
15 ค่า (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔
14 ค่า)
ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่านักบวชศาสนาอื่น มีวนั ประชุมสนทนา
เกี่ยวกับหลักธรรมคาสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาติให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนา
และแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชน ในวัน ๘ ค่า ๑๔ ค่า และ ๑๕ ค่า
พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น วันธรรมสวนะ

ที่มา : http://www.dhammathai.org/day/buddhismday.php
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ใบความรู้ที่ 2๒ เรื่อง เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่ ๕5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๑
เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา
รหัส ส๒๑๑๐๑
ส21101
ภาคเรียนที่ ๑1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑1

๑.
1. วันมาฆบูชา

เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต คาว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน
"สันนิบาต" แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่
เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ
๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จานวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวนั วิหารในกรุงราชคฤห์
โดยมิได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทัง้ สิน้
องค์
๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกาลังเสวยมาฆฤกษ์
๒.
2. วันวิสาขบูชา
ความสาคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญยิง่ ทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้
คือสาเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว
๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูตทิ ี่พระราชอุทยานลุมพินีวนั ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กบั เทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕
ค่า เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี
๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้าเนรัญชรา
ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี
ปัจจุบนั สถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตาบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
๓. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ ๔๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
(ปัจจุบนั อยู่ในเมืองกุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)
3. วันอาสาฬหบูชา
๓.
“อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ประกอบด้วยคา ๒ คา คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทาง
จันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สาคัญในเดือน ๘
หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา โดยสรุป วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึก
ถึงเหตุการณ์สาคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘ คือ
๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
๓. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่าน
แรกในอริยสงฆ์
๔. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การทีท่ ่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ
หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว
๕. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนัน้ ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็น
สาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า เมื่อเปรียบกับวันสาคัญอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา บางทีเรียกวันอาสาฬหบูชา นี้ว่า วันพระสงฆ์
(คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์)
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4. วันเข้าพรรษา
๔.
พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบการจาพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจาที่ตลอด ๓3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วัน
แรม ๑1 ค่า เดือน ๘8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑1 ค่า เดือนแปดหลัง และออกพรรษาใน
วันขึ้น ๑๕
15 ค่า เดือน ๑๑
11
การที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่ประจาเป็นที่เช่นนี้ เป็นการดีสาหรับสาธุชนหลายประการ กล่าวคือ ผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระ ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็นาไปฝากพระ โดยบวช
เป็นเณรบ้าง ถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้าง ท่านก็สั่งสอนธรรม และความรู้ให้ และโดยทั่วไป พุทธศาสนิกชนนิยมตัก
บาตรหรือไปทาบุญที่วัด นับว่าเป็นประโยชน์
๕.
5. วันออกพรรษา
วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจาพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจาที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า
เดือน ๑๑
วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คาว่า "ปวารณา" แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอม
ให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จาพรรษา
อยู่ด้วยกัน
๖.
6. วันเทโวโรหณะ
เทโวโรหณะ
การร่วมกุศลกรรมการ "ตักบาตรเทโว" คาว่า "เทโว" ย่อมาจาก"เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการ
กบาตรเทโว
เป็นการระลึ
นที่ พระพุ
ทธองค์
บจากการโปรด
ทธมารดาในเทวโลก
ตัการตั
กบาตรเทโว
จึงเป็จึนงการระลึ
กถึงวักนถึทีงวั่ พระพุ
ทธองค์
เสด็จเสด็
กลัจบกลั
จากการโปรด
พระพุพระพุ
ทธมารดาในเทวโลก
๗.
7. วันอัฐมีบูชา
โดยที่วันอัฐมีคือวันแรม ๘ ค่า เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สาคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่ตรงกับ
วันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยค และสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรม
ศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สาเร็จเป็น
พุทธานุสสติภาวนามัยกุศล
๘.8. วัวันนธรรมสวนะ
ธรรมสวนะ
ในวันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสาคัญ ควรไปวัดเพื่อทาบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม
ใด ๆการ
สาหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทาบาปใดๆ
การท�
ำบาปหรื
ห้าในวั
นพระถื
นบาปยิ
ทาบาปหรื
อไม่อถไม่
ือศีถลือห้ศีาลในวั
นพระถื
อว่าอเป็ว่นาเป็
บาปยิ
่งในวั่งในวั
นอื่นนอื่น
ทีม่ า : http://www.dhammathai.org/day/buddhismday.php
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ใบความรู้ที่ ๓3 เรื่อง หลักธรรมคาสอนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่ ๕5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๑
เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ส๒๑๑๐๑
รายวิชา สังคมศึกษา
รหัส ส21101
ภาคเรียนที่ ๑1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑1

๑.
1. วันมาฆบูชา
โอวาทปาฏิโมกข์ - หลักคาสอนสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือคาสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
ได้แก่ การไม่ทาความชั่วทั้งปวง, การบาเพ็ญแต่ความดี, การทาจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย
2.๒. วันวิสาขบูชา
๑. ความกตัญญู คือความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทาไว่ก่อน เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการ
คุณที่ผู้อื่นทาไว้นั้น
๒. อ ริ ย สั จ ๔
อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ หมายถึงความจริงของชีวิตที่ไม่ผันแปร เกิดมีได้แก่ทุกคน มี ๔ ประการ
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค
3.๓. วันอาสาฬหบูชา
หลักธรรมสาคัญ ๒ ประการคือ
ก. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึง
จุดหมายได้ มิใช่การดาเนินชีวิตที่เอียง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด
ข. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส
4. วันอัฐมีบูชา
๔.
หลักความไม่ประมาทและหลักไตรลักษณ์ ๓3 คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตตา
5. วันธรรมสวนะ
๕.
ในวันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสาคัญ ควรไปวัดเพื่อทาบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม
สาหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทาบาปใดๆ
ใด ๆ การ
การ
ทาบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปยิ่งในวันอื่น
ที่มา : http://www.dhammathai.org/day/buddhismday.php
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ใบความรู้ที่ ๓4 เรื่อง ศาสนพิธีในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่ 5๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑1
เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา
รหัส ส๒๑๑๐๑
ส21101
ภาคเรียนที่ ๑1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑1

๑.
1. วันมาฆบูชา

การทาบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทาบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรม
เทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพือ่ ชุมนุมกันทาพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุ
สงฆ์
๒.2. วันวิสาขบูชา
การทาบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทาบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรม
เทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพือ่ ชุมนุมกันทาพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุ
สงฆ์ ทางราชการประกาศชักชวนให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชน และราชการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยธง
ชาติ ธงเสมาธรรมจักร จุดประทีปโคมไฟ
๓.3. วันอาสาฬหบูชา
พิธีกรรมที่กระทาในวันนี้ โดยทั่วไป คือ ทาบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร) และสวดมนต์
๔.
4. วันเข้าพรรษา
พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟนั เป็นต้น มาถวายพระภิกษุ
สามเณร ที่ตนเคารพนับถือ ที่สาคัญคือ มีประเพณีหล่อเทียนขนาดใหญ่เพื่อให้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์อยู่ได้ตลอด ๓3 เดือน
มีการประกวดเทียนพรรษา โดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้า
5. วันออกพรรษา
๕.
ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทาก็คือ การบาเพ็ญกุศล เช่น ทาบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชา
พระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา
๖.
6. วันเทโวโรหณะ
กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทาก็คือ การบาเพ็ญกุศล เช่น ทาบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระทีว่ ัด และฟัง
พระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนาไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือ ข้าวต้ม มัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน และการร่วมกุศล
กรรมการ "ตักบาตรเทโว" คาว่า "เทโว" ย่อมาจาก"เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเทวโลก
๗.
7. วันอัฐมีบูชา
การทาบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทาบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรม
เทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพือ่ ชุมนุมกันทาพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุ
สงฆ์
8. วันธรรมสวนะ
๘.
ในวันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสาคัญ ควรไปวัดเพื่อทาบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม สาหรับผูท้ ี่
เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย
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178
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยที่ ๕5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑1
เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา
รหัส ส๒๑๑๐๑
ส21101
ภาคเรียนที่ ๑1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑1
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคาตอบ
1. เหตุการณ์ใดไม่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
ก. พระพุทธเจ้าทรงประสูติ
ข. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ค. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ง. พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน
2. วันจาตุรงคสันนิบาต หมายถึงวันใด
ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันอาสาฬหบูชา
3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมข้อใดในวันอาสาฬหบูชา
ก. อริยสัจ 4
ข. จาตุรงคสันนิบาต
ค. โอวาทปาฏิโมกข์
ง. ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
4. พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสาคัญเรื่องใดในวันมาฆบูชา
ก. อริยสัจ 4
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
5. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
ก. พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
ข. พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา
ค. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์
ง. พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร
6. การแห่เทียนพรรษา นิยมกระทาในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
ก.วันออกพรรษา
ข. วันเข้าพรรษา
ค.วันอัฐมีบูชา
ง.วันธรรมสวนะ
7. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ไม่มพี ิธีเวียนเทียน
ก.ธรรมสวนะ
ข.วันมาฆบูชา
ค.วันอาสาฬหบูชา
ง.วันวิสาขบูชา
8. การตักบาตรเทโวรหณะ จะกระทาในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
ก.วันออกพรรษา
ข. วันเข้าพรรษา
ค.วันอัฐมีบูชา
ง.วันธรรมสวนะ
9. หลักธรรมสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ในวันวิสาขบูชา คือหลักธรรมใด
ก. โอวาทปาฏิโมกข์
ข. โยนิโสมนสิการ
ค. อริยสัจ 4
ง. พรหมวิหาร 4
10. วันสาคัญซึ่งเป็นที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีรังคารของพระพุทธเจ้า คือวันใด
ก.วันออกพรรษา
ข. วันเข้าพรรษา
ค.วันอัฐมีบูชา
ง.วันธรรมสวนะ
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179
เฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยที่ 5๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑1
เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา
รหัส ส๒๑๑๐๑
ส21101
ภาคเรียนที่ ๑1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑1

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคาตอบ
1. เฉลย ค. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
2. เฉลย ก. วันมาฆบูชา
3. เฉลย ง. ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
4. เฉลย ข. โอวาทปาฏิโมกข์
5. เฉลย ง. พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร
6. เฉลย ข. วันเข้าพรรษา
7. เฉลย ก.ธรรมสวนะ
8. เฉลย ก.วันออกพรรษา
9. เฉลย ค. อริยสัจ 4
10. เฉลย ค.วันอัฐมีบูชา
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พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่พึงปฏิบัติ
ของศาสนิกชนเพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนา
ขอบเขตเนื้อหา
ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ และเทศกาลสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายการปฏิบัติศาสนพิธีของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ลาดับการปฏิบัติศาสนพิธีของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้
ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

ทีที่ม่มา :า :https://www.youtube.com/watch?v=ZOZPXY250bI
https://www.youtube.com/watch?v=ZOZPXY250bI
2. คุณครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จากวีดิทัศน์ และแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันโดยมีคาถาม ดังนี้
๑ ) นักเรียนปฏิบัติศาสนพิธีในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้าง
(แนวคาตอบ : วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา)
๒ ) การเวียนเทียนมีจุดมุ่งหมายสาคัญอย่างไร
(แนวคาตอบ : เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ฟังธรรมคาสอนจากพระสงฆ์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
อธิบายและลาดับการปฏิบัติ
ศาสนพิธีของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง พิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั
น
้
สร้
า
งความสนใจ
ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตน
1. วีดิทัศน์เรื่อง “สารคดีชุด ร้อย
1.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นดู
ว
ี
ด
ิ
ท
ศ
ั
น์
เ
รื
่
อ
ง
“สารคดี
ช
ด
ุ
ร้
อ
ยเรื
่
อ
งเมื
อ
งพุ
ท
ธ
ตอน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
เรื่องเมืองพุทธ ตอน การเวียน
การเวียนเทียน” เป็นเวลาประมาณ 3 นาที
สาระสาคัญ
เทียน”
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง พิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและราลึกถึงคุณพระรัตนตรัย)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจ ศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนาที่เราปฏิบัตินั้น มีความสาคัญต่อการสืบทอด
พระพุทธศาสนา ทาให้ศาสนิกชนมีโอกาสได้เข้าวัดและใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนาผ่านการปฏิบัติศาสนพิธี
ขั้นสารวจและค้นหา
4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 8 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนจับสลากวันสาคัญ คือ
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
วันเทโวโรหณะ วันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะ
5. ครูแจกกระดาษบรู๊ฟเพื่อให้นักเรียนสรุปความรู้ตามหัวข้อดังนี้
- อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
- สถานที่ปฏิบัติศาสนพิธี
- ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติศาสนพิธี
โดยศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและจาก
อินเตอร์เน็ต ให้เวลาในการศึกษาประมาณ 15 นาที
ขั้นอธิบายความรู้
6. ครูให้นักเรียนนาผลงานติดบนกระดานหน้าชั้นเรียน ให้ตัวแทนกลุ่มยืน
ประจาผลงานเพื่อนาเสนอกลุ่มละไม่เกิน 2 นาที จากนั้นครูผู้สอนสรุปการ
นาเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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า : https://bit.ly/2DbRKYJ
https://bit.ly/2DbRKYJ
ทีที่ม่มา :

ที่มาา :: https://bit.ly/2SUT1ZA
https://bit.ly/2SUT1ZA

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง พิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ขั้นขยายความเข้าใจ
7. ครูตั้งประเด็นคาถาม ในฐานะที่นักเรียนเป็นชาวพุทธเมื่อถึงวันสาคัญ
ทางศาสนา ถ้าหากไม่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้
นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร
8. ครูให้นักเรียนในชั้นเรียนดูภาพการเวียนเทียน และร่วมกันลาดับขั้นตอน
การปฏิบัติศาสนพิธีเวียนเทียนจากความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาให้ถูกต้อง
จากนั้นครูทบทวนความรู้และอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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า : https://bit.ly/2snnXWK
https://bit.ly/2snnXWK
ที่มา :
(แนวคาตอบ : ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติศาสนพิธีเวียนเทียน
1. เมื่อถึงเวลานัดหมายประกอบพิธีเวียนเทียน ให้ทุกคนเข้าไปใน
สถานที่กาหนดโดยพร้อมเพรียงกันก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน
2. พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน กล่าวคานาบูชา ทุกคนประนมมือถือ
ดอกไม้ธูปเทียนกล่าวตาม
3. หลังจากกล่าวคาบูชาจบ ประธานสงฆ์จะนาเวียนเทียน โดย
โดยเวี
ษิณาวรรต
ยนขวา)
เวียนทัยกนทั
ษิณกาวรรต
(เวีย(เวี
นขวา)
- รอบที่ 1 ราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า สวดบทอิติปิโส ภะคะวา...
- รอบที่ 2 ราลึกคุณพระธรรม สวดบทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัม
ธัโม..
มโม..
- รอบที่ 3 ราลึกคุณพระสงฆ์ สวดบทสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สา
สาวะกะสั
งโฆ
วะกะสังโฆ..

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง พิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง พิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
4. เมื่อเวียนครบ 3 รอบ นาดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางไว้ ณ จุดที่กาหนด
ที่มา : เรียบเรียงจากเว็บไซต์กรมการศาสนา
http://www.dra.go.th/sit.makhabucha/about.Thai-26-192-0http://www.dra.go.th/site.makhabucha/about.Thai-26-192-00.0.html)
0.0.html)
ขั้นสรุปผล
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ครูตั้งคาถามกับนักเรียนว่า
“จากเรื่องที่นักเรียนได้ศึกษาในวันนี้ นักเรียนคิดว่าศาสนพิธีมี
ความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยอย่างไร”
(แนวคาตอบ : เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ,พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้
ฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์และนาหลักธรรมไปปฏิบัติ ,เป็นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน เป็นต้น)
10. จากนั้นครูสรุปคาตอบของนักเรียนและแนะนาให้นักเรียนนาความรู้ที่
ได้จากการศึกษาในวันนี้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงในชีวิตประจาวัน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายการปฏิบัติศาสน
พิธีของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ลาดับการปฏิบัติศาสน
พิธีของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นความสาคัญของวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผลงานกลุ่ม

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

ประเมินผลงานกลุ่ม

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

การตอบคาถาม

คาถามเกี่ยวกับ
ความสาคัญของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

เกณฑ์
ดี : อธิบายการปฏิบัติศาสน
พิธีได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และเข้าใจ
การปฏิบัติ
พอใช้ : อธิบายการ
ปฏิ
บัติศธาสนพิ
ธีได้าพใจอเข้าใจ
ศาสนพิ
ีได้พอเข้
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายการปฏิบัติศาสนพิธี
ได้
ดี : ลาดับการปฏิบัติศาสน
พิธีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
พอใช้ : ลาดับการปฏิบัติศา
สนพิธีได้พอสังเขป
ปรับปรุง : ไม่สามารถลาดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนพิธี
ได้
ดี : แสดงออกถึงการเห็น
ความสาคัญของวันสาคัญ
อย่างชัดเจน ปฏิบัติ
ตามลาดับขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : แสดงออกถึงการ
เห็นความส
าคัญำของวั
น น
การเห็
นความส�
คัญของวั
สาคัญแต่ปฏิบัติ ผิดขั้นตอน
ปรับปรุง : ไม่เห็น
ความสาคัญของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

173
186

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
................................................................................................................................... ........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

สาระสาคัญ
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่พึง
ปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธา
ต่อศาสนา
ขอบเขตเนื้อหา
1. ประวัติและความสาคัญของวันธรรมสวนะ วัน
วันาเข้พรรษา
าพรรษา วั
นออกพรรษา วั
นเทโวโรหณะ
เข้
วันออกพรรษา
วันเทโวโรหณะ
2. ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวัน
มาฆบู
ชา ชวัา วั
นวินสวิาขบู
ชาชวัา วั
นอันฐอัมีฐบมีูชบาูชา วั
วันธรรมสวนะ
วันมาฆบู
สาขบู
นธรรมสวนะ
วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายประวัติและการปฏิบัติศาสนพิธีในวัน
สาคันญส�ทางพระพุ
ทธศาสนา
ในวั
ำคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
ที่มาา :: http://www.bangpoocity.com/main/images/stories/
candle53/intro1.JPG
candle53/intro1.jpg

https://teen.mthai.com/app/uploads/2013.jpg
ที่มาา :: https://teen.mthai.com/app/uploads/2013.jpg
และมีประเด็นคาถามดังนี้
๑) จากภาพเป็นศาสนพิธีใด (แนวคาตอบ : การเวียนเทียน)
๒) นักเรียนจะพบเห็นการเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
ใดบ้าง (แนวคาตอบ : วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชา)
จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพที่สอง เป็นภาพการถวายเทียนพรรษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง เรียนรู้เรื่องวันสาคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตน ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพศาสนพิธีในวันสาคัญทางศาสนา
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการเวียนเทียน
2. ภาพการถวายเทียนพรรษา
3. วัสดุ อุปกรณ์
4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การสรุปประวัติและการปฏิบัติ
จากการทาแผนผังความคิดเรื่อง
เรียนรู้เรื่องวันสาคัญ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๑๘๗
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แผนการจัแผนการจั
ดการเรียดนรู
การเรี
้ที่ 30
ยนรูเรื้ท่อี ง30
เรียเรืนรู่อง้เรืเรี
่องวั
ยนรู
นส้เรืาคั่องวั
ญ นสาคัญ
หน่วยการเรี
หน่วยยการเรี
นรู้ที่ 5ยนรู
เรื่อง ธศาสนพิ
นสาคัญทางพระพุ
เรื่อ้ทงี่ 5ศาสนพิ
ีและวันธสีแาคัละวั
ญทางพระพุ
ทธศาสนาทธศาสนา
เวลา 1เวลา
ชั่วโมง1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังคมศึ
ยนรูก้ สัษา
งคมศึ
ศาสนาและวั
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรมฒนธรรม
รายวิชารายวิ
สังคมศึ
ชากสัษา
งคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
ที่ ก1ษาปีที่ 1
๒ ) จากภาพเป็
๒ ) จากภาพเป็
นศาสนพินธศาสนพิ
ีใด ธีใด
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านทักษะและกระบวนการ
(แนวค: การถวายเที
าตอบ : การถวายเที
ยนพรรษาในช่
งวันเข้าพรรษา)
(แนวค
ยนพรรษาในช่
วงวันเข้าวพรรษา)
2. สรุปประวั
2. สรุตปิและการปฏิ
ประวัติและการปฏิ
บัตธิศีในวั
าสนพิ
น าตอบ
บัติศาสนพิ
น ธีในวั
๓ ) เพราะเหตุ
ใดพุทกธศาสนิ
กชนจึงยถวายเที
ยนในช่
๓ ) เพราะเหตุ
ใดพุทธศาสนิ
ชนจึงถวายเที
นในช่วงวั
น วงวัน
สาคัญทางพระพุ
สาคัญทางพระพุ
ทธศาสนาทธศาสนา
เข้าพรรษา
เข้าพรรษา
(แนวค: เพราะในพุ
าตอบ : เพราะในพุ
ญัติที่กาหนดให้
(แนวคาตอบ
ทธบัญญัทติทธบัี่กญาหนดให้
พระภิกษุพสระภิ
งฆ์จกาษุสงฆ์จา
นคุณลักษณะ
ด้านคุณลัด้กาษณะ
เวลา
เดือยนโบราณที
ในสมัยโบราณที
่ยังาไม่พระภิ
มีไฟฟ้กาษุพระภิ
นเวลา 3นเดื
อน 3ในสมั
่ยังไม่มีไฟฟ้
สงฆ์ กษุสงฆ์
3. เห็นประโยชน์
ของวั
นสาคัญทาง พรรษาเป็พรรษาเป็
ของวันสาคั
ญทาง
3. เห็นประโยชน์
ยนให้างในการศึ
แสงสว่างในการศึ
กษาพระธรรมและการปฏิ
บัตจิศาสนกิจ
จะใช้เทียจะใช้
นให้แเทีสงสว่
กษาพระธรรมและการปฏิ
บัติศาสนกิ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
วงจาพรรษา
จึงนกลายเป็
นประเพณี
ที่พุทกธศาสนิ
ของสงฆ์ตของสงฆ์
ลอดช่วตงจลอดช่
าพรรษา
จึงกลายเป็
ประเพณี
ที่พุทธศาสนิ
ชน กชน
จะถวายเที
่อเป็นประโยชน์
ษุสดงฆ์) และวัด)
จะถวายเที
ยนเพื่อเป็ยนนเพื
ประโยชน์
ต่อพระภิตก่อษุพระภิ
สงฆ์แกละวั
ครูยในแบ่
ห้นักงเรีกลุยนแบ่
งกลุส่มมาชิ
โดยให้
สมาชิ่มกมาจากกลุ
ในกลุ่มมาจากกลุ
2. ครูให้น2.ักเรี
่มโดยให้
กในกลุ
่มวันสาคั่มญวันสาคัญ
ทธศาสนาทั
้ง 8่วโมงที
วันในชั
่แล้วสมาชิ
ซึ่งจะมี
สมาชิ่มกในกลุ่ม
ทางพระพุทางพระพุ
ทธศาสนาทั
้ง 8 วันในชั
่แล้่ววโมงที
ซึ่งจะมี
กในกลุ
8 คนาวั(อาจซ้
ทุกกลุ
อย่างน้อยอย่8างน้
คนอย(อาจซ้
นได้ แต่าวัทนุกได้กลุแต่
่มจะต้
องมี่มคจะต้
รบทุองมี
กวัคนรบทุ
สาคักญวันสาคัญ
ลงตัว่มบางกลุ
่มอาจขาดวั
นสาคันญบางวัน
แต่ในกรณีแต่ทใี่จนกรณี
านวนนัที่จกานวนนั
เรียนไม่กลเรีงตัยวนไม่
บางกลุ
อาจขาดวั
นสาคัญบางวั
ให้ครูมอบหมายสมาชิ
บผิวดมกัชอบร่
ให้ครูมอบหมายสมาชิ
กทุกคนรักบทุผิกดคนรั
ชอบร่
นได้)วมกันได้)
ขั้นสอน ขั้นสอน
เรีย่มนทุสรุกปกลุประวั
่ม สรุตปิและการปฏิ
ประวัติและการปฏิ
บัตธิศีในาสนพิธีใน
3. จากนั3.
้นให้จากนั
นักเรี้นยให้นทุนกั กลุ
บัติศาสนพิ
นสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนาทั
้ง 8นรูวัปนแบบแผนผั
เป็นรูปแบบแผนผั
วันสาคัญวัทางพระพุ
ทธศาสนาทั
้ง 8 วัน เป็
งความคิดงความคิ
ใน ดใน
รื่อญงวันลงในกระดาษปรู
สาคัญ ลงในกระดาษปรู
๊ฟเป็นเวลาประมาณ
หัวข้อ เรีหัยวนรูข้อ้เรื่อเรีงวัยนรู
นส้เาคั
๊ฟเป็นเวลาประมาณ
25 25
นาที ตามประเด็
นที่กาหนดให้
นาที ตามประเด็
นที่กาหนดให้
คือ คือ
วันทีก่เารณ์
กิดเหตุการณ์
- วันที่เกิ-ดเหตุ
- เหตุการณ์
- เหตุ
สาคัการณ์
ญ สาคัญ
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ขั้นสรุปขั้นสรุป
4. ครูส4.ุ่มตัครูวแทนกลุ
สุ่มตัวแทนกลุ
กเรี่อยนนเพื
่อนาเสนอผลงานหน้
่มนักเรี่มยนันเพื
าเสนอผลงานหน้
าชั้นเรียาชัน้นเรียน
ประมาณ
่ม ให้เวลากลุ
น 5เมืนาที
ประมาณ
1 – 21กลุ–่ม2ให้กลุเวลากลุ
่มละไม่่มเกิละไม่
น 5เกินาที
่อนักเมืเรี่อยนันกเรียน
นาเสนอจบ
ักเรีย้นนในชั
ยนร่
วมกั
นสรุปสาระส
ญเกี
นาเสนอจบ
ครูให้นครู
ักเรีให้ยนนในชั
เรียนร่้นวเรีมกั
นสรุ
ปสาระส
าคัญเกีาคั
่ยวกั
บ ่ยวกับ
สาคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
ตั้งประเด็
นคาถามต่
วันสาคัวัญนทางพระพุ
ทธศาสนา
โดยครูโดยครู
ตั้งประเด็
นคาถามต่
อไปนี้ อไปนี้
กเรียาหลั
นจะน
าหลักธรรมหรื
ที่ได้นจสากวั
สาคัญทาง
๑ ) นัก๑เรี)ยนันจะน
กธรรมหรื
อข้อคิดอทีข้่ไอด้คิจดากวั
าคัญนทาง
ทธศาสนาไปใช้
นชีวิตาวัประจ
พระพุทพระพุ
ธศาสนาไปใช้
ในชีวิตใประจ
นได้าวั
อย่นาได้
งไรอย่างไร
: เช่กนธรรมความไม่
หลักธรรมความไม่
ประมาทในวั
นวิชสาาขบู
(แนวค(แนวค
าตอบ าตอบ
: เช่น หลั
ประมาทในวั
นวิสาขบู
เราชา เรา
จะต้
ติรู้ตัวในการท
าง ๆ และไม่
ประมาทในการเรี
จะต้องมี
สติอรงมี
ู้ตัวสในการท
าสิ่งต่าาสิ
ง ๆ่งต่และไม่
ประมาทในการเรี
ยน คือยน คือ
ตั้งใจเรีตัย้งนและท
ใจเรียนและท
างานทีางานที
่ได้รับมอบหมาย
่ได้รับมอบหมาย
เป็นต้นเป็) นต้น)

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
: ตัวอย่:าตังแผนผั
วอย่างแผนผั
งความคิงความคิ
ดแนบท้ดาแนบท้
ยแผนการจั
ายแผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้นี้) ยนรู้นี้)

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย30
นรู้ทเรืี่ 30
่อง เรีเรืย่อนรู
ง เรี
้เรืย่อนรู
งวัน้เรืส่อาคั
งวัญนสาคัญ
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย5นรูเรื้ที่อ5ง ศาสนพิ
ธีและวัธนีแสละวั
าคัญนสทางพระพุ
ทธศาสนา
หน่วยการเรี
เรื่อง ศาสนพิ
าคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สัยงนรู
คมศึ
้ สักงษา
คมศึศาสนาและวั
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
รายวิชรายวิ
า สังชคมศึ
า สักงษา
คมศึกษา
- การปฏิ
- การปฏิ
บัติศาสนพิ
บัติศธาสนพิ
ี ธี
- ข้อคิด- ทีข้่ไอด้คิจดากวั
ที่ได้นจสากวั
าคัญนสาคัญ

เวลา เวลา
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกษาปี
ี่ 1 ที่ 1
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
ดี : อธิบายประวัติและการ
ั ศิ าสนพิ
างชัดดเจน
เจน
1. อธิบายประวัติและการ การตอบคาถาม ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับประวัติและ การปฏิ
ปฏิบัตบิศตาสนพิ
ธีไธด้ไี อด้ย่อาย่งชั
การปฏิ
ตั ศิ าสนพิ
ปฏิ
บัติศบาสนพิ
ธีใธนวัใี นวันนสส�าคัำคัญญ
การปฏิบัติศาสนพิธีในวันสาคัญ ถูกต้อง และเหมาะสม
ทางพระพุทธศาสนา
พอใช้ : อธิบายประวัตแิ ละ
การปฏิบัติศาสนพิธีได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ประวัติและการปฏิบัติ
ปฏิบัติศาสนพิธีได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ดี : สรุปประวัติและการ
การปฏิ
ศิ าสนพิ
ใี นวันนสส�าคัำคัญญ
แบบประเมินงานกลุ่ม
ประเมินงาน
ปฏิบัตบิศตั าสนพิ
ธีใธนวั
2. สรุปประวัติและการ
ทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ปฏิ
บัติศบาสนพิ
ธีใธนวัใี นวันนสส�าคัำคัญญ กลุ่ม
การปฏิ
ตั ศิ าสนพิ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทางพระพุทธศาสนา
พอใช้ : สรุปประวัติและการ
การปฏิ
ั ศิ าสนพิ
ใี นวันนสส�าคัำคัญญ
ปฏิบัตบิศตาสนพิ
ธีใธนวั
ทางพระพุทธศาสนาได้แต่ไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถสรุปได้
ด้านคุณลักษณะ
ดี : แสดงออกถึงการเห็น
3. เห็นประโยชน์ของวัน
การตอบคาถาม ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับคุณค่าของ ประโยชน์ของวันสาคัญทาง
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสาคัญ
พระพุทธศาสนาได้ชัดเจน
เหมาะสม
พอใช้ : แสดงออกถึงการเห็น
ประโยชน์ของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ปรั บ ปรุ ง : ไม่เห็ น ประโยชน์
ของวันสาคัญทางศาสนา
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๘. บันทึกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
8.
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

วันเทโวโรหณะ

วันอัฐมีบูชา

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

กำรปฏิบัติศำสนพิธี

วันธรรม

วันที่เกิดเหตุกำรณ์

วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา

เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ

วันออกพรรษา

ข้อคิดที่ได้จำกวันสำคัญ

เหตุกำรณ์สำคัญ
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https://bit.ly/2RN3sAX
ทีที่ม่มา :า :https://bit.ly/2RN3sAX

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รายวิชา สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนการสอนแบบวิธีสาธิต
ตัวชี้วัด
ขั้นนา
ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและ
1. ครูถามนักเรียน นักเรียนรู้หรือไม่ โต๊ะหมู่บูชามีกี่แบบ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
แบบหมู่4๕หมู
หมู่5่ ๕หมูและหมู
่ ๙ ให้
กษากษา
2. ครูนาภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู
่7 และหมู
่9 นให้ักนเรีักยเรีนศึยนศึ
สาระสาคัญ
แล้วตอบคาถาม จากภาพเป็นโต๊ะหมู่บูชาแบบใด
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผน
- โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 4
ที่พึงปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความ
เลื่อมใส ศรัทธาต่อศาสนา
ขอบเขตเนื้อหา
ทีที่ม่มา :า :http://www.dmc.tv/images/00http://www.dmc.tv/images/001. การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่ 4 หมู่ 5
iimage/Tormu-2.jpg
iimage/Tormu-2.jpg
หมู่ 7 หมู่ 9
2. การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบ
โต๊ะหมู่บูชา
3. คาอาราธนาต่าง ๆ
- โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 5

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
2. โต๊ะหมู่บูชา
หมู่4๔หมู
หมู่5่ ๕หมู
หมู่7่ ๗
3. ภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู
หมู่9๙
และหมู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สาธิตการปฏิบัติศาสนพิธีและการจัดโต๊ะ
หมู่บูชา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๑๙๓
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3. ครูเฉลยคาตอบและตั้งคาถาม ดังนี้
๑) นักเรียนจะพบเห็นโต๊ะหมู่บูชาในสถานที่ใดได้บ้าง
(แนวคาตอบ : เช่น ในวัด พบในงานพิธีต่าง ๆ ในบ้านหรือตามสถานที่
ราชการ เช่น ในโรงเรียน เป็นต้น)

่มา https://bit.ly/2Cl9pv9
: https://bit.ly/2Cl9pv9
ที่มทีา :

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
- โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 7
ด้านความรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. จัดโต๊ะหมู่บูชาและจุดธูปเทียนบูชา
ทีที่ม่มา :
า : https://bit.ly/2AKJgWW
https://bit.ly/2AKJgWW
พระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์บทสวดมนต์และกล่าวคา
อาราธนาศีล อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปริตร
ด้านคุณลักษณะ
- โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 9
4. ปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

194

194
181

ใช้สาหรับพิธีทาบุญที่บ้าน ที่ทางาน ที่ไม่เป็น
(แนวการอธิบาย : โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู
่ ๔ ใช้สำ�หรัญบทีพิ่บธ้าีทนำ�บุทีญ่ททีางาน
่บ้าน ที่ทม่ำ�งาน
สาหรั
เปป็ทีน่
พิธีการมาก นาโต๊ะมาประกอบชุใช้
ดใหม่
เพีบยพิง ธ4ีทาบุ
ตัว ประดิษฐานพระพุทีท่ไธรู
นดพิธวางพานพุ
กี ารมาก
ะมาประกอบชุ
ดเใหม่
ตัววนโต๊
ประดิ
ีกเป็ารมาก
นาโต๊ะนำ�โต๊
มาประกอบชุ
พีายงงเพี24ยตังตัว๔ว ส่ประดิ
ษะฐานพระพุ
ปทีป่
ตัทีพิวไ่ ธม่บนสุ
่มดอกไม้
ที่โต๊ดะใหม่
ด้านข้
ตัษวฐานพระพุ
ล่างสุด ทธรูทธรู
บนสุ
นข้
ส่ส่วนโต๊
ัวบนสุ
ดวางพานพุ
วางพานพุ
่มดอกไม้
ดอกไม้
านข้างาง2๒ตัตัวปววางที
วนโต๊
ล่างสุ
างสุดาดงสุด
ด้ทีตัา่ตวนหน้
าดวางพานพุ
่ม ่มและเชิ
งเทีทีทีย่โต๊น่โต๊ะส่ด้ะวด้านกระถางธู
่โต๊ะะะตัตัตัววล่วรองล่
าวางพานพุ่ม และเชิงเทียน ส่วนกระถางธูปวางที่โต๊ะตัวรองล่างสุด
(ทีด้า่มนหน้
า : https://bit.ly/2srS9zZ)
า : https://bit.ly/2srS9zZ)
https://bit.ly/2srS9zZ)
(ที(ที่ม่มา :

ที่มา : http://www.dmc.tv/images/00ที่มา :
า : http://www.dmc.tv/images/00http://www.dmc.tv/images/00iimage/Tormu-2.jpg
iimag/Tormu-2.jpg
iimage/Tormu-2.jpg

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
แผนการจั
ดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรูี่ 5้ สังเรืคมศึ
่อง กศาสนพิ
ธีและวันสฒ
าคันธรรม
ญทางพระพุทธศาสนา
กลุ
ษา ศาสนาและวั
รายวิชา สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
ชา สัใงดคมศึกษา
๒) นักเรียนคิดว่าโต๊ะหมู่บูชามีไว้เพื่อจุรายวิ
ดประสงค์
๒) นักาตอบ
เรียนคิ:ดเพื
ว่า่อโต๊เสริ
ะหมู
ามีไว้เพื่อจุนดสิประสงค์
ใด เวณพิธีและเป็นสิ่งแทน
(แนวค
มสร้่บูชางความเป็
ริมงคลในบริ
(แนวคตนตรั
าตอบย อั: นเพืได้่อแเสริ
สร้างความเป็
นสิริมงงคลในบริ
เวณพิ
ละเป็า นสิ่งแทน
พระรั
ก่ มพระพุ
ทธรูป หมายถึ
พระสัมมาสั
มพุธทีแธเจ้
พระรัตนตรัย ธูอัปนได้
แก่ พระพุ
ทธรูชปาพระพุ
หมายถึ
ง พระสั
มพุทธเจ้ทาธเจ้า
หมายถึ
ง การบู
ทธคุ
ณทั้ง ม3มาสั
ของพระพุ
การบู
ชาพระพุทธคุ
คือพระปัญญาคุธูณป หมายถึ
พระกรุณง าคุ
ณและพระปริ
สุทณธิคทัุณ้ง 3 ของพระพุทธเจ้า
คือพระปัญญาคุ
ณและพระปริ
สุทธิคุณ่เหมือนแสงสว่าง
เทีณยนพระกรุ
หมายถึณงาคุพระธรรมค
าสั่งสอนที
เทียน หมายถึ
าสั่งสอนที่เหมืทอธเจ้
นแสงสว่
ดอกไม้
หมายถึงงพระธรรมค
พระสงฆ์สาวกของพระพุ
า) าง
ดอกไม้ หมายถึง พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า)
ขั้นสอน
สอน
4.ขั้นครู
สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบโต๊ะเดี่ยว โต๊ะหมู่ 4 โต๊ะหมู่ 5 โต๊ะหมู่ 7
ครู
าธิต่ 9การจั
เดี่ยว โต๊ะหมู่ า4งของโต๊
โต๊ะหมูะ่ หมู
5 โต๊
หมู่ ล7ะ
4.
และโต๊สะหมู
ให้นดักโต๊เรีะยหมู
นดู่บูชพร้าแบบโต๊
อมอธิบะายความแตกต่
่บูชะาแต่
และโต๊นะหมู
แบบให้
ักเรี่ ย9นฟัให้งนักเรียนดู พร้อมอธิบายความแตกต่างของโต๊ะหมู่บูชาแต่ละ
แบบให้นักเรียนฟัง
(แนวการอธิบาย : โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 4
(แนวการอธิบาย : โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก1ษาปี
ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

195
195

182
195
195

http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/secstion9(4)/9-1ทีที่มา่มา :
: http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/secstion9/secstion9(4)/9-11/08.pdf
1/08.pdf
ใช้สาหรับพิธีทาบุญที่บ้าน ที่ทางาน ที่ไม่เป็นพิธีการมากนัก ประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่โต๊ะตัวบนสุด วางพานดอกไม้ที่โต๊ะกลางล่างและด้านข้าง 2 ตัว ส่วนตัว
ล่างสุดเป็นโต๊ะยาวตลอด วางกระถางธูป เชิงเทียน และพานพุ่มทั้ง 2 ข้าง
ที่มาา : http://udn.onab.go.th/index/php?option=com_conten&view=article&id
http://udn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2009=167:2009-04-08-08-02-18&catid=62:2009-04-08-07-45-12&Itemid=212
04-08-08-02-18&catid=62:2009-04-08-07-45-12&Itemid=212

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
- โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๑๙๖
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ทีที่ม่มาา :: http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/secstion9/secstion9(4)/9-1http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/secstion9(4)/9-11/08.pdf
ใช้สาหรับจัดเป็นพระประธาน ในศาสนพิธีสงฆ์ ที่เป็นทางการ เช่น พระอุโบสถ
ศาลาการเปรียญ วิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะตัวบนสุด วางพานพุ่มดอกไม้ที่
โต๊ะตัวรองตรงกลาง และทั้ง 2 ข้าง วางแจกันดอกไม้ที่โต๊ะตัวบนสุดด้านข้างอีก 1 คู่
ตัวล่างสุดด้านหน้าวางกระถางธูป เชิงเทียน ตกแต่งด้วยเชิงเทียน ที่มุมโต๊ะทุกตัวที่วาง
พานพุ่ม
ที่มา :
http://udn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=ariticle&id=
http://udn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=167:200
167:200-/04-08-08-02-18&catid=62:2009-04-08-07-45-12&Itemid=212
9-04-08-08-02-18&catid=62:2009-04-08-07-45-12&Itemid=212

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
- โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 7
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๑๙๗
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ที่มา :
http://province.m-culture.go.th/kamphangphet.secstion9(4)9-1า : http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/secstion9/secstion9(4)/9-11/08.pdf
ใช้สาหรับจัดเป็นพระประธาน ในศาสนพิธีสงฆ์ ที่เป็นพิธีการใหญ่ เช่น พระ
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะตัวบนสุด วางพานพุ่ม
ดอกไม้ที่โต๊ะตัวรองด้านข้างๆละ 3 พุ่ม และตัวรองตรงกลางอีก 1 พาน วางแจกัน
ดอกไม้ที่มุมโต๊ะตัวบน หลังพานพุ่มข้างละ 2 แจกัน ส่วนตัวล่างสุดวางกระถางธูป เชิง
เทีงยเทีนยประดั
บเชิบงเชิ
เทีงยเทีนทียนที
่มุมโต๊
่มดอกไม้
เชิ
น ประดั
่มุมะโต๊ทุะกตัทุวกวางพานพุ
ตัววางพานพุ
่มดอกไม้
ที่มา :
า : http://udn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=
http://udn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=167:20
article&id=167:2009-04-08-08-02-18&catid=62:2009-04-08-07-4509-04-08-08-02-18&catid=62:2009-04-08-07-45-12&Itemid=212
12&Itemid=212

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
- โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 9
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ให้ถูกต้องอีกครั้ง
ให้ถูกต้องอีกครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
แผนการจั
ดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 5้ สัเรื
่อง ศาสนพิ
ธีและวันสาคั
ญทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัเวลา
ธยมศึ1กษาปี
ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวั
ฒ้นนธรรม
งคมศึกางษาๆ ตามแบบที่ครูสาธิต ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
5. จากนั
ให้นักเรียนผลัดกันทดลองจัดโต๊รายวิ
ะหมูช่บาูชสัาแบบต่
5. จากนั
้นให้ยนให้
ักเรีศยึกนผลั
ดกันทดลองจั
ดโต๊ะหมูงสื่บอูชเรีาแบบต่
ๆ ตามแบบที่ครูสาธิต
หากมี
ข้อสงสั
ษาความรู
้เพิ่มเติมจากหนั
ยน หรืาอง สอบถามจากครู
หากมี
ษาความรู
้เพิ่มเติมจากหนั
งสือเรีบยัตนิศาสนพิ
หรือสอบถามจากครู
6. ครูขให้้อนสงสั
ักเรียยให้นร่ศวึกมกั
นจาลองสถานการณ์
การปฏิ
ธี (การจัดโต๊ะหมู่บูชา
6.
ครูดให้ธูนปักเทีเรียยนบู
นร่ชวาพระรั
มกันจาลองสถานการณ์
การปฏิ
บัติศาสนพิ
ธี (การจัดโต๊ะหมู
และจุ
ตนตรัย การกล่าวค
าอาราธนาศี
ล อาราธนาธรรม
และ่บูชา
และจุ
ดธูปเทียนบูตชร)าพระรัตนตรัย การกล่าวคาอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปริ
อาราธนาพระปริ
(แนวการปฏิบัติ :ตร)
(แนวการปฏิ
บัติ : นักเรียน 1 คนเป็นประธานในพิธี ตั้งโต๊ะหมู่บูชาหรือสิ่งแทนโต๊ะหมู่
1) สมมติ
สมมติ
บูชาไว้เบื1)
้องหน้
าชั้นนเรีักเรี
ยนยน 1 คนเป็นประธานในพิธี ตั้งโต๊ะหมู่บูชาหรือสิ่งแทนโต๊ะหมู่
บูชาไว้เบื2)
้องหน้
้นเรียนกเรียนสมมติจุดธูปเทียน โดยเริ่มจากจุดเทียนด้านขวาของ
ให้ตาชััวแทนนั
ัวแทนนั
เรียานสมมติ
น วโดยเริ
เทียนด้
านขวาของ
พระพุทธรู2)ปก่ให้อตน(หรื
อด้ากนซ้
ยของผู้จจุดุดเทีธูปยเที
น)ยแล้
จุดธูป่มทัจากจุ
้ง 3 ดดอกต่
อไป
พระพุทธรู3)ปก่จากนั
อน(หรื
ยของผู้น้จเรีุดยเทีนร่ยวน)มกัแล้
วจุาดวอาราธนาศี
ธูปทั้ง 3 ดอกต่
อไปง ภันเต...)
้นให้อด้นาักนซ้
เรียานในชั
นกล่
ล (มะยั
3) จากนั
้นให้นักเรีจะโลกา...)
ยนในชั้นเรีและอาราธนาพระปริ
ยนร่วมกันกล่าวอาราธนาศี
นเต...)
อาราธนาธรรม
(พรหมมา
ตร (วิปลัต(มะยั
ติปะฏิง พภัาหายะ...)
อาราธนาธรรม
(พรหมมา
และอาราธนาพระปริ
ปัตติปดะฏิโอกาสให้
พาหายะ...)
7. ครูทบทวนความรู
้และลจะโลกา...)
าดับขั้นตอนจนกว่
านักเรียนจะเข้ตารใจ(วิและเปิ
7.
บทวนความรู
ละลาดับบัติดขั้วนยตอนจนกว่านักเรียนจะเข้าใจ และเปิดโอกาสให้
นักเรีครูยทนคนอื
่น ๆ ได้ล้แองปฏิ
นัขั้นกเรีสรุยปนคนอื่น ๆ ได้ลองปฏิบัติด้วย
ขั8.้นครู
สรุปให้นักเรียนร่วมกันอธิบายการจัดโต๊ะหมู่บชู าและจุดธูปเทียน
ครู
มกั
อธิ
หมูด่บธูปชู ธเทีาและจุ
ดธูปนเที
ยบนัตยิ
๘.
ให้ให้นักนเรีักตยเรี
นร่ยวนร่
มกั
อธิบนายการจั
ดโต๊ะหมูบ
่บดูชัตโต๊
าและจุ
ตนตรั
บู8.ชครู
าพระรั
นตรั
ยวนและล
าดับบายการจั
การปฏิ
ิศะาสนพิ
ีทยี่ได้นบูรว่ชาพระรั
มกั
ปฏิ
และลำ�ดั
บการปฏิ
บัตยิศาสนพิ
ี่ได้รบ่วการปฏิ
มกันปฏิบบัตัติให้ิศถาสนพิ
ูกต้องอีธกีท
ครัี่ไ้งด้รว่ มกันปฏิบัติ
บูชาพระรั
ตนตรั
และลธีทาดั
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรม นักเรียนอธิบายและตอบ คาถามเกี่ยวกับพิธีกรรม
ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง คาถาม
ทางศาสนา

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. จัดโต๊ะหมู่บูชาและจุดธูป ประเมินการปฏิบัติ
เทียนบูชาพระรัตนตรัยได้
อย่างถูกต้อง
3. สวดมนต์และกล่าวคา
อาราธนาศีล อาราธนาธรรม
และอาราธนาพระปริตรได้
อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
4. ปฏิบัติตนในพิธีกรรม
ประเมินการปฏิบัติ
ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง

แบบประเมินการปฏิบัติ

แบบประเมินการปฏิบัติ

200
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เกณฑ์
ดี : อธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรม
ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ครบถ้วน สมบูรณ์
พอใช้ : อธิบายเกี่ยวกับ
พิธีกรรมทางศาสนาได้แต่ยัง
ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมทาง
ศาสนาได้
ดี : สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชา
และสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์
พอใช้ : สามารถจัดโต๊ะหมู่
บูชา และสวดมนต์ได้แต่ยัง
ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถจัด
โต๊ะหมู่บูชา และสวดมนต์ได้
ปฏิบบัติตั ตนในพิ
ิ ต นในพิ
ธี ก รรม
ดีดี : :ปฏิ
ธีกรรม
ทางศาสนาได้อย่อาย่งถูางถู
ทางศาสนาได้
กต้กอต้งอ ง
ส รณ์ม บู ร ณ์
สมบู
พ อ ใ :ช้ปฏิ: บปัตฏิิตนในพิ
บั ติ ตธีกนรรม
ใน
พอใช้
พิธีกรรมทางศาสนาได้
แต่ยรณ์
ัง
ทางศาสนาได้
แต่ยังไม่สมบู
ไ ม่ ส ม บู ร ณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถปฏิบัติ
ป รั บ ป รุ ง : ไม่ ส า ม า ร ถ
ตนในพิธีกรรมทางศาสนาได้
ปฏิ บั ติ ต นในพิ ธี ก รรมทาง
ศาสนาได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

สาระสาคัญ
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่
พึงปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนา
ขอบเขตเนื้อหา
วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึกบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอา
เน้นอานาปานสติ
นาปานสติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการเบื้องต้นของการทาสมาธิ
ตามหลักอานาปานสติ
อานาปานสติในชีวิตประจาวัน

ที่มา : เมธิณี สมมิตร(2561)
๑) จากภาพ นักเรียนคิดว่าการนั่งสมาธิมีประโยชน์ต่อเราในเรื่องใดบ้าง
(แนวคาตอบ : การทาสมาธิทาให้จิตใจของผู้ปฏิบัติมีความสงบ มีสมาธิอยู่กับ
ตัวและมีโอกาสพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการเรียนของนักเรียน ทา
ท�ให้ำมให้ีสมมาธิ
ีสมาธิ
ในการเรี
ยนและการท�างานต่
ำงานต่างางๆๆทีที่ได้่ได้รรับับมอบหมาย
มอบหมายจิจิตตใจผ่
ใจผ่อองใสไม่
งใสไม่
ในการเรี
ยนและการท
โกรธง่ายและมีสุขภาพจิตที่ดี)
๒) เราสามารถทาสมาธิได้ในเวลาใดบ้าง
(แนวคาตอบ : เช่น ก่อนนอน ในเวลาว่าง ในเวลาที่เราต้องการสมาธิในการ
เรียนและแก้
ปัญหาต่
ๆ) าง ๆ
ในการเรี
ยนและแก้
ปัญางหาต่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง อานาปานสติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนการสอนแบบวิธีสาธิต
ตัวชี้วัด
ขั้นนา
ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและ
1. ครูให้นักเรียนดูภาพคนนั่งสมาธิ แล้วถามนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพคนนั่งสมาธิ
2. ภาพการนั่งสมาธิราบ
3. ภาพการกาหนดลมหายใจเข้า – ออก
4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๐๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง อานาปานสติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากนั้นครูสรุปคาตอบของนักเรียน และอธิบายว่า การทาสมาธิใน
ด้านทักษะและกระบวนการ
พระพุทธศาสนาเป็นวิธีการฝึกจิตและปัญญา ทาให้เรามีความสงบและมีสติ
2. นั่งสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติ
เมื่อมีสติแล้วก็จะสามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปัญญาใน
ด้านคุณลักษณะ
การดาเนินชีวิตและตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาด โดยการฝึกสมาธิใน
3. เห็นประโยชน์ของการทาสมาธิตามหลัก
พระพุทธศาสนาจะใช้หลักอานาปานสติ
ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนเตรียมสถานที่ โดยจัดโต๊ะเก้าอี้ชิดมุมห้องเรียนและให้
นักเรียนนั่งเป็นแถว (ถ้าเป็นสถานที่เช่น ห้องจริยธรรม ห้องพระ ที่นักเรียน
สามารถนั่งที่พื้นได้เลย แต่ถ้าไม่มีพื้นที่หรือไม่สะดวก ครูให้นักเรียนนั่งบน
เก้าอี้เพื่อทาสมาธิ)
3. ครูและนักเรียนนั่งขัดบัลลังก์ คือขัดสมาธิราบ โดยเท้าขวาทับเท้าซ้าย
และมือขวาทับมือซ้าย หลังตั้งตรงไม่งอแต่ไม่เกร็งจนเกินไป ถ้านักเรียนนั่งบน
เก้าอี้ให้นั่งหลังตรง มือขวาทับมือซ้าย ขาทั้งสองวางชิดกันไม่เกร็ง
จากนั้นครูสรุปคาตอบของนักเรียน และอธิบายว่า การทาสมาธิใน
พระพุทธศาสนาเป็นวิธีการฝึกจิตและปัญญา ทาให้เรามีความสงบและมีสติ
เมื่อมีสติแล้วก็จะสามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปัญญาใน
การดาเนินชีวิตและตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาด โดยการฝึกสมาธิใน
พระพุทธศาสนาจะใช้หลักอานาปานสติ
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ทีที่ม่มา :
า : http://www.madchima.net/images/999_PDVD_025.jpg
http://www.madchima.net/images/999_PDVD_025.jpg

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง อานาปานสติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
2. นั่งสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติ
2. ครูให้นักเรียนเตรียมสถานที่ โดยจัดโต๊ะเก้าอี้ชิดมุมห้องเรียนและให้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนนั่งเป็นแถว (ถ้าเป็นสถานที่เช่น ห้องจริยธรรม ห้องพระ ที่นักเรียน
3. เห็นประโยชน์ของการทาสมาธิตามหลัก
สามารถนั่งที่พื้นได้เลย แต่ถ้าไม่มีพื้นที่หรือไม่สะดวก ครูให้นักเรียนนั่งบน
เก้าอี้เพื่อทาสมาธิ)
3. ครูและนักเรียนนั่งขัดบัลลังก์ คือขัดสมาธิราบ โดยเท้าขวาทับเท้าซ้าย
และมือขวาทับมือซ้าย หลังตั้งตรงไม่งอแต่ไม่เกร็งจนเกินไป ถ้านักเรียนนั่งบน
เก้าอี้ให้นั่งหลังตรง มือขวาทับมือซ้าย ขาทั้งสองวางชิดกันไม่เกร็ง
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ที่มาี :: http://mmf2u.org/wp-content/uploads/947-300x258.jpg
http://mmf2u.org/wp-content/uploads/947-300x258.jpeg
ๆ หลับบตาตาก�
ำหนดลมหายใจเข้าา –จากนั้นให้นักเรียนตั้งสติแล้วค่อยยๆหลั
กาหนดลมหายใจเข้
ออกพร้อมกับภาวนา ถ้าจิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้กาหนดรู้ แล้วกาหนดสติให้อยู่
กับลมหายใจอีกครั้ง” โดยครูปฏิบัติให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่าง แล้วให้
นักเรียนปฏิบัติตามในเวลาพอสมควร ประมาณ 3 - 5 นาที

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง อานาปานสติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. จากนั้นครูอธิบายหลักการทาสมาธิตามหลักอานาปานสติ ดังนี้
อานาปานสติ หมายถึง การระลึกถึงลมหายใจเข้า – ออก โดยกาหนดจิตผ่าน
การหายใจเข้า – ออก ซึ่งสามารถใช้การภาวนาผ่านลมหายใจเข้า – ออก
โดยหายใจเข้าภาวนาว่า “เข้า หรือ พุทธ” หายใจออกภาวนาว่า “ออก หรือ
โธ” ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเรียน
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ขั้นสรุป
5. เมื่อนักเรียนทาสมาธิแล้ว ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก
หลังจากการทาสมาธิ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้องเรียน
ครูสรุปความรู้และชี้นาให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการทาสมาธิ
(แนวการอธิบาย : การทาสมาธิสามารถทาได้ในทุกที่ ทุกเวลาและทุกวัย ถ้า
่งสมาธิ
เป็เนป็ประจ
า ก็ำจก็ะช่จะช่
วยให้
สมาธิ
ดีขดึ้นีขึ้นไม่ไม่
ฟุ้งฟซุ่้งาซ่นานไม่ไม่
วอกแวก
ถ้นัากนัเรีกยเรีนนั
ยนนั
่งสมาธิ
นประจ�
วยให้
สมาธิ
วอกแวก
สุขภาพจิตดี สามารถอดทนต่อความโกรธได้และมีสติปัญญาในการวิเคราะห์
พิจารณาหาทางออกในการแก้ปัญหาหรือการเรียนได้มากขึ้น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง อานาปานสติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๐๖
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายวิธีการเบื้องต้น
ของการทาสมาธิตามหลัก
อานาปานสติ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินการปฏิบัติ

แบบประเมินการปฏิบัติ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นตาม ประเมินการปฏิบัติ
หลักอานาปานสติ

แบบประเมินการปฏิบัติ

ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นคุณค่าของการทา
ครูตั้งคาถาม
สมาธิตามหลักอานาปานสติ
ในชีวิตประจาวัน

คาถามเกี่ยวกับประโยชน์
ของการฝึกสมาธิ
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เกณฑ์
ดี : อธิบายวิธีการทาสมาธิ
ตามหลักอานาปานสติได้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์
พอใช้ : อธิบายวิธีการทา
สมาธิตามหลักอานาปานสติ
ได้แต่ยังขาดไปบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
วิธีการทาสมาธิตามหลักอานา
ปานสติได้
ดี : ปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นตาม
หลักอานาปานสติได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
พอใช้ : ปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
ตามหลักอานาปานสติได้แต่
ยังขาดไปบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถปฏิบัติ
สมาธิเบื้องต้นตามหลักอานา
ปานสติได้
ดี : แสดงออกถึงเห็นคุณค่า
ของการทาสมาธิตามหลักอา
นาปานสติในชีวิตประจาวันได้
อย่างชัดเจน
พอใช้ : แสดงออกถึงเห็น
คุณค่าของการทาสมาธิตาม
หลักอานาปานสติใน
ชีวิตประจาวันได้แต่ยังขาดไป
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่เห็นคุณค่าของ
การทาสมาธิตามหลักอานา
ปานสติในชีวิตประจาวัน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริารหรื
หารหรื
ับมอบหมาย
9.
อผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่พึง
ปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความเลื่อมใส
ศรัทธาต่อศาสนา
ขอบเขตเนื้อหา
บทสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
- บทสวดมนต์ไหว้พระ
- บทนมัสการพระพุทธ
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
- บทแผ่เมตตา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของบทสวดมนต์แปลและบท
แผ่เมตตา
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
ด้านคุณลักษณะ
3. เห็นประโยชน์ของการสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=tegVTxaBUjQ
จากนั้นครูตั้งคาถามกับนักเรียนดังนี้
บทสวดมนต์บทนี้ เรียกว่าอะไร
(แนวคาตอบ : บทสรรเสริญพระรัตนตรัย)
๑) บทสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยมีความหมายถึงเรื่องใด
(แนวคาตอบ : เป็นบทสวดเพื่อสรรเสริญคุณของพระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์
คุณพระพุทธ คือ ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
คุณพระธรรม คือ เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้ว
คุณพระสงฆ์ คือ เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีแล้ว)

ทนฺต สุขาวห จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุข
มาให้”
3. วัสดุ อุปกรณ์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
2. แปลความหมายของบทสวด
มนต์และแผ่เมตตา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. วีดิทัศน์บทสวดมนต์บท
ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตน ขั้นนา
1.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นศึ
ก
ษาวี
ด
ท
ิ
ศ
ั
น์
บ
ทสวดมนต์
บ
ทสรรเสริ
ญ
พระรั
ต
นตรั
ย
เป็
น
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
เวลาประมาณ
2
นาที
2. ภาพพุทธศาสนสุภาษิต “จิตฺต
สาระสาคัญ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ครูและนักเรียนสรุปคาตอบของนักเรียนแล้วให้นักเรียนร่วมกันสวดมนต์
บทสรรเสริญพระรัตนตรัยพร้อมกับวีดิทัศน์
ขั้นสอน
3. ครูนาสวดมนต์แปล และแผ่เมตตา (กล่าวคานมัสการพระรัตนตรัย คา
ค�นอบน้
ำนอบน้
อมพระพุ
ทธเจ้
บทสรรเสริญญพระพุ
พระพุททธคุธคุณณบทสรรเสริ
บทสรรเสริญญพระ
พระ
อมพระพุ
ทธเจ้
า า 
บทสรรเสริ
ธรรมคุณ บทสรรเสริญพระสังฆคุณ และแผ่เมตตาให้นักเรียนกล่าวตามจน
เข้าใจ
4. จากนั้นให้นักเรียนสวดมนต์แปล และแผ่เมตตา (กล่าวคานมัสการพระ
รัตนตรัย คานอบน้อมพระพุทธเจ้า บทสรรเสริญพระพุทธคุณ บทสรรเสริญ
พระธรรมคุณ บทสรรเสริญพระสังฆคุณ และแผ่เมตตาโดยพร้อมเพรียงกัน
5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้นครูแจกกระดาษ A4 กลุ่ม
กลุ่ม1ละแผ่๑นแผ่
แต่ล่มะกลุ
่มศึกษาตามหั
ละ
แต่นละกลุ
ศึกษาตามหั
วข้อวดัข้งอนีดั้ งนี้
- กลุ่มที่ 1 แปลความหมายบทนมัสการพระรัตนตรัย
- กลุ่มที่ 2 แปลความหมายบทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- กลุ่มที่ 3 แปลความหมายบทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- กลุ่มที่ 4 แปลความหมายบทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- กลุ่มที่ 5 แปลความหมายบทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- กลุ่มที่ 6 แปลความหมายบทแผ่เมตตา
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7. จากนั้นครูให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน ให้
เวลาในการน
าเสนอกลุ
่มละไม่
เกินเกิ3น ๓นาที
ให้
เวลาในการน�
ำเสนอกลุ
่มละไม่
นาที

สรุปควำมหมำย
.........................................................................................................
.................................................................................................
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.................................................................................................

(บทสวดมนต์และคำแปล)

(บทสวดมนต์)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6. ครูให้นักเรียนแปลความหมายบทสวดมนต์ตามที่กลุ่มได้รับแล้วสรุป
ความหมายของบทสวดมนต์นั้นตามความเข้าใจของนักเรียน นักเรียน
สามารถศึกษาข้อมูลจากหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาหรือในแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ให้เวลาในการทางานกลุ่มประมาณ 20 นาที โดยมี
รูปแบบชิ
รูโดยมี
ปแบบชิ
้นงานดั้นงงานดั
นี้ งนี้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นสรุป
8. ครูตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า
“การทาสมาธิและสวดมนต์แผ่เมตตา มีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
ของนักเรียนอย่างไร” นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(แนวคาตอบ : การสวดมนต์และแผ่เมตตาทาให้จิตใจเราสงบ มีสมาธิมาก
ขึ้นการแผ่เมตตาทาให้เรามีจิตใจที่เป็นสุขเพราะได้เผื่อแผ่ความสุขให้กับ
ผู้อื่น ,เสริมสร้างกาลังใจให้ผู้สวดมนต์เมื่อพบความทุกข์ ,ทาให้เราได้เรียนรู้
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าผ่านการสวดมนต์ เป็นต้น)
9. จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพพุทธศาสนสุภาษิต “จิตฺต ทนฺต สุขาวห จิตที่
ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้”
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ ประเมินงานกลุ่ม
บทสวดมนต์แปลและบทแผ่
เมตตา

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. สวดมนต์แปลและแผ่
เมตตา

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลงานกลุ่ม

สังเกตการสวดมนต์ บทสวดมนต์และแผ่เมตตา
และแผ่เมตตา

ด้านคุณลักษณะ
3.เห็นประโยชน์ของการ
ครูตั้งคาถาม
สวดมนต์แปลและแผ่
การสวดมนต์
แปลและเมตตา
แผ่เมตตา

คาถามเกี่ยวกับประโยชน์
ของการสวดมนต์และแผ่
เมตตา
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เกณฑ์
ดี : อธิบายความหมายของบท
สวดมนต์แปลและบทแผ่เมตตา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
พอใช้ : อธิบายความหมายของ
บทสวดมนต์แปลและบทแผ่
เมตตาได้แต่ยังไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ความหมายของบทสวดมนต์
แปลและบทแผ่เมตตาได้
ดี : สามารถสวดมนต์แปลและ
แผ่เมตตาได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : สามารถสวดมนต์แปล
และแผ่เมตตาได้แต่ยังไม่ถูกต้อง
ปรับปรุง : ไม่สามารถสวดมนต์
แปลและแผ่เมตตาได้
ดี : ระบุประโยชน์ของการสวด
มนต์แปลและแผ่เมตตาได้ 2
ประเด็นขึ้นไป
พอใช้ : ระบุประโยชน์ของการ
การสวดมนต์
แปลและแผ่
เมตตา
สวดมนต์แปลและแผ่
เมตตาได้
เพีเยพีงย1ง ๑ประเด็
นน
ได้
ประเด็
ปรับปรุง : ไม่เห็นประโยชน์ของ
การสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

ทีที่มา :
า : http://img.tsood.com/large/tnews_1481085369_2501.jpg

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง การเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส 2.1 ม.1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนา ขั้นสร้างความสนใจ
1. ภาพโทรศัพท์มือถือ
1.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นในชั
น
้
เรี
ย
นที
่
ไ
ด้
ค
ะแนนจากการสอบมากที
่
ส
ด
ุ
หรื
อ
ได้
ร
างวั
ล
จิต เพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด
จากการแข่งกิจกรรม ออกมาเล่าวิธีการพัฒนาตนเองจนประสบความสาเร็จให้ 2. วิดีทัศน์ข่าว เรื่อง “เด็กติด
แบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –
เกมออนไลน์
านาน
ออนไลน์หนีหอนีอกจากบ้
ออกจากบ้
เพื่อนร่วมชั้นเรียนฟัง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกมส์
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และ
17 วัน”
ระหว่างกัน
ทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
2. ครูชี้แนะให้นักเรียนเข้าใจ เราสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จ ภาระงาน/ชิ้นงาน
ศาสนาที่ตนนับถือ
1. การอธิบายความหมายและ
ส 2.1 ม.1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหาร ได้เนื่องจากพัฒนาปัญญา ซึ่งสามารถ ทาได้ 3 ทาง คือ
ยกตัวอย่างวิธีคิดแบบคุณค่าแท้1) สุตมยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการฟัง
จิตเจริญปัญญาด้ด้วนอานาปานสติ
หรือตามแนวทาง
ย
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ2) จินตามยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือ
โทษ และทางออก
3) ภาวนามยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการลงมือทา
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นสารวจและค้นหา
1. การบริหารจิตเจริญปัญญา
3. ครูให้นักเรียนดูภาพโทรศัพท์มือถือ แล้วตั้งประเด็นคาถามให้นักเรียน
2. โยนิโสมนสิการ
ร่วมกันตอบดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง การเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของวิธีคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ยกตัวอย่างวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่า
https://bit.ly/2DaIxzA
https://bit.ly/2DaIxzA
เทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
1) นักเรียนคิดว่า โทรศัพท์มือถือสองรูปนี้มีความเหมือนหรือ
ได้
แตกต่างกันอย่างไร (แนวคาตอบ : ความเหมือนคือ ทั้งสองสามารถใช้โทรได้
ด้านคุณลักษณะ
ความต่างคือ โทรศัพท์ในภาพแรกไม่สามารถถ่ายรูป หรือเล่น
3. เห็นคุณค่าของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
อินเตอร์เน็ต และไม่ทันสมัยเหมือนโทรศัพท์ในภาพที่สอง
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
สาหรับโทรศัพท์ในภาพที่สองกาลังเป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบันแต่มี
ราคาแพงมากกว่าโทรศัพท์ในภาพแรก)
2) ในตอนนี้นักเรียนคิดว่า ตนเองน่าจะเหมาะสมกับโทรศัพท์ใน
ภาพใด (แนวคาตอบ : ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักเรียน)
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปบทเรียน ดังนี้ “โทรศัพท์ทั้งสอง
แบบมีประโยชน์ที่แท้จริงคือการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ถ้าเราใช้เพื่อ
ติดต่อสื่อสารก็ไม่จาเป็นต้องใช้โทรศัพท์ที่มีราคาแพงมาก เพราะในปัจจุบัน
ค่านิยมของคนในสังคมให้ความสาคัญกับราคาและความหรูหราทันสมัย
มากกว่าการมองถึงการใช้ประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการก่อ
หนี้สินเพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้”
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง การเจริญปัญญา
แผนการจั
ดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง การเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
แผนการจั
ดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง การเจริญปัญญา
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https://www.youtube.com/watch?v=UYLkqmQPeJ0
https://www.youtube.com/watch?v=UYLkqmQPeJ0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง การเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
- คุณค่าแท้ หมายถึง ประโยชน์ของสิ่งที่สนองความต้องการของชีวิตโดยตรง
คุณค่านี้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องตีค่า เช่น อาหาร มีคุณค่าเป็นประโยชน์
สาหรับหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ เป็นต้น
- คุณค่าเทียม หมายถึง ประโยชน์ของสิ่งที่มนุษย์พกให้แก่สิ่งนั้นเพื่อ
ปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา คุณค่านี้อาศัยตัณหาเป็นเครื่องตีค่า เช่น
อาหาร มีคุณค่าอยู่ที่ความเอร็ดอร่อย เสริมความสนุกสนาน เป็นต้น
วิธีคิดแบบนี้ มุ่งให้เข้าใจและเลือกเสพคุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่าง
แท้จริง)
(http://oknation.nationtv.tv/blog/Duplex/2008/03/05/entry-1)
(http://oknation.nationtv.tv/blog/Duplex/2008/03/05/entry-1)
ขั้นขยายความเข้าใจ
7. ครูให้นักเรียนดูวิดีทัศน์ข่าว เรื่อง “เด็กติดเกมส์ออนไลน์หนีออกจากบ้าน
17 วัน” เป็นเวลาประมาณ 2 นาที และใช้คาถาม ดังนี้
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง การเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
1) จากเหตุการณ์ในข่าว นักเรียนคิดว่าเกมส์
เกม มีประโยชน์และโทษ
เกม คือ ช่วยฝึกการคิดวางแผนการ
อย่างไร (แนวคาตอบ : ประโยชน์ของเกมส์
แก้ปัญหา ,ช่วยฝึกภาษาอังกฤษ ,ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นต้น ส่วนโทษ
ของเกมส์
เกม คือ ถ้าเป็นเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรงหรืออนาจาร อาจไม่เหมาะสมกับ
เด็ก และอาจทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมได้)
2) นักเรียนจะมีวิธีการเล่นเกมส์
เกม อย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาอย่างในข่าว
(แนวคาตอบ : เช่น แบ่งเวลาการเล่นให้เหมาะสม ,เล่นเฉพาะหลังเวลาเรียน
หรือทาการบ้านเสร็จ ,เลือกเล่นเกม
เกมส์ที่ไม่มีเนื้อหารุนแรงหรืออนาจาร ,ไม่เล่น
เกม ในร้านอินเตอร์เน็ตนานเกินไปเพราะทาให้เสียเงินเป็นจานวนมาก เป็น
เกมส์
ต้นน) ต้น)
เป็
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน ดังนี้ “ทุกสิ่งในโลกล้วนมีสองด้าน
เสมอคือด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี ดังนั้นนักเรียนสามารถนาหลักการคิดแบบ
คุณ-โทษ และทางออก ไปใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมอง
ให้รอบด้าน”
ขั้นสรุปผล
9. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ-โทษ และทางออก ที่สอดคล้องกับเรื่องราวในชีวิตประจาวันและผลที่
เกิดขึ้นจากการนาหลักการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ-โทษ และทางออกไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ
วิธีคิดตามหลักโยนิโส มนสิการ

วิธีการ
การอธิบาย

ด้านทักษะ/กระบวนการ
การตอบคาถาม
2. ยกตัวอย่างวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และ
วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และ
ทางออกได้

ด้านคุณลักษณะ
การสังเกต
3. เห็นคุณค่าของวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการนาไปใช้ พฤติกรรม
ในการดาเนินชีวิตได้

เครื่องมือที่ใช้
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เกณฑ์

คาถามเกี่ยวกับความหมายของ ดี : บอกความหมายของวิธีคิด
วิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ตามหลักโยนิโสมนสิการได้
พอใช้ : บอกความหมายของ
วิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ความหมายของวิธีคิดตาม
หลักโยนิโสมนสิการ
คาถามเกี่ยวกับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ

ดี : ระบุวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ-โทษ และทางออกได้
พอใช้ : ระบุยกตัวอย่างวิธีคิด
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และ
ทางออกได้ แต่ไม่
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
ยกตัวอย่างวิธีคิดแบบคุณค่า
แท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิด
แบบคุณ-โทษ และทางออกได้

แบบสังเกตพฤติกรรม

ดี : นาวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้
พอใช้ : นาวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้ แต่ไม่สมเหตุสมผล
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถน าวิ ธี
คิ ด แ บ บ โย นิ โส ม น สิ ก า ร
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................................... .......................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9.
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง โยนิโสมนสิการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง 6 วิธีคิดแบบ
ส 2.1 ม.1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนา ขั้นนา
1.
ครู
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
ทบทวนความรู
เ
้
รื
อ
่
งการพั
ฒ
นาจิ
ต
และหลั
ก
การคิ
ด
เห็นคุณโทษและทางออก
จิต เพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ โดยให้นักเรียนตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
แบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –
2. วัสดุ อุปกรณ์
1)
เราใช้
ก
ารคิ
ด
แบบคุ
ณ
ค่
า
แท้
คุ
ณ
ค่
า
เที
ย
มเพื
่
อ
ประโยชน์
ใ
นเรื
อ
่
งใด
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
(แนวคาตอบ : เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สอยหรือบริโภค เป็นวิธีคิดแบบ
ทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
1. แผนผังความคิดแสดงการคิด
สกัดหรือบรรเทาตัณหาไม่ให้เกิดความอยากได้อยากมีมากจนเกินไป)
ศาสนาที่ตนนับถือ
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และ
2) เราใช้การคิดแบบคุณ – โทษและทางออกเพื่อประโยชน์เรื่องใด
สาระสาคัญ
การคิดแบบคุณ-โทษ และ
นดีแและไม่
ละไม่ดดี ี
(แนวคาตอบ : เพื่อมองให้เห็นทั้งสองด้านของสิ่งต่าง ๆทัทั้งด้้งด้าานดี
การด าเนิ น ชี วิ ต โดยใช้ ปั ญ ญ าในการ รวมทั้งการแก้ปัญหาหรือทางออก และนาไปใช้ในการตัดสินใจและแก้ไข
ทางออก
พิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงประโยชน์ของสิ่งต่าง ๆ เพื่อ ปัญหาต่าง ๆโดยมองให้รอบด้าน)
โดยมองให้รอบด้าน
เพื
่อมองเห็
่เป็่เนป็น
มองให้
เห็นนถึถึงงด้านที่มีคุณณประโยชน์
ประโยชน์แและด้
ละด้านที
านที
2. ครูสรุปคาตอบของนักเรียนและอธิบายถึงการนาแนวคิดแบบโยนิโส โทษ ทาให้ บุ คคลสามารถตัดสิ นใจเลื อกใช้ในสิ่ งที่ มนสิการทั้ง 2 แบบไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันให้เหมาะสม เช่น การเลือกซื้อ
เป็นประโยชน์แก่ตนเอง นาไปสู่การหาทางออก
สิ่งของต่าง ๆ โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าค่านิยมความหรูหรา หรือ
ขอบเขตเนื้อหา
สาหรับการแก้ปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น
1. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม
ขั้นสอน
2. วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน หลังจากนั้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
จุดประสงค์การเรียนรู้
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และ
ด้านความรู้
การคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก ในประเด็นต่อไปนี้
1. อธิบายประโยชน์ของวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่า
1) ความหมาย
เทียมและวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออกได้
2) ตัวอย่างวิธีคิด
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https://bit.ly/2TUlP4B
https://bit.ly/2TUlP4B
http://bit.ly/2TUlP4B

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย35
นรู้ทเรืี่ ่อ35
ง โยนิ
เรื่อโงสมนสิ
โยนิโกสมนสิ
าร การ
หน่วยการเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย5นรูเรื้ท่อี 5ง ศาสนพิ
เรื่อง ศาสนพิ
ธีและวัธนีแสละวั
าคัญนสทางพระพุ
าคัญทางพระพุ
ทธศาสนา
ทธศาสนา
เวลา เวลา
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สัยงนรู
คมศึ้ สักงษา
คมศึศาสนาและวั
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
รายวิชรายวิ
า สังคมศึ
ชา สักงษา
คมศึกษา
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ษาปี
1 ที่ 1
3) ประโยชน์
และความส
าคัญของการน
าไปประยุ
3) ประโยชน์
และความส
าคัญของการน
าไปประยุ
กต์ใช้ กต์ใช้
ด้านทักด้ษะและกระบวนการ
านทักษะและกระบวนการ
ักเรีลยะกลุ
นแต่่มลสรุ
ะกลุ
่มสรุปความรู
้ตามประเด็
นที่กาหนดให้
ห้นครู
ักเรีให้ยนนแต่
ปความรู
้ตามประเด็
นที่กาหนดให้
ลงใน ลงใน
บัติตนตามวิ
ารคิดณแบบคุ
2. ปฏิบ2.ัติตปฏินตามวิ
ธีการคิธดีกแบบคุ
ค่าแท้ณ-ค่าแท้4.- ครูใ4.
กระดาษฟลิ
ชาร์ปทแบบแผนผั
ในรูปแบบแผนผั
ด เโดยให้
เวลาในการท
ปชาร์ทปในรู
งความคิงความคิ
ด โดยให้
วลาในการท
างาน างาน
คุณยค่มและวิ
าเทียมและวิ
ธีคิดณแบบคุ
-โทษ และกระดาษฟลิ
คุณค่าเที
ธีคิดแบบคุ
-โทษณและ
ประมาณ
20 นาที
ประมาณ
20 นาที
ทางออกตามหลั
ทางออกตามหลั
กโยนิโสมนสิ
กโยนิโกสมนสิ
าร การ
สุ่มตัวแทนกลุ
่มนาเสนอผลงานหน้
เรียน เโดยให้
เวลาในการ
5. ครูส5.ุ่มตัครู
วแทนกลุ
่มนาเสนอผลงานหน้
าชั้นเรียาชัน้นโดยให้
วลาในการ
ด้านคุณด้าลันคุ
กษณะ
ณลักษณะ
นาเสนอประมาณกลุ
ละ 3นันาที
ยนที
วมกัปรายแสดง
นอภิปรายแสดง
่มละ 3่มนาที
กเรียนันทีกเรี่เหลื
อร่่เวหลื
มกัอนร่อภิ
3. ยอมรั
3.บยอมรั
บความคิ
ดเห็นของสมาชิ
ความคิ
ดเห็นของสมาชิ
กในกลุก่มในกลุน่มาเสนอประมาณกลุ
ความคิความคิ
ดเห็นเพิดเห็
่มเตินมเพิ่มเติม
ยงส่วโนใหญ่
ีข้องขัดแย้ง
เสียงส่วเสีนใหญ่
ดยไม่มโดยไม่
ีข้อขัดมแย้
ขั้นสรุปขั้นสรุป
เรื่อวิงธ“6
วิธีคิดแบบเห็
นคุณโทษและทางออก”
6. ครูใ6.
ห้นครู
ักเรีให้ยนนดูักเรี
วิดยีทนดู
ัศน์วเิดรืีท่อัศง น์“6
ีคิดแบบเห็
นคุณโทษและทางออก”
เป็นเวลาประมาณ
เป็นเวลาประมาณ
8 นาที8 นาที
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง โยนิโสมนสิการ
หน่ยวยนรู
ยการเรี
ยนรู
เรืโโ่อสมนสิ
ง ศาสนพิ
แผนการจัดดการเรี
การเรี
นรู้ท้ที่ ี่ 35
35
โยนิ
สมนสิ
แผนการจั
เรืเรื่อ้ท่องี่ ง5โยนิ
กการ ธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
วยการเรี
ง ศาสนพิ
ีและวั
สาคั
ทางพระพุททธศาสนา
ธศาสนา
หน่วหน่
ยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ 5้ที่ 5เรื่อเรืง่อศาสนพิ
ธีแธละวั
นสนาคั
ญญ
ทางพระพุ
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง รายวิชา สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เวลา
7. ครูถามนั
ยยมศึ
นในประเด็
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
่มสาระการเรี
ยนรูย้นรู
สัง้ คมศึ
สังคมศึ
กษา
กษาศาสนาและวั
ศาสนาและวั
ฒฒ
นธรรม
นธรรม
รายวิ
รายวิชชาาสัสังงคมศึ
คมศึกกษา
ษา
ชั้นนกมัมัเรีธธยมศึ
กกษาปี
ษาปีทที่ นี่ 1ต่1อไปนี้ “ถ้านักเรียนสอบตกและถู
7.7.ครูครู
ถามนั
ถามนักเรีกเรียนในประเด็
ยนในประเด็นนต่ต่ออไปนี
ไปนี้ “ถ้
้ “ถ้าานันักกเรีเรียยนสอบตกและถู
นสอบตกและถูกแม่ดุ นักเรียนจะทาเหมือนกับเด็กชายในวิดีทัศน์หรือไม่อย่างไร” (แน
นักนัเรีกยเรีนจะท
ยนจะทาเหมื
าเหมือนกั
อนกับบเด็เด็กกชายในวิ
ชายในวิดดีทีทัศัศน์น์หหรืรืออไม่ไม่ออย่ย่าางไร”
งไร” (แนวคาตอบ: ไม่ทา เพราะการคิดฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาปในทางพระพุทธศาส
: ไม่: ไม่
ทาทาเพราะการคิ
เพราะการคิดฆ่ดฆ่าตัาตัวตายนั
วตายนั้น้นเป็เป็นนบาปในทางพระพุ
บาปในทางพระพุททธศาสนาและ
ธศาสนาและ เป็นการกระทาที่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทาให้พ่อแม่ต้องเสีย
เป็เป็
นการกระท
นการกระทาทีาที่ไม่่ไมม่ีปมีประโยชน์
ระโยชน์ออะไรนอกจากท
ะไรนอกจากทาให้
าให้พพ่อ่อแม่
แม่ตต้อ้องเสียใจและ เป็นทุกข์)
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน ดังนี้ “เราสามารถแก้ปั
เป็เป็
นทุนกทุข์ก)ข์)
และนักเรีกเรียนร่
ยนร่วมกั
วมกันนสรุสรุปปบทเรี
บทเรียยนนดัดังงนีนี้ ้“เราสามารถแก้
“เราสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้โดยการมองให้รอบด้าน คานึงถึงผลดีผลเสียของการตัดสินใ
8.8.ครูครู
และนั
โดยการมองให้รอบด้
รอบด้านานคคานึานึงถึงถึงงผลดี
ผลดีผผลเสี
ลเสียยของการตั
ของการตัดดสินใจ ถ้า แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายนั้นไม่มีผลดีเลย จึงเป็นการแก้ปัญหา
ๆ ๆได้ได้
โดยการมองให้
ัญหาด้วยการฆ่
วยการฆ่าตัาวตัตายนั
วตายนั้น้นไม่ไม่มมีผีผลดี
ลดีเลย
เลยจึจึงงเป็เป็นนการแก้
การแก้ปปัญหาที่ไม่มี ประโยชน์ ดังนั้นถ้าเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องการสอบตก ก็ต้อง
แก้แก้
ปัญปหาด้
ประโยชน์ดังดันัง้นนัถ้้นาถ้เราต้
าเราต้อองการแก้
งการแก้ปปัญัญหาเรื
หาเรื่อ่องการสอบตก
งการสอบตก ก็ก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาให้ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่อ่านหนังสือ ไม่ใส่ใจในกา
ประโยชน์
ของปั
หาให้ได้ได้ซึ่งซึอาจเกิ
่งอาจเกิดดจากการไม่
จากการไม่ออ่า่านหนั
นหนังงสืสืออ ไม่ไม่ใใส่ส่ใใจในการเรี
จในการเรียน เท่าที่ควร เป็นต้น เมื่อเราทราบสาเหตุแล้วก็ต้องยอมรับและปรั
ของปั
ญญ
หาให้
่ควรเป็เป็นต้นนต้นเมืเมื่อเราทราบสาเหตุ
่อเราทราบสาเหตุแแล้ล้ววก็ก็ตต้อ้องยอมรั
งยอมรับบและปรั
และปรับปรุง ตนเองใหม่ให้ดีขึ้น ปัญหานั้นจึงจะหมดไปในที่สุด”
เท่เท่
าทีา่คทีวร
ตนเองใหม่ให้ใดห้ีขดึ้นีขึ้นปัปัญญหานั
หานั้น้นจึจึงจะหมดไปในที
งจะหมดไปในที่ส่สุดุด””
ตนเองใหม่

๒๒๕
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
1. อธิบายประโยชน์ของวิธี - การอธิบาย
- คาถาม
คิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่า
- การตอบคาถาม
- แบบประเมินผลงานกลุ่ม
เทียมและวิธีคิดแบบคุณ- ประเมินผลงานกลุ่ม
โทษ และทางออกได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ปฏิบัติตนตามวิธีการคิด การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทางออกตามหลัก
โยนิโสมนสิการ
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เกณฑ์
ดี : บอกประโยชน์ของวิธีคิด
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทางออกได้
พอใช้ : บอกประโยชน์ของ
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่า
เทียมและวิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออกได้ แต่ไม่
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
ประโยชน์ของวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียมและ
วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และ
ทางออกได้
ดี : แสดงออกตามวิธีการคิด
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทางออกตามหลักโยนิโส
มนสิการ
พอใช้ : แสดงออกตาม
วิธีการคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมและวิธีคิดแบบ
คุณ-โทษ และทางออกตาม
หลักโยนิโสมนสิการ แต่ไม่
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
แสดงออกตามวิธีการคิด
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทางออกตามหลักโยนิโส
มนสิการ

227

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นของ สังเกตพฤติกรรมการ แบบสังเกตพฤติกรรม
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วน
ทางานกลุ่ม
การทางานกลุ่ม
ใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
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เกณฑ์
ดี : มีหลักประชาธิปไตย รับฟัง
ความคิดเห็นบนความหลากหลาย
ของสมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : มีหลักประชาธิปไตย รับ
รัฟับงความคิ
ฟังความคิ
นบนความ
ดเห็ดนเห็บนความ
หลากหลายของสมาชิกในกลุ่มได้
บางประเด็น
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถท างาน
ร่วมกันและไม่รับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................. .............
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

แบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
สาระสาคัญ
การที่บุคคลกระทาสิ่งต่าง ๆ อย่างพอดี
พอเหมาะแก่ตน มีเหตุผลของสิ่งที่กระทาและ
กระทาอย่างไม่ประมาท โดยอยู่ในกรอบของความรู้
ที่ดีและความประพฤติที่เหมาะสม จะทาให้บุคคลมี
มีชีชวิตีวิตทีที่ส่สมดุมดุลลมัมั่น่นคงและยั
คงและยั่งยื่งยืนนได้ได้
ขอบเขตเนื้อหา
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. เขียนแนวทางการใช้ทรัพยากรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิดีทัศน์เรื่อง “รื่นรมย์เพราะ
พอเพียง”
2. Power Point เรื่อง “พุทธ
ศาสนากับความพอเพียง”
3. แผนภาพ “พุทธศาสนากับ
ความพอเพียง”
4. ใบงานเรื่อง “พุทธศาสนากับ
ความพอเพียง”
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UeMkAejqjlE
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๒.แล้วถามคาถามเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่นักเรียนได้ชม โดยใช้แนวคาถาม
1. การเขียนแนวทางการใช้
ดังต่อไปนี้
ทรัพยากรต่าง ๆ ตามหลัก
- จากวีดีโอที่นักเรียนได้รับชมไปนั้นแสดงให้เห็นการดาเนินชีวิตแบบ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใด (แนวคาตอบ การดาเนินชีวิตแบบพอเพียง)
และระบุหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง ใน
- หลักการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงหมายถึงอะไร (แนวคาตอบ การ ในใบงานเรื
ง “พุ
ทธศาสนากั
ใบงานเรื่อง่อ“พุ
ทธศาสนากั
บบ
การด�
วิตแบบพอประมาณ
งมีเผหตุ
ผลและรอบคอบภายใต้
ความรู
ดาเนินำเนิ
ชีวนิตชีแบบพอประมาณ
อย่าอย่
งมีาเหตุ
ลและรอบคอบภายใต้
ความรู
้และ้และ ความพอเพียง”
คุณธรรม)
- แล้วครอบครัวของนักเรียนมีการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงหรือไม่
อย่างไร (แนวคาตอบ มี คือการประหยัดอดออมใช้จ่ายอย่างพอดี)
3. ครูอธิบายความหมายและองค์ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง พุทธศาสนากับความพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบสืบสอบ 5 ขัน้ ตอน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/8 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม ขั้นนา
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดารงชีวิต 1. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์เรื่อง “รื่นรมย์เพราะพอเพียง”

๒๒๘
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง พุทธศาสนากับความพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
พอเพียงโดยใช้ Power Point เรื่อง “พุทธศาสนากับความพอเพียง”
ด้านทักษะและกระบวนการ
ประกอบการอธิบาย
2. ระบุหลักธรรมที่สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 4. ครูกล่าวนาเข้าสู่บทเรียน “วันนี้เราจะร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา
พอเพียง (ความพอประมาณ ความมี
อย่างไรบ้าง”
เหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน) ได้อย่าง
ขั้นสร้างองค์ความรู้
ถูกต้อง
5. ครูถามนักเรียนถึงความสอดคล้องกันระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ด้านคุณลักษณะ
พอเพียงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
3. อภิปรายคุณค่าของหลักปรัชญา
- นักเรียนคิดว่ามีพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สอนเรื่องความพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อตนเองและ
หรือไม่ อย่างไร (มัชฌิมาปฏิปทา การเดินทางสายกลาง)
สังคมได้อย่างมีเหตุผล
- องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้- อง
าง ๆ าของหลั
กปรัชญาเศรษฐกิ
งสอดคล้
กัองค์
บหลัประกอบต่
กธรรมอะไรบ้
ง (ความพอประมาณ
กับจพอเพี
มัชฌิมยมปฏิ
ปทา)องกับ
หลัครู
กธรรมอะไรบ้
าง่อ(ความพอประมาณ
กับ มัชฌิมยาปฏิ
๖.
แจกใบงานเรื
ง “พุทธศาสนากับความพอเพี
ง” ปทา
6. ครูแอจกใบงานเรื
ง “พุทธศาสนากั
ความพอเพี
ง”ชญาของเศรษฐกิจพอ
๗.
ธิบายเรื่อง ่อความสอดคล้
องกันบระหว่
างหลักยปรั
7.ยครู
บายเรื
่อง ความสอดคล้
องกันพร้ระหว่
ชญาของเศรษฐกิ
จ ทธ
เพี
งกัอบธิหลั
กธรรมทางพุ
ทธศาสนา 
อมให้างหลั
นักเรีกปรั
ยนท�
ำใบงานเรื่อง “พุ
พอเพียงกับบความพอเพี
หลักธรรมทางพุ
ทธศาสนา
พร้อามให้
นักเรีบยายโดยใช้
นทาใบงานเรื
่อง ่อง
ศาสนากั
ยง” ตอนที
่ ๑ ระหว่
งการอธิ
แผนภาพเรื
“พุกทธรรมกั
ธศาสนากั
บความพอเพี
ยง” ตอนที่ 1 ระหว่
หลั
บความพอเพี
ยง ประกอบการอธิ
บาย”างการอธิบาย โดยใช้
แผนภาพเรื่อง หลักธรรมกับความพอเพียง ประกอบการอธิบาย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนภาพ พุทธศาสนากับความพอเพียง
ที่มาา :: https://bit.ly/2FAWSXN
https://bit.ly/2FAWSXN
8. ครูให้นักเรียนทาใบงานเรื่อง “พุทธศาสนากับความพอเพียง” ตอนที่ 2 โดยให้
เขียนถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และระบุหลักธรรมที่สอดคล้องกัน โดยมีทรัพยากรที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
- น้าและการใช้น้า
- การรับประทานอาหาร
- ป่าไม้
- การใช้จ่ายเงิน
- การใช้ไฟฟ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง พุทธศาสนากับความพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง พุทธศาสนากับความพอเพียง
ดการเรีทธศาสนา
ยนรู้ที่ 36 เรื่อง พุทธศาสนากับความพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศาสนพิธีและวันสแผนการจั
าคัญทางพระพุ
เวลา 1 ชั่วโมง
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รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. เขียนแนวทางการใช้
ทรัพยากรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างเหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ดี : เขียนแนวทางในการ
- คาถาม
- คาถาม
ใช้ทรัพยากรตามหลัก
- การทาใบงานเรื่อง
- แบบประเมินสมรรถนะสาคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจ
“พุทธศาสนากับความ ของนักเรียน
พอเพียงได้อย่าง
พอเพียง”
- แบบประเมินผลงาน
เหมาะสม ชัดเจนและถูก
แนวทาง
พอใช้ : เขียนแนวทางใน
การใช้ทรัพยากรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม ชัดเจน
ปรับปรุง : เขียน
แนวทางในการใช้
ทรัพยากรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ดี : ระบุหลักธรรมที่
2. ระบุหลักธรรมที่
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินผลงานกลุ่ม
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับองค์ประกอบ - การทาใบงานเรื่อง
องค์ประกอบของหลัก
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ “พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ความพอประมาณ ความพอเพียง”
พอเพียงได้ถูกต้องและ
ความมีเหตุผล ความมี
ครบทุกข้อ
ภูมิคุ้มกัน) ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : ระบุหลักธรรมที่
สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 4 ข้อ
ปรับปรุง : ระบุ
หลักธรรมที่สอดคล้อง
กับองค์ประกอบของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้น้อยกว่า 3
ข้อ

233
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของหลัก - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีต่อตนเองและสังคมได้
อย่างมีเหตุผล
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เกณฑ์
ดี : บอกคุณค่าของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อตนเอง
และสังคมได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : บอกคุณค่าของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ
ตนเองและสังคมได้อย่างมี
เหตุผลแต่ยังขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอกได้
คุณค่าของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อตนเอง
และสังคมได้

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศาสนาสาคัญ
รหัสวิชา ส21101
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 256๒
เวลา 2 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สัสุนขติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/9
วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาศาสนาอือื่นๆๆ
ส 1.1 ม.1/10
ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ส 1.1 ม.1/11
วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนาเสนอแนวทางการปฏิบัติของ
ตนเอง
2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในสังคมประกอบไปด้วยศาสนาต่าง ๆ หลากหลาย จึงควรที่จะต้องทาความเข้าใจถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตน วิถีชีวิตของศาสนิกชนต่างศาสนา และหลักธรรมคาสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) อธิบายหลักความเชื่อและคาสอนของศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู สิกข์
ทักษะ/กระบวนการ
2) อภิปรายแนวทางการปฏิบัติตนตามศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่าง
เหมาะสม
3) ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวทางในการอยู่ร่วมกับศาสนิกชนของศาสนาอื่นได้อย่างสันติสุข
เจตคติ
5) อภิปรายประโยชน์ที่จากการศึกษาศาสนาอื่น ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา

๒๓๕
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีวินัย
2) ใฝ่เรียนรู้
3) มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
1) กิจกรรม “โรงเรียนสันติสุข” ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบโรงเรียนประจาซึงมีนักเรียน
หลากหลายศาสนาโดย ต้องออกแบบพื้นที่และกิจกรรมให้สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
1. ออกแบบพื้นที่ใน
ออกแบบพื้นที่และ
โรงเรียนได้สอดคล้องกับ กิจกรรมได้สอดคล้อง
กิจกรรมของศาสนาต่ต่างๆ
ง ๆ ต่อการอยู่ร่วมกันของ
ทุกศาสนาได้อย่างสันติ
สุข
2. การเสนอแนวทางการ เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การปฏิ
ปฏิบัติตบนอย่
ง าง
ัติตานอย่
ต่อศาสนิกชนต่างศาสนา เหมาะสมต่อ
ศาสนิกชนต่างศาสนา
ได้อย่างเหมาะสม
เป็นไปได้สอดคล้องกับ
วิถีปฏิบัติของ
ศาสนิกชนแต่ละ
ศาสนา และส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

ออกแบบพื้นที่และ
กิจกรรมได้สอดคล้อง
ต่อการอยู่ร่วมกันได้
สามศาสนาขึ้นไป

ออกแบบพื้นที่และ
กิจกรรมได้
สอดคล้องต่อการอยู่
ร่วมกันน้อยกว่าlสาม
ศาสนา
เสนอแนวทางการ
เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตบนอย่
ง าง การปฏิ
ปฏิบัติตบนอย่
ง าง
การปฏิ
ัติตานอย่
ัติตานอย่
เหมาะสมต่อ
เหมาะสมต่อ
ศาสนิกชนต่างศาสนา ศาสนิกชนต่าง
ได้อย่างเหมาะสม
ศาสนาได้สอดคล้อง
เป็นไปได้สอดคล้องกับ กับวิถีปฏิบัติของ
วิถีปฏิบัติของ
ศาสนิกชนแต่ละ
ศาสนิกชนแต่ละ
ศาสนา
ศาสนา

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 12 - 10 หมายถึง
คะแนน 9 – 7 หมายถึง
คะแนน 6 – 4 หมายถึง
คะแนน 3 – 1 หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่สามารถออกแบบ
พื้นที่และกิจกรรมได้
สอดคล้องต่อการอยู่
ร่วมกันของแต่ละ
ศาสนาอย่างสันติสุข
ไม่สามารถเสนอแนว
ทางการอยู่ร่วมกับ
ศาสนิกชนต่าง
ศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ศาสนาสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 1.1 ม.1/9 วิเคราะห์เหตุผลความ
ขั้นนา
จาเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ
ส 1.1 ม.1/10 ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชน 1. ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนิกชนในศาสนาต่าง ๆ
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อนาเข้าสู่บทเรียนตามแนวคาถามต่อไปนี้
อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
“จากภาพนักเรียนเห็นศาสนิกชนของศาสนาอะไรบ้าง” (แนวคาตอบ
ส 1.1 ม.1/11 วิเคราะห์การกระทาของ
: คริสต์ อิสลาม พรามหณ์-ฮินดู)
บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และ
“ศาสนาแต่ละศาสนามีรูปแบบลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน
นาเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง
อย่างไร” (แนวคาตอบ : ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี หลักปฏิบัติติของแต่ละ
สาระสาคัญ
ศาสนาต่างกัน)
ในสังคมประกอบไปด้วยศาสนาต่าง ๆ
หลากหลาย จึงควรที่จะต้องทาความเข้าใจถึงการ 2. ครูสารวจนักเรียนในชั้นเรียนว่านับถือศาสนาใดบ้าง แล้วร่วมกันบอกว่าใน
ประพฤติปฏิบปัตฏิิตบนัติตวินถีชวิีวถิตีชของศาสนิ
กชนต่
าง าง ประเทศไทยมีศาสนาใดบ้างที่คนไทยนับถือ
การประพฤติ
ีวิตของศาสนิ
กชนต่
ขั้นสอน
ศาสนา และหลักธรรมคาสอนเพื่อให้เกิดความ
3. ผู้สอนบรรยายประกอบการซักถามเรื่อง “ศาสนาสาคัญในประเทศไทย”
เข้าใจที่ตรงกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
โดยใช้ Power Point เรื่อง “ศาสนาสาคัญในประเทศไทย” โดยมีแนวคาถาม
ปฏิบัติตนมาเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิต
ดังนี้
“นักเรียนทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาดังกล่าวหรือไม่”
“คาสั่งสอนของศาสนาดังกล่าวเหมือนหรือแตกต่างจากคาสอนของ
ศาสนาพุทธอย่างไร”
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนพิจารณาข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางศาสนาจากนั้น
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และมี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง หลักศาสนาสาคัญ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสอน Power Point
เรื่อง ศาสนาสาคัญในประเทศไทย
ไทยหนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
๒.
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทาง
ศาสนาและเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมของ
ศาสนาต่าง ๆ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ศาสนาสาคัญ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักธรรมใดในแต่ศาสนาที่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้
ขอบเขตเนื้อหา
1. ศาสนิกชนของศาสนาต่ต่าง ๆๆมีกมีารประพฤติ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนและวิถีการดาเนินชีวิตแตกต่างกันตาม ขั้นสรุป
หลักความเชื่อและคาสอน ของศาสนาที่ตนนับถือ 5. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความคิดรวบยอดตามแนวคาถามต่อไปนี้ครูและ
นักแเรีละนั
ยนร่กวเรีมกัยนร่
นอภิ
ปรายสรุ
โดยใช้ปแโดยใช้
นวคาถามดั
งต่อไปนีงต่้ อไปนี้
วมกั
นอภิปปรายสรุ
แนวคำ�ถามดั
2. 2. การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่น ครู
- นักเรียนจะนาความรู้จากการศึกษาศาสนาอื่น ๆ นาไปใช่ให้เกิด
ในสถานการณ์ตต่่างๆ
งๆ
3. ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่ปฏิบัติ ประโยชน์อย่างไร
ตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงาน (แนวคาตอบ : นาไปอธิบายให้ผู้อื่นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง)
- การเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ มีประโยชน์อย่างไรต่อตัวนักเรียน
ด้านศาสนสัมพันธ์
(แนวคาตอบ : ทาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สังคมเกิดคว่ามสงบสุข)
จุดประสงค์การเรียนรู้
- การเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ มีประโยชน์อย่างไรต่อสังคม
ด้านความรู้
(แนวคาตอบ : ในสังคมประกอบไปด้วยศาสนาต่าง ๆ หลากหลาย จึงควรที่
1. อธิบายหลักธรรมของศาสนาพุทธ คริสต์
จะต้องทาความเข้าใจถึงการประพฤติปฏิบัติตน วิถีชีวิตของศาสนิกชนต่าง
อิสลาม และฮินดู ได้โดยสังเขป
ศาสนา และหลักธรรมคาสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและอยู่ร่วมกัน
ด้านทักษะและกระบวนการ
อย่างสันติสุข)
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวทางในการอยู่
ร่วมกับศาสนิกชนของศาสนาอื่นได้อย่างสันติสุข
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายประโยชน์ที่จากการศึกษาศาสนาอื่น ๆ
ได้อย่างมีเหตุผล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง หลักศาสนาสาคัญ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายหลักความเชื่อ
และคาสอนของศาสนา
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ฮินดู สิกข์

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. อภิปรายแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ฮินดู สิกข์

ด้านคุณลักษณะ
3. อธิบายแนวทางปฏิบัติ
ตนต่อศาสนิกชนในศาสนา
อื่น

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

238
225

เกณฑ์

- ประเมินผลงานกลุ่ม - แบบประเมินผล
งานกลุ่ม

ดี : อธิบายหลักความเชื่อและคาสอน
ของศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์ฮินดู สิกข์ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายหลักความเชื่อและคา
สอนของศาสนาอิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่างถูกต้องแต่
ไม่ครบทุกศาสนา
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายหลัก
ความเชื่อและคาสอนของศาสนา
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
นักเรียน
- ประเมินผลงานกลุ่ม - แบบประเมินผล
งานกลุ่ม

ดี : อภิปรายแนวทางการปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาอิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : อภิปรายแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาอิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่างมีเหตุผล
แต่ไม่ครบทุกศาสนา
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายแนว
ทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู สิกข์

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน

ดี : อธิบายแนวทางปฏิบัติตนต่อ
ศาสนิกชนในศาสนาอื่นได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อธิบายแนวทางปฏิบัติตน
ต่อศาสนิกชนในศาสนาอื่นได้อย่างมี
เหตุผลแต่ไม่ครบทุกประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายแนวทาง
ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนในศาสนาอื่นได้
อย่างมีเหตุผล
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
ความคิดดเห็
เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ศาสนาสาคัญ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส 1.1 ม.1/9 วิเคราะห์เหตุผลความ
ขั้นนา
1. สมุดจดบันทึก
1. ครูให้นักเรียนดูภาพข่าวขัดแย้งระหว่างศาสนาแล้วใช้คาถามดังต่อไปนี้ถาม
จาเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ส 1.1 ม.1/10 ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชน นักเรียน
- ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากอะไร (แนวคาตอบ : การเข้าใจผิด ภาระงาน/ชิ้นงาน
อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1. นาเสนอแนวทางในการอยู่
ต่อกันระหว่างศาสนา)
ส 1.1. ม.1/11 วิเคราะห์การกระทา
ร่วมกันอย่างสันติและเหมาะสม
- นักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรให้ศาสนิกชนต่างศาสนาสามารถอยู่
ของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และ
กัของคนต่
นของคนต่
างศาสนา
างศาสนา
ร่วมกันได้ (แนวคาตอบ : ปฏิบัติต่อกันอย่างเข้าใจกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยาม
นาเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง
ระหว่างกัน)
สาระสาคัญ
ครูกล่าวเข้าสู่บทเรียน “ในวันนี้เราจะมาพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ
ในสังคมประกอบไปด้วยศาสนาต่าง ๆ
หลากหลาย จึงควรที่จะต้องทาความเข้าใจถึงการ ต่อศาสนิกชนอื่นอย่างเหมาะสมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข ”
ประพฤติปฏิบัติตน วิถีชีวิตของศาสนิกชนต่าง
ขั้นสอน
ศาสนา และหลักธรรมคาสอนเพื่อให้เกิดความ
2. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “โรงเรียนสันติสุข” โดยกาหนดสถานการณ์ให้
เข้าใจที่ตรงกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
นักเรียนเป็นผู้บริหารโรงเรียนประจาอยู่แห่งหนึ่งึึ่งมีผู้อยู่อาศัยเป็นศาสนิกชน
ต่างศาสนากันอยู่ 4 ศาสนาได้แก่
1) ชาวคริสต์
2) ชาวอิสลาม
3) ชาวสิกข์
4) ชาวฮินดู
โดยครูถามทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เรื่องความเชื่อหรือหลัก
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แผนการจัแผนการจั
ดการเรียดนรูการเรี
้ที่ 38ยนรูเรื้ท่อี่ 38
ง การปฏิ
เรื่องบการปฏิ
ัติตนอย่บาัตงเหมาะสมต่
ิตนอย่างเหมาะสมต่
อบุคคลต่อาบุงศาสนา
คคลต่างศาสนา
หน่วยการเรี
หน่วยยการเรี
นรู้ที่ 6ยนรู
เรื่อ้ทงี่ 6ศาสนาส
าคัญ าคัญ
เวลา 1 เวลา
ชั่วโมง1 ชั่วโมง
เรื่อง ศาสนาส
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังคมศึ
ยนรูก้ สัษางคมศึ
ศาสนาและวั
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรมฒนธรรม
รายวิชา รายวิ
สังคมศึ
ชากสัษางคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
ที่ ก1ษาปีที่ 1
ปฏิบัติตนศาสนาต่
ปฏิบัติตนศาสนาต่
าง ๆ หลังาจากนั
ง ๆ หลั
้นครูงจากนั
ระบุส้นถานการณ์
ครูระบุสถานการณ์
จาลองใน จาลองใน
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา ้อหา
คอนโดแห่คอนโดแห่
งนี้ ดังต่อไปนี
งนี้ ดั้คงือต่อไปนี้คือ
1. ศาสนิ1.
กชนของศาสนาต่
าง ๆ มีกางารประพฤติ
ศาสนิกชนของศาสนาต่
ๆ มีการประพฤติ
น นักกเรีๆ ยวันในโรงเรี
น นักเรียนในโรงเรี
ยนแห่งนี้จยะต้
นแห่
องมารั
งนี้จะต้
บประทาน
องมารับประทาน
ปฏิบัติตนและวิ
ารดาเนิถีกนารด
ชีวิตาเนิ
แตกต่
นตามหลั
ปฏิบัตถิตีกนและวิ
นชีาวงกั
ิตแตกต่
างกันกตามหลัก - ในทุก ๆ- วัในทุ
อาหารร่วมกั
อาหารร่
น วมกัน
ความเชื่อความเชื
และคาสอน
ของศาสนาที
่ตนนับถือ่ตนนับถือ
่อและค
าสอน ของศาสนาที
- โรงเรียนแห่
- โรงเรี
งนี้มยีพนแห่
ื้นทีไ่งม่นีใ้มหญ่
ีพื้นมทีากนั
ไ่ ม่ใหญ่
ก จึมงมีากนั
พื้นกที่สจึาหรั
งมีพบื้นใช้ที่สราหรั
วมกับนใช้รวมกัน
2. การปฏิ2.บการปฏิ
ัติอย่างเหมาะสมต่
บัติอย่างเหมาะสมต่
อศาสนิกชนอื
อศาสนิ
่นในกชนอื่นใน
สถานการณ์
สถานการณ์
ต่าง ๆ ต่าง ๆ
ประกอบพิประกอบพิ
ธีกรรมทางศาสนา
ธีกรรมทางศาสนา
อย่างบุอคงถิ
คลในท้
งถิ่นหรือประเทศที
3. ตัวอย่3.
างบุตัควคลในท้
่นหรือประเทศที
่ปฏิบัติตน่ปฏิบัติตน จากสถานการณ์
จากสถานการณ์
ที่กาหนด ทครูี่กาหนด
ให้นักเรีครูยนร่
ให้นวมกั
ักเรีนยคินร่
ดแนวทางในการ
วมกันคิดแนวทางในการ
เป็นาแบบอย่
างด้านศาสนสั
ธ์หรือมีาผนศา
ลงานด้อยู
านศา
เป็นแบบอย่
งด้านศาสนสั
มพันธ์หรืมอพัมีนผลงานด้
่ร่วมกันอยู
อย่่รา่วงสั
มกันนติอย่
และเหมาะสมกั
างสันติและเหมาะสมกั
นของผู้อาศั
นของผู
ยต่างศาสนาในโรงเรี
้อาศัยต่างศาสนาในโรงเรี
ยนแห่ง ยนแห่ง
สนสัมพันสนสั
ธ์ มพันธ์
นี้ โดยให้นนีัก้ โดยให้
เรียนเขีนยักนค
เรียาตอบลงในสมุ
นเขียนคาตอบลงในสมุ
ด ใช้เวลาด10
ใช้เนาที
วลา 10
เมื่อครบ
นาที เมื่อครบ
จุดกประสงค์
จุดประสงค์
ารเรียนรูการเรี
้ ยนรู้
กาหนดเวลาครู
กาหนดเวลาครู
สุ่มนักเรียสนจุ่มนัานวน
กเรียนจ
5 คน
านวน
ออกมาน
5 คน าเสนอ
ออกมานาเสนอ
ด้านความรู
้
ด้านความรู
้
3. ครูและนั
3.กครู
เรีแยละนั
นร่วมกั
กเรีนยสรุ
นร่ปวแนวทางการปฏิ
มกันสรุปแนวทางการปฏิ
บตั ิตนอย่าบงเหมาะสมต่
ตั ิตนอย่างเหมาะสมต่
อศา อศา
ายหลัก่อความเชื
่อและคาสอนของศาสนาสนิกชนอื่นสนิลงบนกระดาน
1. อธิกบความเชื
1. อธิบายหลั
และคาสอนของศาสนา
กชนอื่น ลงบนกระดาน
โดยสรุปเป็โดยสรุ
นแผนผั
ปเป็งดันงแผนผั
นี้ งดังนี้
อิสสลาม
คริสต์ พราหมณ์
อิสลาม คริ
ต์ พราหมณ์
-ฮินดู สิก-ข์ฮิไนด้ดูอย่สิากงถูข์ไกด้ต้ออย่งางถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. อภิปรายแนวทางการปฏิ
บัติตนตามศาสนา
2. อภิปรายแนวทางการปฏิ
บัติตนตามศาสนา
อิสสลาม
คริสต์ พราหมณ์
ข์ได้อย่างเหมาะสม
อิสลาม คริ
ต์ พราหมณ์
-ฮินดู สิก-ข์ฮิไนด้ดูอย่สิากงเหมาะสม
นคุณลักษณะ
ด้านคุณลัด้กาษณะ
ัติตนต่กชนในศาสนา
อศาสนิกชนในศาสนา
3. อธิบายแนวทางปฏิ
3. อธิบายแนวทางปฏิ
บัติตนต่อบศาสนิ
อื่น ได้อย่อืา่นงเหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม

241 241

241
228
241

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ศาสนาสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา
ขั้นสรุป
ครูถามคาถามนักเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีศา
สนิกชนหลากหลายศาสนา
โดยใช้แนวค
าถามดังต่งอต่ไปนี
้ ้
ศาสนิ
กชนหลากหลายศาสนา โดยใช้
แนวคำ�ถามดั
อไปนี
- การที่สังคมมีศาสนิกชนต่างศาสนาอยู่รวมกันเป็นสิ่งที่ดี
หรือไม่ (ดี) เพราะอะไร (เพราะเราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเชื่อที่
หลากหลาย)
- เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่น
(แนวคาตอบ : ในสังคมประกอบไปด้วยศาสนาต่าง ๆ
หลากหลาย จึงควรที่จะต้องทาความเข้าใจถึงการประพฤติปฏิบัติตน วิถี
ิตของศาสนิ
กชนต่
างศาสนา และหลั
กธรรมค�าสอนเพื
ำสอนเพื่อ่อให้ให้เกิเกิดดความ
ความ
ชีวิถวีชิตีวของศาสนิ
กชนต่
างศาสนา
และหลักธรรมค
เข้าใจที่ตรงกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข)
- การเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ มีประโยชน์อย่างไรต่อตัวนักเรียน
(แนวคาตอบ : ทาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง)
- นักเรียนจะนาความรู้จากการศึกษาศาสนาอื่น ๆ นาไปใช่ให้
เกิดประโยชน์อย่างไร
(แนวคาตอบ : นาไปสอนให้คนอื่นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
1. อธิบายหลักความเชื่อ - ประเมินผลงานกลุ่ม - แบบประเมินผลงาน
และคาสอนของศาสนา
กลุม่
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ฮินดู สิกข์ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. อภิปรายแนวทางการ - สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
ปฏิบัติตนตามศาสนา
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์- - ประเมินผลงานกลุ่ม
ฮินดู สิกข์ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ
3. อธิบายแนวทางปฏิบัติ - สังเกตพฤติกรรม
ตนต่อศาสนิกชนใน
นักเรียน
ศาสนาอื่น ได้อย่าง
เหมาะสม
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เกณฑ์
ดี : อธิบายหลักความเชื่อและคา
สอนของศาสนาอิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายหลักความเชื่อและ
คาสอนของศาสนาอิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครบทุกศาสนา
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบายหลัก
ความเชื่อและคาสอนของศาสนา
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู สิกข์
ได้

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินผลงาน
กลุ่ม

ดี : อภิปรายแนวทางการปฏิบัติตน
ตามศาสนาอิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อภิปรายแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามศาสนาอิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่างมี
เหตุผลแต่ไม่ครบทุกศาสนา
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปรายแนว
ทางการปฏิบัติตนตามศาสนา
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู สิกข์

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ดี : อธิบายแนวทางปฏิบัตติ นต่อศา
สนิกชนในศาสนาอื่นได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : อธิบายแนวทางปฏิบัตติ น
ต่อศาสนิกชนในศาสนาอื่นได้อย่างมี
เหตุผลแต่ไม่ครบทุกประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
แนวทางปฏิบัตติ นต่อศาสนิกชนใน
ศาสนาอื่นได้อย่างมีเหตุผล
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................. .............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
เห็นน/ข้
/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิดเห็
.......................................................................................................................................................... .................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........

245
๒๔๕ 232

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
รหัสวิชา ส21101
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 7 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารง
รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวชี้วัด

ส 2.2 ม.1/1
อธิบายหลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป
ส 2.2 ม.1/2
วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ส 2.2 ม.1/3
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันทีเ่ กี่ยวข้องกับตนเอง
2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องเรียนรู้หลักการ เจตนารมณ์
โครงสร้าง และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาว
ไทยไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ได้กาหนดบทบาทการใช้อานาจอธิปไตยไว้ ๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การวิเคราะห์บทบาทการ
ถ่วงดุลอานาจอธิปไตยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามบทบัญญัติ
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑)
่ของผู
้ปกครองและผู
้ถูกปกครองได้
1) บอกบทบาทหน้
บอกบทบาทหน้าทีา่ขทีองผู
้ปกครองและผู
้ถูกปกครองได้
อย่างถูอกย่ต้าองถู
ง กต้อง
2) อธิบายความหมาย และความสาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง
3) อธิบายหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้
๔) อธิ
ประกอบของอ
านาจนิติบัญญัตติบิ บริ
และตุ
างถูกต้อองย่างถูกต้อง
อธิบบายความหมายและองค์
ายความหมายและองค์
ประกอบของอำ�นาจนิ
ัญญัหารติ บริ
หารลาการได้
และตุอลย่าการได้
๕) อธิบายหลักการคานอานาจของอานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการได้ได้อย่างถูกต้อง
๖) อธิบายสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ/กระบวนการ
๗๗)) วิวิเเคราะห์
าทีา่ขทีองผู
ป้ กครองและผู
้ถูกปกครองได้
อย่างมีเอหตุ
ล เหตุผล
คราะห์บบทบาทหน้
ทบาทหน้
่ของผู
้ปกครองและผู
้ถูกปกครองได้
ย่าผงมี
๘๘)) วิวิเเคราะห์
าคัญของกฎหมายรั
ฐธรรมนู
ญได้อญย่าได้งมีอเย่หตุางมี
ผลเหตุผล
คราะห์คความส
วามสำ�คั
ญของกฏหมายรั
ฐธรรมนู

๒๔๖
๙)
คราะห์ผผลจากการใช้
ลจากการใช้
ัฐธรรมนู
จุบอันย่ได้
๙) วิเเคราะห์
รัฐรธรรมนู
ญฉบัญบฉบั
ปัจบจุปับันจได้
างมีอเย่หตุางมี
ผลเหตุผล
๑๐)
ารคานอำ�นาจของอำ�นาจนิ
ญัหตาร
ิ บริและตุ
หาร ลและตุ
อย่ผาลงมีเหตุผล
๑๐) จำ�แนกวิ
จาแนกวิธธีกีการคานอ
านาจของอานาจนิติบัญตญัิบตัญิ บริ
าการได้ลาการได้
อย่างมีเหตุ
๑๑) วิเคราะห์การใช้อานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นได้ถูกต้องมีเหตุผล
๑๒) สืบค้นข้อมูลบทบาทหน้าที่ จานวน และคุณสมบัติของตาแหน่งต่างๆในโครงสร้างผัง
อานาจอธิปไตยได้
๑๓) วิเคราะห์หลักการสาคัญของประชาธิปไตยได้อย่างมีเหตุผล
เจตคติ
๑๔) ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
๑๕) วิเคราะห์ความสาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างมีเหตุผล
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีวินัย
2) ใฝ่เรียนรู้
3) มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
1) แผนผังวิเคราะห์เกี่ยวกับอานาจอธิปไตย บทบาทของการถ่วงดุลอานาจอธิปไตยและบทบาทหน้าที่
ของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
1. วิเคราะห์เกี่ยวกับ
อานาจอธิปไตย

2. อธิบายบทบาทของ
การถ่วงดุลอานาจ
อธิปไตย
3. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์
ของอานาจอธิปไตย ของอานาจอธิปไตย ความสาคัญของ
ได้ครบถ้วนทั้ง 3
ได้ 2 อานาจ
อานาจอธิปไตยได้
อานาจ
1 อานาจ
อธิบายบทบาทของ อธิบายบทบาทของ อธิบายบทบาทของ
การถ่วงดุลอานาจ
การถ่วงดุลอานาจ
การถ่วงดุลอานาจ
อธิปไตยได้ครบถ้วน อธิปไตยได้ 2 อานาจ อธิปไตยได้ 1
ทั้ง 3 อานาจ
อานาจ
ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานเป็นระเบียบ
สวยงาม ไม่มีคาผิด สวยงาม มีคาผิด
แต่ยังไม่สวยงาม ไม่
เล็กน้อย
มีคาผิด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 12 - 10 หมายถึง
คะแนน 9 – 7 หมายถึง
คะแนน 6 – 4 หมายถึง
คะแนน 3 – 1 หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
วิเคราะห์
ความสาคัญของ
อานาจอธิปไตยได้
บางประการ
อธิบายบทบาทของ
การถ่วงดุลอานาจ
อธิปไตยได้บาง
ประการ
ผลงานไม่เป็น
ระเบียบ มีคาเขียน
ผิดมาก

ปกครอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครองได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครองได้อย่างมีเหตุผล

บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ถูก

ขอบเขตเนื้อหา

ทุกคนในประเทศต่างก็มีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนที่แตกต่างกันในการอยู่
ร่วมกันในสังคมและประเทศชาติ

ทีม่ า : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย1.jpg
จากนั้นตั้งประเด็นคาถาม ดังนี้
คาถาม : เพราะเหตุใดอนุสาวรีย์นี้จึงมีชื่อว่า “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย”
คาตอบ : เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
โครงสร้าง และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
1. ครูตั้งคาถามและถามตอบนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยครูให้นักเรียน
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป
พิจารณาภาพ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่อง ประเทศ
ของเรา
สาระสาคัญ

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง ประเทศของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. กระดาษฟลิปชาร์ท
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แผนผังสรุปบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชน ขุนนางและพระราชา

1. สื่อนาเสนอ PowerPoint
เรื่อง ประเทศของเรา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัแผนการจั
ดการเรียดนรู
การเรี
้ที่ 39
ยนรู้ทเรืี่ ่อ39
ง ประเทศของเรา
เรื่อง ประเทศของเรา
หน่วยการเรี
หน่วยยการเรี
นรู้ที่ 7ยนรูเรื้ท่อี่ ง 7รัฐเรืธรรมนู
่อง รัฐญธรรมนู
...กฎหมายของเรา
ญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังยคมศึ
นรู้ กสัษา
งคมศึ
ศาสนาและวั
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรมฒนธรรม
รายวิชารายวิ
สังคมศึ
ชา กสัษาฯ
งคมศึกษาฯ
: อานาจการปกครองเปลี
่ยนแปลงไปจากเดิ
ด้านคุณลัด้กานคุ
ษณะ
ณลักษณะ
คาถาม :คอาถาม
านาจการปกครองเปลี
่ยนแปลงไปจากเดิ
มอย่างไรมอย่างไร
ยอมรับดความคิ
ดเห็นของสมาชิ
: อานาจการปกครองสู
งสุดเป็นของประชาชน
3. ยอมรั3.บความคิ
เห็นของสมาชิ
กในกลุ่มกเสีในกลุ
ยง ่มเสียง คาตอบ :คอาตอบ
านาจการปกครองสู
งสุดเป็นของประชาชน
โดยมี โดยมี
วนใหญ่
ส่วนใหญ่ส่โดยไม่
มีขโ้อดยไม่
ขัดแย้มีขง้อขัดแย้ง
ญเป็นกฎหมายสู
งสุดในการปกครองประเทศ
กฎหมายรักฎหมายรั
ฐธรรมนูญฐธรรมนู
เป็นกฎหมายสู
งสุดในการปกครองประเทศ
ครูอธิบายรายละเอี
ง ๆมเกีเพิ่ย่มวกัเติบมอนุ
เกี่ยสวกั
สาวรียป์ ไตย
ระชาธิปไตย
2. ครูอธิ2.
บายรายละเอี
ยดต่าง ๆยดต่
เพิ่มาเติ
าวรีบยอนุ์ประชาธิ
ม เพืาสู่อ่ขนั้นาเข้
เพิ่มเติม เพิ
เพื่มอเติ
นาเข้
สอนาสู่ขั้นสอน
ขั้นสอน ขั้นสอน
ครูยในแบ่
ห้นักงเรีกลุยนแบ่
งกลุ่ม 5จานวน
5 กลุ่มงบทบาทหน้
โดยแบ่งบทบาทหน้
3. ครูให้3.
นักเรี
่ม จานวน
กลุ่ม โดยแบ่
าที่ภายในาที่ภายใน
กลุ่มดังนีกลุ
้ ่มดังนี้
(ปรับตามบริ
ทโรงเรียน)
(ปรับตามบริ
ทโรงเรีบยน)
นักเรี่ ย1นคนที
- 4 รับบทบาทเป็
น “ประชาชน”
โดยกาหนดให้
นักเรียนคนที
- 4 รั่ บ1บทบาทเป็
น “ประชาชน”
โดยกาหนดให้
นนั่งเป็นวงกลม
นักเรียนจันับกมืเรีอยกันจั
นนับ่งมืเป็อนกัวงกลม
นักเรี่ ย5นคนที
- 6 รับบทบาทเป็
น “ขุโดยก
นนาง”
โดยกาหนดให้
นักเรียนคนที
- 6 รั่ บ5บทบาทเป็
น “ขุนนาง”
าหนดให้
นักเรียน นักเรียน
ต้องเข้
่งอยู่กลางวงของประชาชน
ต้องเข้าไปนั
่งอยูา่กไปนั
ลางวงของประชาชน
นักเรี่ ย7นคนที
่ 7 รับบทบาทเป็
น “พระราชา”
โดยกาหนดให้
นักเรียนคนที
รับบทบาทเป็
น “พระราชา”
โดยกาหนดให้
นักเรียน นักเรียน
ต้องเข้
นอยู่กลางวงของประชาชนและขุ
ต้องเข้าไปยื
นอยูาไปยื
่กลางวงของประชาชนและขุ
นนาง นนาง
4. ครูแจกกระดาษฟลิ
ับนักลเรีะกลุ
ยนแต่
ละกลุ
่มละ
4. ครูแจกกระดาษฟลิ
ปชาร์ทให้ปกชาร์
ับนัทกให้
เรียกนแต่
่ม กลุ
่มละ่ม 3กลุแผ่
น 3 แผ่น
แบ่งกระดาษให้
ยนที่รับบทบาทเป็
นประชาชน
แผ่น ขุนนาง
โดยให้แบ่โดยให้
งกระดาษให้
นักเรียนทีนั่รกับเรีบทบาทเป็
นประชาชน
1 แผ่น ขุ1นนาง
1 แผ่น และพระราชา
1 แผ่น และพระราชา
1 แผ่น 1 แผ่น

เวลา 1เวลา
ชั่วโมง1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
ที่ ก1ษาปีที่ 1
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แผนการจั
แผนการจั
ดการเรียดนรู
การเรี
้ที่ 39
ยนรู้ทเรืี่ ่อ39
ง ประเทศของเรา
เรื่อง ประเทศของเรา
หน่วยการเรี
หน่วยยการเรี
นรู้ที่ 7ยนรูเรื้ท่อี่ ง7รัฐเรืธรรมนู
่อง รัฐญธรรมนู
...กฎหมายของเรา
ญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังยคมศึ
นรู้ กสัษา
งคมศึ
ศาสนาและวั
กษา ศาสนาและวั
ฒนธรรมฒนธรรม
รายวิชารายวิ
สังคมศึ
ชา กสัษาฯ
งคมศึกษาฯ
ครูกาหนดประเด็
ครูกาหนดประเด็
นคาถามสนคาคัาถามส
ญ ดังนีาคั้ ญ ดังนี้
คาถาม :คนัาถาม
กเรียนคิ
: นัดกว่เรีายประชาชน
นคิดว่าประชาชน
ขุนนางและพระราชาต้
ขุนนางและพระราชาต้
องมีบทบาท
องมีบทบาท
หน้าที่อะไรบ้
หน้าาทีง่อะไรบ้
และสามารถท
าง และสามารถท
าอะไรได้าอะไรได้
บ้างในประเทศของตน
บ้างในประเทศของตน
คาตอบ :คประชาชน
าตอบ : ประชาชน
- ทางานรั- บทใช้
างานรั
ขุนนางและพระราชา,
บใช้ขุนนางและพระราชา,
ขุนนาง -ขุนนาง เป็นเจ้านายปกครองประชาชน
เป็นเจ้านายปกครองประชาชน
ช่วยแบ่งช่เบาภาระของพระราชา,
วยแบ่งเบาภาระของพระราชา,
- เป็นผู้น-าในการปกครองประเทศ
มีอานาจสูมีองทีานาจสู
่สุดในงที่สุดใน
พระราชาพระราชา
เป็นผู้นาในการปกครองประเทศ
ประเทศ ประเทศ
ทั้งนี้ให้เวลานั
ทั้งนี้ใกห้เรีเวลานั
ยนคิดกประมาณกลุ
เรียนคิดประมาณกลุ
่มละ 10่มนาที
ละ 10
โดยให้
นาทีนักโดยให้
เรียน นักเรียน
เขียนใส่กเขีระดาษกระดาษฟลิ
ปชาร์ททีป่ตชาร์
นเองได้
ับ รับ
ยนใส่กระดาษกระดาษฟลิ
ทที่ตรนเองได้
ขั้นสรุป ขั้นสรุป
๑. ครูสุ่ม๑.นักครู
เรียสนุ่มนั2กเรีกลุย่มนแล้2วกลุ
ให้อ่มอกมาน
าชั้นเรียนาชัโดยครู
โอกาสให้โอกาส
แล้วให้อาเสนอหน้
อกมานาเสนอหน้
้นเรียนให้โดยครู
นักเรียนทีนั่มกีคเรีวามคิ
นแตกต่
นกลุ่มอื่อ่นนกลุ
ได้น่มาเสนอสิ
ที่ตนเองคิ
ยนที่มดีคเห็วามคิ
ดเห็านงจากเพื
แตกต่า่องจากเพื
อื่นได้น่งาเสนอสิ
่งทีด่ตนเองคิด
ด้วย ด้วย
สรุปถึงบทบาทของประชาชน
ขุนนางและพระราชา
ดังนี้ “ประชาชน
๒. ครูสรุ๒.
ปถึครู
งบทบาทของประชาชน
ขุนนางและพระราชา
ดังนี้ “ประชาชน
ขุนนางและพระราชาต่
ขุนนางและพระราชาต่
างก็มีบทบาทหน้
างก็มีบทบาทหน้
าที่ที่พึงปฏิ
าทีบ่ทัตี่พิขึงองตนเอง”
ปฏิบัติของตนเอง”

เวลา 1เวลา
ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
ที่ ก1ษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่
ของผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครองได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ถามตอบ
ถามตอบ
สรุปความรู้

- ประเด็นคาถามสาคัญ ดี : บอกบทบาทหน้าที่ของ

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ดี : วิเคราะห์บทบาทหน้าที่

แผ่นชาร์ท

ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง
ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : บอกบทบาทหน้าที่
ของผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครองได้อย่างถูกต้องแต่
ไม่ครบทุกประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง
และผู้ถูกปกครองได้

ของผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครองได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ของผู้ปกครองและผู้
ถูกปกครองได้อย่างมีเหตุผล
แต่ไม่ครบทุกประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของ
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง
ได้อย่างมีเหตุผล

การทางานกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ดี : ยอมรับความคิดเห็นของ

การทางานกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
พอใช้ : ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
เสียงส่วนใหญ่แต่มีข้อขัดแย้ง
บ้าง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
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๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙.
เห็นน/ข้
/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิดดเห็
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

2. ความสาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายความหมาย และความส าคั ญ ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์ความสาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ที่มา https://graphicriver.net/item/cartoonได้อย่างมีเหตุผล
king/19535034
king/19535034

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

สาระสาคัญ
รัฐธรรมนูญ เป็ นกฎหมายสู งสุด ที่ใช้ในการ
ปกครองประเทศ และกาหนดสิทธิ หน้าที่ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่พลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง รู้จักกับรัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส.2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญของ
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยการให้นักเรียนพิจาณาภาพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ทั้ง 3 ภาพ คือ ภาพพระราชา ขุนนาง และประชาชน
โดยสังเขป

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
ญ ญ
เรืรู้จ่อักงรูกับ้จักรัฐกัธรรมนู
บรัฐธรรมนู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์ความสาคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญจากการแสดงบทบาทสมมติ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง รู้จักกับรัฐธรรมนูญ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง รู้จักกับรัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้ สัเรื
่อง กรัษา
ฐธรรมนู
ญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
http://www.cartoon-clipart.co/shrek.html
http://www.cartoon-clipart.co/shrek.html
ด้านคุณลักษณะ
http://cliparts.co/people-cartoon-images
ด้านคุ
ณลักษณะ
3.
วิเคราะห์
ความสาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ แล้วให้นักhttp://cliparts.co/people-cartoon-images
เรียนช่วยกันบอกบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาพ เช่น
3.อวิย่เาคราะห์
แล้วให้นักเรีมีบยนช่
วยกันบอกบทบาทหน้
าที่ของแต่ละภาพ
เช่นบทบาท
ได้
งมีเหตุคผวามส
ล าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชา
ทบาทหน้
าที่ในการปกครองประเทศ
ขุนนางมี
พระราชา
มีบทบาทหน้
าที่ในการปกครองประเทศ
บทบาท
หน้
าที่ในการบริ
หารราชการ
ประชาชนมีบทบาทหน้ขุานทีนางมี
่ในการท
างาน
. ได้อย่างมีเหตุผล
หน้
าทีอ่ในการบริ
.
และต้
งเสียภาษีหใารราชการ
ห้กับรัฐ ประชาชนมีบทบาทหน้าที่ในการทางาน
และต้
ยภาษีในห้ักเรีับรัยฐนเห็นว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2. ครูอเชืงเสี
่อมโยงให้
2.
ครูาเชืทุ่อกมโยงให้
นักเรียนเห็าอะไรก็
นว่าแต่ไลด้ะคนมี
บทบาทหน้าทีด่ขอะไรขึ
องตนเอง
และถ้
คนต่างสามารถท
ตามใจตนเองจะเกิ
้น
และถ้
าทุกาคนต่
งสามารถทาอะไรก็ได้ตามใจตนเองจะเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนาเข้
สู่ขั้นาสอน
เพื่อนาเข้าสู่ขั้นสอน
ขั้นสอน
ขั3.้นครู
สอน
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและเข้ากลุ่มเหมือนชั่วโมงที่ 1 โดยครูแจก
3.
ครูให้นักเรี
ยนแบ่
่มและเข้ากลุาที่ม่ขเหมื
อนชั่วโมงทีขุ่ 1นนางและ
โดยครูแจก
กระดาษฟลิ
บชาร์
ทสรุงกลุ
ปบทบาทหน้
องประชาชน
กระดาษฟลิ
ปบทบาทหน้
นางและ
พระราชาคืนบให้ชาร์
แต่ทลสรุ
ะกลุ
่ม และครูให้าทีน่ขักองประชาชน
เรียนช่วยกันเลืขุนอกบทบาทใน
พระราชาคื
่ม และครู
นักเรียสนช่ร้าวงบทบาทสมมติ
ยกันเลือกบทบาทใน
ข้อที่สาคัญทีน่สใหุ้ดแมาต่ล1ะกลุ
บทบาท
เพื่อในห้ามาใช้
ของตัว
ข้ละคร
อที่สาคั
ญ
ที
ส
่
ด
ุ
มา
1
บทบาท
เพื
อ
่
น
ามาใช้
ส
ร้
า
งบทบาทสมมติ
ข
องตัอวก
(พระราชา ขุนนาง และประชาชน) ตามบทบาทที่นักเรียนเลื
ละคร
ตามบทบาทที่นักปเรีระมาณ
ยนเลือก
โดยครู(พระราชา
ให้เวลานักเรีขุนยนาง
นเลือและประชาชน)
กและคิดนาเสนอบทบาทสมมติ
โดยครู
ให้เวลานักเรียนเลือกและคิดนาเสนอบทบาทสมมติประมาณ
15 นาที
15
4. ครูนาที
หมุนเวียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทสมมติตามที่แต่
ครู
ห
มุนเวีย่สนให้
ักเรียนแต่
ได้แสดงบทบาทสมมติ
ตามที่แต่
4.
ละตัวละครที
มาชินกในกลุ
่มได้เลลืะกลุ
อก ่มโดยที
่
ละตัวละครที่สมาชิกในกลุ่มได้เลือก โดยที่
เวลา 1 ชั่วโมง
1 กชัษาปี
่วโมงที่ 1
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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รอบที่ 1 ครูให้นักเรียนแสดงบทบาททีละตัวละคร และทีละกลุ่ม
รอบที่ 2 ครูให้นักเรียนแสดงบทบาททุกตัวละครพร้อมกันทุกกลุ่ม
5. ครูสรุปและชี้ประเด็นสาคัญให้นักเรียนเห็นว่า “ในรอบที่ 1 เมื่อ
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติทีละตัวละคร และทีละกลุ่มนั้นบรรยากาศ
ทั้งห้องเรียนก็ดสู งบเรียบร้อยดี แต่พอรอบที่ 2 เมื่อทุกกลุ่มต่างคนต่าง
ทาพร้อมกันบรรยากาศทั้งห้องก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นทันที”
ครูตั้งประเด็นคาถามสาคัญเพื่อชวนให้นักเรียนคิดและยกมือตอบ
คาถาม ดังนี้
- ถ้าเปรียบเสมือนกับคนทุกคนในห้องนี้อยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่
แล้วเกิดความวุ่นวายอย่างเมื่อซัสักครู่ นี้เราควรจะทาอย่างไร
(แนวคาตอบ : เราควรจะต้องมาตั้งกฎกติการ่วมกัน)
ครูอธิบายเพิ่มเติมเชื่อมโยงว่า “ถ้าเปรียบเป็นประเทศกฎกติกา
ร่วมกันนี้ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ”
- นักเรียนคิดว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญมีความสาคัญอย่างไรกับการ
บริหารประเทศ และประชาชน
(แนวคาตอบ : กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กาหนดแบบ
แผนระเบียบทางการเมือง และการบริหารประเทศ และกาหนดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน)
ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน โดยครูให้นักเรียนดูภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง รู้จักกับรัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย-1.jpg
และสรุปประเด็นว่า “รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการ
ปกครองประเทศ
ปกครองประเทศเป็นกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคน และทำ�ให้เรารับรู้
เป็
่ยวข้องกับสทุว่ นร่
กคน
และทาให้เรารับรู้ถึงสิทธิ เสรีปภไตย”
าพ
ถึงนสิทกฎหมายที
ธิ เสรีภาพ่เกีและการมี
วมในการปกครองแบบประชาธิ
และการมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย”

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และอภิปรายในประเด็นดังนี้ “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรต่อการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
มนุษย์”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง รู้จักกับรัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ความสาคัญของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญได้

ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายคุณค่าของ
รัฐธรรมนูญที่มีต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมมนุษย์

วิธีการ
- ถามตอบ

เครื่องมือที่ใช้
- ประเด็นคาถาม
สาคัญ

เกณฑ์
ดี : อธิบายความหมาย และ
ความสาคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายความหมาย
และความสาคัญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้องแต่
ไม่ครบในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถอธิบาย
ความหมาย และความสาคัญ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ดี : วิเคราะห์ความสาคัญของ
การทางานกลุ่ม
พฤติกรรมการทางาน กฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
กลุ่ม
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ความสาคัญ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้
อย่างมีเหตุผลแต่ไม่ครบในบาง
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญได้
- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
การทางานกลุ่ม
กลุม่
- อภิปราย
- ประเด็นคาถาม

ดี : อภิปรายคุณค่าของ
รัฐธรรมนูญที่มีต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมมนุษย์ได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : อภิปรายคุณค่าของ
รัฐธรรมนูญที่มีต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมมนุษย์ได้อย่าง
เหมาะสมแต่ไม่ครบในบาง
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายคุณค่าของ
รัฐธรรมนูญที่มีต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมมนุษย์ได้

257
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258 245

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็
เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส 2.2 ม.1/1 อธิบาย
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
เรืรัฐ่อธรรมนู
ง รัฐธรรมนู
ญของเรา
ญของเรา
หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และ 1. ครูตั้งคาถามและถามตอบนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนคิดว่ารัฐธรรมนูญมีความสาคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ใบความรู้ เรื่อง รัฐธรรมนูญ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
อย่างไร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
(แนวคาตอบ : เป็นกฎหมายที่กาหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อ
โดยสังเขป
1. สรุปประเด็นสาคัญของ
เพื
คุ้มครองประโยชน์
ของประชาชน)
คุ้ม่อครองประโยชน์
ของประชาชน)
รัฐธรรมนูญ
สาระสาคัญ
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
- โดยครูใช้วิธีให้นักเรียนยกมือตอบคาถามและเขียนคาตอบลงบนกระดาน และ
เรียจนพิ
จารณาภาพ
Infographic
ความส�
คัญของรั
ฐธรรมนู
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้
ให้นักเรีนยักนพิ
ารณาภาพ
Infographic
ความส
าคัญำของรั
ฐธรรมนู
ญ ญ
จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพ Infographic ความสาคัญของรัฐธรรมนูญ โดยครูอธิบาย
ต้องเรียนรู้หลักการ เจตนารมณ์
เพิ่มเติมเพื่อนาไปสู่ขั้นสรุป
โครงสร้าง และสาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
ขอบเขตเนื้อหา
1. หลักการของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
2. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ที่มทีา่มา :
: https://www.pinterest.com/pin/349803096029918857/
https://www.pinterest.com/pin/349803096029918857/

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง รัฐธรรมนูญของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
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แล้แล้
วครู
วครู
เชืเ่อชืมโยงเพื
่อมโยงเพื่อน่อาเข้
นาเข้าสูา่ขสูั้น่ขั้นสอน
สอน
จุดประสงค์
จุดประสงค์
การเรี
การเรี
ยนรูยนรู
้ ้
ขั้นขัสอน
้นสอน
ด้านความรู
ด้านความรู
้ ้
2.2.ครูครู
แบ่แงบ่นังกนัเรีกเรียนออกเป็
ยนออกเป็นน66กลุกลุ่ม่มโดยใช้
โดยใช้ววิธิธีกีการนั
ารนับบเลข
เลขและให้
และให้นนักักเรีเรียยนส่
นส่งตัวแทน
1. 1.
อธิ บอธิายหลั
บ ายหลั
่มมาจั
่มมาจั
บสลากเลื
บสลากเลือกประเด็
อกประเด็นนหัหัวข้วข้ออพร้พร้ออมรัมรับบใบความรู
ใบความรู้เนื้เนื้อ้อหาเพื
หาเพื่อ่อใช้
ใช้ปประกอบการ
ระกอบการ
ก การและเจตนารมณ์
ก การและเจตนารมณ์ กลุกลุ
วิเคราะห์ดังดันีง้ นี(ปรั
้ (ปรับตามบริ
บตามบริบบทของโรงเรี
ทของโรงเรียยน)น)
ของรั
ของรั
ฐธรรมนู
ฐธรรมนู
ญแห่
ญแห่
งราชอาณาจั
งราชอาณาจั
กรไทย
กรไทย วิเคราะห์
่มาของรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญแห่แห่งราชอาณาจั
งราชอาณาจักกรไทย
รไทยพุพุททธศั
ธศักกราช
ราช 2560
2560
1)1)ที่มทีาของรั
ฉบับฉบัปับจจุปับจันจุบได้ันได้
ด้านทั
ด้านทั
กษะและกระบวนการ
กษะและกระบวนการ
2)2)หลัหลักการส
กการสาคัาคัญญของรั
ของรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญ
2. วิ2.เคราะห์
ผลจากการใช้
รัฐรธรรมนู
ญญ
วิเคราะห์
ผลจากการใช้
ัฐธรรมนู
3)3)เจตนารมณ์
เจตนารมณ์ของรั
ของรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญ
ฉบับฉบัปับจจุปับจันจุบได้ันอได้ย่าองมี
หตุเหตุ
ผลผล
ย่าเงมี
4)4)สิทสิธิทแธิละเสรี
และเสรีภภาพของประชาชนตามรั
าพของประชาชนตามรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ
ด้านคุ
ด้าณ
นคุลัณกษณะ
ลักษณะ
5)5)หน้หน้าทีา่ขทีองประชาชนตามรั
่ของประชาชนตามรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ
บความคิ
นของสมาชิ
3. ยอมรั
บความคิ
ดเห็ดนเห็ของสมาชิ
กในกใน
3. ยอมรั
การมีส่วสนร่
่วนร่วมของประชาชนตามรั
วมของประชาชนตามรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ
6)6)การมี
วนใหญ่
โดยไม่
กลุ่มกลุเสี่มยเสีงส่ยวงส่นใหญ่
โดยไม่
มีขม้อีขขั้อดขัแย้ดแย้
งง
แจกกระดาษฟลิบชาร์
บชาร์จให้
จให้นนักักเรีเรียยนกลุ
นกลุ่ม่มละละ11แผ่
แผ่นนและให้
และให้นนักักเรีเรียยนแต่
นแต่ละกลุ่ม
3.3.ครูครู
แจกกระดาษฟลิ
. .
ปประเด็
สาคัญญจากเนื
จากเนื้อหาที
้อหาที่ได้่ได้รับรับ
สรุสรุ
ปประเด็
นสนาคั
ยนคัดเลื
ดเลือกตั
อกตัวแทนกลุ
วแทนกลุ่ม่ม11คนท
คนทาหน้
าหน้าาทีที่เป็่เป็นนคนน
คนนาเสนออยู
าเสนออยู่ที่แผ่นป้าย
4.4.ครูครู
ให้ในห้ักนเรีักเรี
ยนคั
และให้สมาชิ
สมาชิกในกลุ
กในกลุ่ม่มทีที่เหลื
่เหลืออเวีเวียยนฐานเพื
นฐานเพื่อ่อแลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนเรี
นเรียยนรู
นรู้กับกลุ่มต่าง ๆ
ของตนเองและให้
ของตนเอง
าแต่ละฐาน
ละฐานกาหนดให้
กาหนดให้ผผู้นู้นาเสนอท
าเสนอทาหน้
าหน้าาทีที่น่นาเสนอประเด็
าเสนอประเด็นนสสาคั
าคัญที่กลุ่ม
ๆ ๆซึ่งซึเมื่งเมื
่อเข้่อเข้
าแต่
ของตนเองสรุ
ปได้ให้ใกห้ับกแขกผู
ับแขกผู้ม้มาเยื
าเยืออนนส่ส่ววนแขกที
นแขกที่ม่มาเยื
าเยืออนสามารถซั
นสามารถซักกถามประเด็
ถามประเด็นข้อ
ของตนเองสรุ
ปได้
่มมเติมได้ได้
มได้โดยให้
โดยให้
ู้นาเสนอใช้
�ำเสนอใช้
ปากกาเคมี
ากกาเคมีสีแสดง
ีแดง
อเสนอแนะประเด็นนต่ต่างางๆเพิ
ๆเพิ่มเพิ่มเติเติ
โดยให้
สงสัสงสั
ย ยหรืหรื
อเสนอแนะประเด็
ผผู้นู้นผาเสนอใช้
ปปากกาเคมี
ยนเพิ
มลงในแผ่นฟลิ
นฟลิบบชาร์
ชาร์ททสรุสรุปปประเด็
ประเด็นนของตนเอง
ของตนเอง
เขียเขีนเพิ
่มเติ่มเติ
มลงในแผ่

แผนการจั
แผนการจัดการเรี
ดการเรียยนรูนรู้ท้ที่ 41
ี่ 41 เรืเรื่อ่องง รัรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญของเรา
ของเรา
วยการเรี
ฐธรรมนู
ญ...กฎหมายของเรา
หน่วหน่ยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ้ท7ี่ 7เรื่อเรืง่องรัฐรัธรรมนู
ญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มกลุสาระการเรี
ยนรูยนรู
้ สั้ งสัคมศึ
กษา
ฒฒ
นธรรม
รายวิ
่มสาระการเรี
งคมศึ
กษาศาสนาและวั
ศาสนาและวั
นธรรม
รายวิชชาา สัสังงคมศึ
คมศึกกษาฯ
ษาฯ
เวลา
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 11
ชั้นนมัมัธธยมศึ

๒๖๐
๒๖๐
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ขั้นสรุป
5. ครูนาเสนอบัตรคาประโยคเหล่านี้ขึ้นบนกระดานดา “รัฐธรรมนูญปี 2560 ถือว่า
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” “รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยาก” “รัฐธรรมนูญเป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนได้จริง” “เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง” แล้วครูถามนักเรียนว่าจากประโยคข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย และเพราะอะไร โดยครูสุ่มนักเรียนในกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อ
นาเสนอเหตุผล เช่น “รัฐธรรมนูญปี 2560 ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง”
เห็นด้วย เพราะมีการเปิดช่องให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐผ่าน
กระบวนการขององค์กรอิสระ เป็นต้น โดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน และร่วมกัน
ตอบคาถามดังกล่าว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง รัฐธรรมนูญของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๖๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายหลักการและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันได้

วิธีการ
- สรุปประเด็นสาคัญ

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิ เ คราะห์ ผ ลจากการใช้ - สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

- สังเกตพฤติกรรมการ

ทางานกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผลงาน
- บัตรคาประโยค

เกณฑ์
ดี : อธิบายหลักการและ
เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันได้ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายหลักการ
และเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันได้แต่ไม่ครบใน
บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายหลักการและ
เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันได้

ดี : วิเคราะห์ผลจากการ
พฤติกรรมการทางาน ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
กลุ่ม
ปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์ผลจาก
การใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล
แต่ไม่ครบในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์ผลจากการใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ได้
- แบบสังเกต

ดี : ยอมรับความคิดเห็น
พฤติกรรมการทางาน ของสมาชิกในกลุ่มเสียง
กลุ่ม
ส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อ
ขัดแย้ง
พอใช้ : ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกใน
- แบบสังเกต
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
กลุ่มเสียงส่วนใหญ่แต่มี
ข้อขัดแย้งบ้าง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วน
ใหญ่

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................... .......................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
ความคิดดเห็
๙.
เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

264
ใบความรู้ เรื่อง รัฐธรรมนูญ
๑.
1. ที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรด
ธศักกราช
ราช๒๔๗๕
๒๔๗๕เป็นเป็ต้ นมา
ต้ นการ
มา
เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุ ทธศั
การปกครองของประเทศไทยได้
ด�ำรงเจตนารมณ์
่นในระบอบประชาธิปปไตยอั
ไตยอันนมีมีพพระมหากษั
ระมหากษัตตริิรยิ ์ทรงเป็น
ปกครองของประเทศไทยได้ดารงเจตนารมณ์
ยึดยมัึด่นมัในระบอบประชาธิ
่มเติ่มมเติมและประกาศใช้
รัฐธรรมนู
ญเพืญ่อเพื
จัด่อระเบี
ยบการ
แม้ได้ได้มมีกีการยกเลิ
ไขเพิ
และประกาศใช้
ประมุขต่อเนื
เนื่อ่องมาโดยตลอด
งมาโดยตลอดแม้
ารยกเลิก กแก้แก้ไขเพิ
รัฐธรรมนู
จัดระเบี
ยบ
ปกครองให้เหมาะสมหลายครั
้ง แต่
การปกครองก็
มิไมด้ิไมด้ีเมสถี
การปกครองให้
เหมาะสมหลายครั
้ง แต่
การปกครองก็
ีเสถียรภาพหรื
ยรภาพหรืออราบรื
ราบรื่น่นเรีเรียยบร้
บร้ออยเพราะยั
ยเพราะยังคงประสบ
ปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ บางครั้งเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มี
ผู้ไม่น าพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ หรือขาด
ความตระหนักสานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน จนทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่ง
จาต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม แต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์ การเมืองการปกครองที่ยังไม่เหมาะสมแก่
สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย ให้ความสาคัญแก่รูปแบบ และวิธีการยิ่งกว่าหลักการพื้นฐานในระบอบ
ประชาธิปไตยหรือไม่อาจน ากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ ในยามวิกฤติที่มี
รูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักใน
การปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดทากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น โดยได้กาหนดกลไก
เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจั ดโครงสร้างของหน้าที่ และ
อานาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม
การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจาเป็นและ
ความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุม
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่การใช้
สิทธิเสรีภาพดังกล่ าวต้องอยู่ภ ายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่ วนรวม การกาหนดให้ รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน
เช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามามีอานาจใน
การปกครองบ้ านเมืองหรือใช้อานาจตามอาเภอใจ และการกาหนดมาตรการป้องกัน และบริห ารจัดการ
วิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้กาหนดกลไกอื่น ๆ ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว้ เพื่อใช้เป็ นกรอบ ในการพัฒนาประเทศตาม
แนวนโยบายแห่ งรัฐ และยุ ท ธศาสตร์ช าติซึ่งผู้ เข้ ามาบริห ารประเทศแต่ ล ะคณะจะได้กาหนดนโยบายและ
วิธีดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็นอย่าง
ร่วมมือร่วมใจกัน รวมตลอดทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้
รักสามัคคีปรองดอง การจะดาเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ จาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชน
ทุกภาคส่วนกับ หน่ วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและประเพณี การปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และลักษณะสังคมไทย หลักความ
สุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะทาให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้
อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการดาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติตต่า่ ง ๆๆ เป็เป็นนระยะ
ระยะๆ
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265
ๆ ๆเปิเปิ
ดโอกาสให้
ดโอกาสให้ประชาชนเข้
ประชาชนเข้าถึางถึร่งาร่งรั
างรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญและความหมายโดยผ่
และความหมายโดยผ่าานทางสื
นทางสื่อ่อต่ต่าางง ๆๆ อย่
อย่าางกว้
งกว้างขวาง และให้
ยการเสนอแนะข้
อ ควรแก้
ไ ขเพิ
ประชาชนมี
ประชาชนมีส่วสนร่
่วนร่วมในการพั
วมในการพัฒฒนาสารั
นาสารัตตถะของร่
ถะของร่างรั
างรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญด้ด้ววยการเสนอแนะข้
ยการเสนอแนะข้
ออควรแก้
ควรแก้
ไไขเพิ
ขเพิ
่มเติ่ มมเติเมืม่อเมื
การ่ อ
จัดจัการจั
ทดาร่
ทาร่
าดงรัร่าางรั
ฐงรัธรรมนู
ฐฐธรรมนู
ญญแล้ญแล้วแล้
เสร็
วเสร็
จ จก็จไก็ด้ก็ได้เไผยแพร่
ร่ารรงรั
่า่างรังรั
ฐฐธรรมนู
และค
าอธิ
าอธิ
บบายสาระส
าคัำคัญญญของร่
ของร่
งรังรัฐฐธรรมนู
ธณรมนู
วเสร็
ด้เผยแพร่
เผยแพร่
ฐธรรมนู
ธรรมนูญญญและค
และค�
ำอธิ
บายสาระส
ายสาระส�าคั
ของร่าาางรั
ธรรมนูญญโดย
โดย
สรุสรุ
ปในลั
ปในลั
กษณะที
กษณะที่ป่ระชาชนสามารถเข้
ประชาชนสามารถเข้าใจเนื
าใจเนื้อ้อหาส
หาสาคัาคัญญของร่
ของร่าางรังรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญได้ได้โโดยสะดวกและเป็
ดยสะดวกและเป็นการทั่วไป
และจั
และจั
ดให้
ดให้มีกมารออกเสี
ีการออกเสียงประชามติ
ยงประชามติเพืเพื่อ่อให้ให้คความเห็
วามเห็นนชอบแก่
ชอบแก่รร่า่างรังรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญทัทั้ง้งฉบั
ฉบับบ ในการนี
ในการนี้ สภานิติบัญญัติ
แห่แห่
งชาติ
งชาติได้ไมด้ีมติีมเติสนอประเด็
เสนอประเด็นนเพิเพิ่ม่มเติเติมมอีอีกกประเด็
ประเด็นนหนึ
หนึ่ง่งเพืเพื่อ่อให้ให้มมีกีการออกเสี
ารออกเสียยงประชามติ
งประชามติใในคราวเดี
นคราวเดียวกันด้วย
การออกเสี
การออกเสียงประชามติ
ยงประชามติปรากฏผลว่
ปรากฏผลว่า าประชาชนผู
ประชาชนผู้ม้มีสีสิทิทธิธิอออกเสี
อกเสียยงประชามติ
งประชามติโโดยคะแนนเสี
ดยคะแนนเสียยงข้
งข้างมากของผู้มา
ออกเสี
ออกเสี
ยงประชามติ
ยงประชามติเห็เนห็ชอบกั
นชอบกับบร่าร่งรั
างรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญและประเด็
และประเด็นนเพิเพิ่ม่มเติเติมมดัดังงกล่
กล่าาวว คณะกรรมการร่
คณะกรรมการร่าางรัฐธรรมนูญจึง
ดาเนิ
ดาเนิ
น การแก้
น การแก้ไขร่
ไขร่างรั
างรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญในส่
ในส่วนที
วนที่เกี่เกี่ย่ยวข้วข้อองให้
งให้สสอดคล้
อดคล้อองกังกับบผลการออกเสี
ผลการออกเสียยงประชามติ
งประชามติในประเด็น
เพิเพิ
่มเติ่มเติ
ม มและได้
และได้ส่งสให้
่งให้ศาลรั
ศาลรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญพิพิจจารณาว่
ารณาว่าาเป็เป็นนการชอบด้
การชอบด้ววยผลการออกเสี
ยผลการออกเสียยงประชามติ
งประชามติแล้วหรือไม่ ซึ่ง
ต่ อต่มาศาลรั
อ มาศาลรัฐ ธรรมนู
ฐ ธรรมนูญญได้ได้วิ นวิ นจิ ฉัจ ฉัยยให้ให้คคณะกรรมการร่
ณะกรรมการร่าางรังรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญแก้
แก้ไไขเพิ
ขเพิ่ ม่ มเติเติมมข้ข้ออความบางส่
ความบางส่ว น และ
คณะกรรมการร่
คณะกรรมการร่างรัางรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญได้ได้ดดาเนิ
าเนินนการแก้
การแก้ไขตามค
ไขตามคาวิาวินนิจิจฉัฉัยยของศาลรั
ของศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญแล้
แล้วว นายกรั
นายกรัฐมนตรีจึงนา
ร่าร่งรัางรั
ฐ ธรรมนู
ฐ ธรรมนูญญขึ้นขึ้ทูน ทูล เกล้
ล เกล้าทูาทูลลกระหม่
กระหม่ออมถวาย
มถวายต่ต่ออมารั
มารัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญแห่
แห่งงราชอาณาจั
ราชอาณาจักกรไทย
รไทย (ฉบั บ ชั่ วคราว)
พุทพุธศั
ทธศั
กราช
กราช๒๕๕๗
๒๕๕๗แก้แก้ไขเพิ
ไขเพิ่มเติ
่มเติมม(ฉบั
(ฉบับบทีที่ ๔)
่ ๔)พุพุททธศัธศักกราช
ราช๒๕๖๐
๒๕๖๐บับัญญญัญัตติใิให้ห้นนายกรั
ายกรัฐฐมนตรี
มนตรีขขอรั
อรับพระราชทาน
ร่าร่งรัางรั
ฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญนั้นนัคื้นนคืมาแก้
นมาแก้ไขเพิ
ไขเพิ่ม่มเติเติมมเฉพาะบางประเด็
เฉพาะบางประเด็นนได้ได้เมืเมื่อ่อดดาเนิ
าเนินนการแล้
การแล้ววเสร็
เสร็จจ นายกรั
นายกรัฐฐมนตรีจึงนาร่าง
รัฐรัธรรมนู
ฐธรรมนูญญนั้ นนัขึ้ น้นขึ้ทูน ทูลเกล้
ลเกล้าทูาทูลลกระหม่
กระหม่ออมถวายเพื
มถวายเพื่อ่อทรงลงพระปรมาภิ
ทรงลงพระปรมาภิไไธย
ธย ประกาศใช้
ประกาศใช้เเป็ป็นนรัรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจั
ราชอาณาจักรไทยสื
กรไทยสืบไป
บไปทรงพระราชด
ทรงพระราชดาริาริว่วา่สมควรพระราชทานพระราชานุ
าสมควรพระราชทานพระราชานุมมัตัติ ิ จึจึงงมีมีพพระราชโองการด
ระราชโองการดารัส
เหนื
เหนื
อเกล้
อเกล้าเหนื
าเหนือกระหม่
อกระหม่อมให้
อมให้ตตรารั
รารัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญแห่
แห่งราชอาณาจั
งราชอาณาจักกรไทยฉบั
รไทยฉบับบนีนี้ข้ขึ้นึ้นไว้ไว้ ให้
ให้ใใช้ช้แแทนรั
ทนรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั
ราชอาณาจักรไทย
กรไทย(ฉบั
(ฉบับบชั่วชัคราว)
่วคราว)พุพุททธศัธศักกราช
ราช๒๕๕๗
๒๕๕๗ซึซึ่ง่งได้ได้ตตราไว้
ราไว้ ณณ วัวันนทีที่ ่ ๒๒
๒๒ กรกฎาคม
กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๗
๒๕๕๗ตั้งตัแต่
้งแต่วันวประกาศนี
ันประกาศนี้เป็้เป็นนต้นต้นไปไป
2.๒.
2. หลัหลั
กการส
กการสาคัาคัญญของรั
ของรัฐธรรมนู
ฐธรรมนูญญ
มาตรา
มาตรา๑๑ประเทศไทยเป็
ประเทศไทยเป็นนราชอาณาจั
ราชอาณาจักกรอัรอันนหนึ
หนึ่ง่งอัอันนเดีเดียยววจะแบ่
จะแบ่งงแยกมิ
แยกมิไได้ด้
มาตรา
มาตรา๒๒ประเทศไทยมี
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิ
การปกครองระบอบประชาธิปปไตยอั
ไตยอันนมีมีพพระมหากษั
ระมหากษัตตริริยย์ท์ทรงเป็
รงเป็นประมุข
มาตรา
มาตรา๓๓อานาจอธิ
อานาจอธิปปไตยเป็
ไตยเป็นนของปวงชนชาวไทย
ของปวงชนชาวไทยพระมหากษั
พระมหากษัตตริริยย์ผ์ผู้ทู้ทรงเป็
รงเป็นนประมุ
ประมุขขทรงใช้
ทรงใช้อานาจนั้น
ทางรั
ทางรั
ฐสภา
ฐสภาคณะรั
คณะรัฐมนตรี
ฐมนตรีและศาล
และศาลตามบทบั
ตามบทบัญญญัญัตติแิแห่ห่งงรัรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ รัรัฐฐสภา
สภา คณะรั
คณะรัฐฐมนตรี
มนตรี ศาล
ศาล องค์กรอิสระ
และหน่
และหน่
วยงานของรั
วยงานของรัฐ ฐต้อต้งปฏิ
องปฏิบบัตัิตหิหน้น้าทีาที่ให้่ให้เป็เป็นนไปตามรั
ไปตามรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ กฎหมาย
กฎหมาย และหลั
และหลักกนินิตติธิธรรม
รรม เพื่อประโยชน์
ส่วส่นรวมของประเทศชาติ
วนรวมของประเทศชาติและความผาสุ
และความผาสุกกของประชาชนโดยรวม
ของประชาชนโดยรวม
มาตรา
มาตรา๔๔ศักศัดิก์ศดิ์รีศครีวามเป็
ความเป็นนมนุมนุษษย์ย์สิสิททธิธิเสรี
เสรีภภาพ
าพและความเสมอภาคของบุ
และความเสมอภาคของบุคคคลย่
คลย่อมได้รับ ความ
คุ้มคุครองปวงชนชาวไทยย่
้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้
อมได้รับรับความคุ
ความคุ้ม้มครองตามรั
ครองตามรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญเสมอกั
เสมอกันน
มาตรา
มาตรา๕๕รัฐรัธรรมนู
ฐธรรมนูญญเป็เป็นนกฎหมายสู
กฎหมายสูงสุงสุดดของประเทศ
ของประเทศบทบั
บทบัญญญัญัตติใิใดของกฎหมาย
ดของกฎหมาย กฎ
กฎ หรือข้อบังคับ
หรืหรื
อการกระท
อการกระทาใด
าใดขัดขัหรื
ดหรือแย้
อแย้งต่งต่ออรัฐรัธรรมนู
ฐธรรมนูญญบทบั
บทบัญญญัญัตติหิหรืรืออการกระท
การกระทานั
านั้น้นเป็เป็นนอัอันนใช้
ใช้บบั งังคัคับมิได้ เมื่อไม่มี
ระท�าการนั
ำ การนั
้ นหรืหรื
ฉักรณี
ย กรณี
นไปตามประเพณี
ั้ น ไปตามประเพณี
บทบั
บทบัญญญัญัติแตห่ิแงห่รังฐรัธรรมนู
ฐธรรมนูญญนีนี้ บ้ บั งคัั งคับบแก่แก่กกรณี
รณีใดใดให้ให้กกระท
ระท
าการนั
้ น้นหรื
ออวิวิอนนิวิจิจนฉัฉัิ ยจยกรณี
นนั้ นั้ นไปตามประเพณี
การ
การปกครองประเทศไทยในระบบประชาธิ
ปไตยอั
มีระมหากษั
พระมหากษั
ิยรงเป็
์ทรงเป็
นประมุ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปปไตยอั
ไตยอั
นนมีมีพนพระมหากษั
ตตริริยตย์ทิร์ทรงเป็
นนประมุ
ประมุ
ขข ข
มาตรา
มาตรา๖๖องค์
องค์พพระมหากษั
ระมหากษัตตริยริย์ท์ทรงด
รงดารงอยู
ารงอยู่ในฐานะอั
่ในฐานะอันนเป็เป็นนทีที่เ่คารพสั
เคารพสักกการะ
การะ ผูผู้ใ้ใดจะละเมิ
ดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะ
กล่กล่
าวหาหรื
าวหาหรื
อฟ้ออฟ้งร้
องร้องพระมหากษั
องพระมหากษัตตริยริ์ใยนทางใด
์ในทางใดๆๆมิมิได้ได้
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3. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๓.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดทากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น โดยได้กาหนด
กลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่
และอานาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐ ธรรมนูญ และสั มพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญ ญั ติกับ ฝ่ายบริห ารให้
เหมาะสม การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจาเป็น
และความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุม
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่การใช้
สิทธิเสรีภาพดังกล่ าวต้องอยู่ภ ายใต้ก ฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่ วนรวม การกาหนดให้ รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน
เช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอานาจใน
การปกครองบ้ านเมืองหรือใช้อานาจตามอาเภอใจ และการกาหนดมาตรการป้องกัน และบริห ารจัดการ
วิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้กาหนดกลไกอื่น ๆ ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว้ เพื่อใช้เป็น กรอบในการพัฒ นาประเทศตาม
แนวนโยบายแห่ งรัฐ และยุ ท ธศาสตร์ช าติซึ่งผู้ เข้ ามาบริห ารประเทศแต่ ล ะคณะจะได้กาหนดนโยบายและ
วิธีดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็นอย่าง
ร่วมมือร่วมใจกัน รวมตลอดทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมี ความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้
รักสามัคคีปรองดอง การจะดาเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ จาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชน
ทุกภาคส่วนกับ หน่ วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และลักษณะสังคมไทย หลักความ
สุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะทาให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้
อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. สิทธิเสรีภาพ
๔.
มาตรา ๒๕ สิ ทธิและเสรีภ าพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญ ญั ติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะทาการนั้นได้และได้รับ ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคล
หรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
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มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
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มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
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ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขคลัด
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ตามวรรคสาม บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์
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มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการจับและการคุมขังบุคคลจะกระทา
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267
267
254

268
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้
ครอบครอง หรือการค้นเคหสถาน หรือที่รโหฐานจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่ อ ความหมายโดยวิธีอื่น การจ ากัดเสรีภ าพดังกล่ าวจะกระท ามิได้ เว้น แต่ โดยอาศั ยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
อื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุ ขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น
มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ การให้นาข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทาขึ้นไป
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทามิได้
หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์
หรือเพื่อการอื่นใดในทานองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดและประกาศให้ ประชาชนทราบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้คานึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ การตรวจ การกัก หรือ
การเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่า
นี้ ให้ เป็น ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญ ญั ติ แห่ งกฎหมาย ที่ ต ราขึ้น เพื่ อ การอัน เป็ น สาธารณู ป โภค การป้ องกั น ประเทศ หรือ การได้ ม าซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอัน
ควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
ผลกระทบต่ อ ผู้ ถู ก เวนคื น รวมทั้ ง ประโยชน์ ที่ ผู้ ถู ก เวนคื น อาจได้ รั บ จากการเวนคื น นั้ น การเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ ให้กระทาเพียงเท่าที่จาเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อ
น าอสั งหาริมทรัพ ย์ ที่เวนคืน ไปชดเชยให้ เกิด ความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสั งหาริมทรัพย์ที่ ถูกเวนคืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกาหนดระยะเวลา
การเข้ าใช้ อ สั งหาริ ม ทรั พ ย์ ให้ ชั ด แจ้ ง ถ้ ามิ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การนั้ น ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด หรือ มี
อสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของเดิม
หรือทายาท ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์ หรือที่เหลือจาก
การใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ การตรากฎหมายเวนคื น อสั งหาริม ทรัพ ย์ โดยระบุ เจาะจงอสั งหาริม ทรัพ ย์ห รือ เจ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืนตามความจาเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง
มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
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เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมืองหรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิ
ภาพของผู้เยาว์
มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามา
ในราชอาณาจักร จะกระทามิได้การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระทามิได้
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพการจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ
การแข่งขัน อย่ างเป็นธรรม การป้องกัน หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จาเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น การตรากฎหมายเพื่อจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษา
ของสถาบันการศึกษา
มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
(๓) ฟ้ อ งหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระท าหรื อ การละเว้ น การกระท าของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน
หรือหมู่คณะอื่น การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้น เพื่ อคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีล ธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู หรือส่ งเสริมภูมิปั ญ ญา ศิล ปะ วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(๒) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เข้าชื่อกัน เพื่อเสนอแนะต่อหน่ว ยงานของรัฐ ให้ ดาเนิน การใดอัน จะเป็น ประโยชน์ ต่อ
ประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการดาเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ป ระชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ
(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความ
รวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภ าพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจากัดเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องกาหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิด
โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกาหนดนโยบาย และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกาหนด
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มาตรการให้ ส ามารถด าเนิ น การโดยอิส ระไม่ถู กครอบงาหรือ ชี้น าโดยบุ ค คลซึ่งมิได้ เป็ น สมาชิ กของพรรค
การเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการกากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มาตรา ๔๖ สิ ท ธิของผู้ บ ริโภคย่ อมได้รับความคุ้มครองบุ คคลย่อมมี สิ ทธิรวมกันจัด ตั้งองค์ กรของ
ผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็น
องค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุน
จากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งอานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงิน
จากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญ ญัติ บุคคลย่อมมีสิ ทธิได้รับการป้องกันและขจัด
โรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้
ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๙ บุ ค คลจะใช้ สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพเพื่ อ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ ผู้ใดทราบว่ามีการกระทาตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุด
เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทาดังกล่าวได้ ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคาสั่งไม่รับ
ดาเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดาเนินการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคาร้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้การดาเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาการ
ตามวรรคหนึ่ง

๕.
5. หน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทาการใดที่อาจก่อให้เกิด
ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
(๗) ไปใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งหรื อ ลงประชามติ อ ย่ างอิ ส ระโดยค านึ งถึ งประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
ประเทศเป็นสาคัญ
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
ความหลากหลายทางชี
ภาพ รวมทั
้งมรดกทางวั
ฒนธรรม
หลากหลายทางชีวภาพวรวมทั
้งมรดกทางวั
ฒนธรรม
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
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๖.
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิ
ของประชาชนไว้มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นที่ได้รับการรับรองไว้ไม่ต่ากว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เพียงแต่
บรรยากาศและแนวทางการปกครองของรัฐบาลทหาร อาจทาให้รู้สึกได้ว่า สิทธิที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรนั้นไม่ได้
เป็นจริงสักเท่าไร
ประเด็น หนึ่ งที่น่ าสนใจ คือ สิ ทธิของประชาชนที่จะมีส่ วนร่ว มแสดงความคิดเห็ น ในกระบวนการ
กาหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ที่จะมีผลกระทบต่อตัวเอง
ในรัฐธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จจุ บั น เขียนคาว่า "มีส่ว นร่วม" ไว้ถึง 22 ครั้ง มากกว่ารัฐธรรมนู ญ ฉบับ ปี
2540 ซึ่งเขีย นไว้ 9 ครั้ ง แต่เป็ น รองรัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปี 2550 ที่ เขี ยนไว้ 34 ครั้ง ซึ่งในความเป็ น จริง
ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่า รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่อง
ใดบ้าง ซึง่ รัฐธรรมนูญได้กาหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง มีดังนี้
๑.
1. ตามมาตรา 43 บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ ให้ดาเนินการที่
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อประชาชนหรือ ชุม ชน หรืองดเว้น ไม่ด าเนิ น การสิ่ งที่ จะก่อ นผลเสี ย และ
หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
๒.
2. ตามมาตรา 133 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนสามารถเข้าชื่อกันเพื่อเสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภาผู้แทนราษฎรได้
๓.
3. ตามมาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อ
เสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้กาหนดจานวน
รายชื่ อที่ ต้ อ งใช้ ไว้ ซึ่ งอาจแตกต่ า งกั น ไปตามท้ อ งถิ่ น และจะต้ อ งมี ก ฎหมายออกมากาหนด
หลักเกณฑ์ต่อไป
4. ตามมาตรา 256 ประชาชนนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนสามารถเข้าเชื่อกัน
๔.
เพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้
นอกจากสิ ท ธิ โ ดยตรงที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ชื่ อ กั น เพื่ อ ที่ จ ะเสนอกฎหมายและนโยบายแล้ ว
รัฐธรรมนูญยังกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่อง หลายประเด็น
ดังนี้
๑.
1. ตามมาตรา 57 (1) รั ฐ ต้ องอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และส่ งเสริม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับการทากิจกรรม โดย
ต้องส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
๒.
2. ตามมาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวิตภาพ โดยต้องให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมดาเนินการ
และได้รับประโยชน์ด้วย
๓.
3. ตามมาตรา 63 รั ฐ ต้ องจั ด ให้ มี มาตรการเพื่ อป้ อ งกัน และขจัด การทุ จ ริตและประพฤติ มิช อบ
รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส
การทุจริต
4. ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
๔.
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน

272

๕.
5. ตามมาตรา 68 รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและ
เผยแพร่หลักธรรม ต้องมีมาตรการป้องกันการบ่อนทาลาย และต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมี
ส่วนร่วมดาเนินการดังกล่าวด้วย
6. ตามมาตรา 74 รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ หรือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพ
๖.
ลูกจ้างและนายจ้าง ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๗.
7. ตามมาตรา 78 รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทาบริ การ
สาธารณะ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง
และการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน
๘.
8. ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับ
การเยียวยาจากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
๙.
9. ตามมาตรา 252 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมาจาการเลือกตั้ง
หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอื่นก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
10. ตามมาตรา 253 ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
๑๐.
ผลให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
11. ตามมาตรา 257(3) การปฏิรูปประเทศต้องทาเพื่อให้ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๑.
และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๒.
12. ตามมาตรา 259 กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องระบุถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีกอย่างน้อย
4 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ตามมาตรา 58 การดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑.
สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการ
2. ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
๒.
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
3. ตามมาตรา 77 ก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐ ต้องจัดรับฟั งความคิดเห็ น ของผู้ เกี่ยวข้อง
๓.
วิเคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น จากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยปลการรับฟั งความคิดเห็ นต่ อ
ประชาชน
๔.
4. ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับ
การเยียวยาจากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
http://click.senate.go.th/wp-content/uploads/2017/06/รั
ฐธรรมนู
ญ-2560.pdf
ทีที่ม่มา :า :http://click.senate.go.th/wp-content/uploads/2017/06/รั
ฐธรรมนู
ญ-2560.pdf
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1. สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องเรียนรู้
หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

สาระสาคัญ

ส 2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ
เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
โดยสังเขป

ตัวชี้วัด

า : https://www.thairath.co.th/content/908277
https://www.thairath.co.th/content/908277
ที่มา :

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูใช้การตั้งคาถามและกระบวนถามตอบกับนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ
โดยครูให้นักเรียนดู Infographic เรื่อง รัฐธรรมนูญ 2560 ในสายตาคนไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง สาระ…รัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
รัฐธรรมนูญของเรา
2. บัตรคา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์หลักการสาคัญของ
ประชาธิปไตยจากข้อความที่
กาหนดให้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง สาระ…รัฐธรรมนูญ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง สาระ…รัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้ สัเรื
่อง กรัษา
ฐธรรมนู
ญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
และตั้งประเด็นคาถาม ดังนี้
และตั้งประเด็
นคยาถาม
นี้ อไม่กับความคิดเห็นที่ว่า “รัฐธรรมนูญเป็น
ด้านทักษะและกระบวนการ
- นักเรี
นเห็นด้ดัวงยหรื
ด้านทั
กษะและกระบวนการ
-กฎหมายสู
นักเรียนเห็งสุนดด้ทีว่ทยหรื
อไม่อกงให้
ับความคิ
ดเห็นที่ว่า “รัฐธรรมนู
2.
วิเคราะห์
หลักการสาคัญของประชาธิปไตยได้
ุกคนต้
ความเคารพและยอมรั
บ” ญเป็น
เคราะห์
2.
กฎหมายสู
สุดนทีด้่ทวุกยคนต้
องให้ฐคธรรมนู
วามเคารพและยอมรั
บ”งสุดสาหรับการ
อย่าวิงมี
เหตุผลหลักการสาคัญของประชาธิปไตยได้
(แนวค
าตอบ : ง“เห็
เพราะรั
ญเป็นกฎหมายสู
อย่
างมีณเหตุ
ล
(แนวคาตอบ :่ท“เห็
นด้วอยงปฏิ
เพราะรั
ฐธรรมนู
ญเป็เชืน่อกฎหมายสู
ดสาาหรั
การ
ด้านคุ
ลักผษณะ
ปกครองประเทศที
ุกคนต้
บัติตาม”
และครู
มโยงเพื่อนงสุาเข้
สู่ขั้นบสอน)
่ทุกคนต้
องปฏิ
ัติตาม”
และครู
ชื่อมโยงเพื
่อน�ำาเข้
่ขั้นสอน
ด้านคุ
ณลับกความคิ
ษณะ ดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเสียง การปกครองประเทศที
่ทุกคนต้
องปฏิ
บัติตบาม”
และครู
เชื่อเมโยงเพื
่อนาเข้
สู่ขาั้นสูสอน)
3.
ยอมรั
ขัปกครองประเทศที
้นสอน
ยอมรัโบดยไม่
ความคิ
กในกลุ่มเสียง ขั2.้นครู
สอน
ส่3.วนใหญ่
มีข้อดขัเห็ดนแย้ของสมาชิ
ง
ให้นักเรียนแบ่งเป็น 5 กลุ่ม แล้วครูแจกบัตรคาพูดสาคัญของผู้นาและ
ครูให้าคันักญเรีประเด็
ยนแบ่นงเป็
แล้นวักครูเรีแยจกบั
าพู่มดสพร้าคัอญมกระดาษ
ของผู้นาและ
บุ2.คคลส
ละน25คกลุ
าพู่มดให้
นแต่ตลรค
ะกลุ
A4
. ส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
บุกลุค่มคลส
2 ดคจะแบ่
าพูดให้งเป็
นักนเรี5ยนแต่
ละกลุ
.
ละ าคั
1 ญแผ่ประเด็
น ซึ่งบันตละ
รคาพู
ประเด็
นดั่มงนีพร้
้ อมกระดาษ A4
กลุ่ม1)
ละ 1อานาจอธิ
แผ่น ซึ่งปบัไตย
ตรคาพูดจะแบ่งเป็น 5 ประเด็นดังนี้
1) อ“ฉัานาจอธิ
ปไตย บายว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบที่สมบูรณ์ที่สุด แต่มัน
นพยายามอธิ
พยายามอธิ
บายว่าประชาธิ
ช่ระบอบที
“ฉั่จนะลิ
คือโอกาสที
ขิตชะตากรรมของคุ
ณเองปไตยไม่
- ออง ใซาน
ซูจี” ่สมบูรณ์ที่สุด แต่มัน
คือโอกาสที
่จะลิขิตชะตากรรมของคุ
ณเองางถู
- ออง
ซูจ้งี”สภาและศาลไม่ใช่
“เราประชาชนคื
อผู้ใช้อานาจอย่
กต้อซาน
งของทั
้ใช้อจานาจอย่
งของทัญ้งสภาและศาลไม่
เพื่อที่จะล้“เราประชาชนคื
มล้างรัฐธรรมนูญอผูแต่
ะล้มล้างผูางถู
้ที่ใกช้ต้รัฐอธรรมนู
โดยมิชอบ – อัใบช่บ
เพื่อมทีลิ่จนะล้คอร์
มล้นางรัฐธรรมนูญ แต่จะล้มล้างผู้ที่ใช้รัฐธรรมนูญโดยมิชอบ – อับบ
ราฮั
อัราฮั
บราฮั
ลินกคอล์
ม2)ลิมนหลั
คอร์
สินทธิแนละเสรีภาพ
2) หลั
กสิทธิแนละเสรี
ภาพ ้น มันไม่ใช่เฉพาะแค่การหลุดพ้นจากโซ่ตรวน
“ความเป็
อิสรภาพนั
้น มันไม่ใช่เฉพาะแค่
การหลุด้อพ้ื่นนได้จากโซ่
ตรวน หากแต่เป็“ความเป็
นการใช้ชนีวอิิตสรภาพนั
ที่เคารพและยกระดั
บอิสรภาพของผู
ดีขึ้นตามมา
หากแต่
ป็นการใช้ชีวิต ที่เคารพและยกระดับอิสรภาพของผู้อื่นได้ดีขึ้นตามมา เนลสัน เแมนเดลา”
เนลสัน แมนเดลา”
“ทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธ์ที่จะมีชีวิตอยู่ ที่จะมี
“ทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธ์ที่จะมีชีวิตอยู่ ที่จะมี
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 1
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๗๔
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ความสุขและมีอิสระ - โฮ จิมินห์”
3) ความเสมอภาค
“ผมไม่ยอมเป็น 'ทาส' ดังนั้น ผมก็จะไม่ยอมเป็น 'นายทาส' นี่แหละคือ
ราฮัมมลิลินนคอล์
คอล์
ความหมายของการเป็นประชาธิปไตยในความคิดผม - อับราฮั
น”น ”
“มนุษย์ล้วนเท่าเทียมและมีอิสระ ไม่มีใครควรจะสามารถทาร้ายผู้อื่นใน
ด้านชี
วิตวิตสุขสุภาพ
ภาพ
อทรั
พย์พสย์มบั
ติ ต- ิ จอห์
น นล็อล็ค”
ในด้
านชี
ขภาพเสรีเสรี
ภาพหรืหรื
อทรั
สมบั
- จอห์
อค”
4) ความยุติธรรม
“ผู้ที่รู้ประวัติศาสตร์ย่อมรู้ดีว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมจะ
ความก้าาวหน้
วหน้าของสั
า ของสั
เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากการยกฐานะสิทธิสตรี ความก้
งคมง คม
สามารถวัดได้จากความเสมอภาคทางเพศ - คาร์ล มากซ์”
“ข้าพเจ้ามีความฝันว่า วันหนึ่ง ในมลรัฐมิสซิสซิปปี มลรัฐที่ถูกแผดเผา
ด้วยแรงร้อนแห่งความอยุติธรรม และอานาจกดขี่อันโหดร้าย จะแปรสภาพเป็น
ต้นธารแห่งเสรีภาพและความยุติธรรม - บารัก โอบามา”
5) การมีส่วนร่วมของประชาชน
“ประชาธิปไตย ไม่ได้ถูกปกป้องโดยซุปเปอร์แมน (ยอดมนุษย์) แต่มัน
ถูกปกป้องด้วยการเสียสละอย่างแน่วแน่และความมีคุณธรรมจากมนุษย์ตัวเล็ก ๆ
หลายล้านคน - แอ็ดเล อี. สตีเวนสันที่ 2”
“จะเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะเปิดใจกว้าง โดยการให้
โดยการให้ททกุ ุกฝ่าฝ่ยายทัง้ ทัประชาชน
้ง
องถิ่น ผู้แทนราษฎร
าการที
่เกี่ยดวข้คุยอร่งวมาพู
ร่วมกัน
ผูประชาชน
้น�ำในท้องถิผู้น่ าในท้
ผู้แทนราษฎร
นักวิชาการทีนัก่เกีวิ่ยชวข้
อง มาพู
มกันดคืคุอยบางคน
คือบางคนอาจจะต้
องรับสถานภาพของบางกลุ
่ม ข้าราชการอาจต้
อาจจะต้
องรับสถานภาพของบางกลุ
่มข้าราชการอาจต้
องยอมรับ องยอมรับ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง สาระ…รัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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สถานภาพของประชาชน คือ ลดตัวลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มฐานะของเขาให้
ขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน - สืบ นาคะเสถียร”
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าข้อความคาพูดที่แต่ละกลุ่มได้รับต้องการสื่อ
ถึงหลักการสาคัญของประชาธิปไตยในเรื่องอะไร และให้นักเรียนคิดต่อไปว่า ใน
สังคมประชาธิปไตยจะทาอย่างไรเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในสังคม
ประชาธิปไตย
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอสิ่งที่แต่ละกลุ่มคิด โดยครูขึ้นคาพูดทีละ
คาพูดและเฉลยไปพร้อม ๆ กันจนครบ
ขั้นสรุป
5. ครูให้นักเรียนดู Infographic เรื่อง รัฐธรรมนูญ 2560 ในสายตาคนไทย อีก
ครั้งแล้วใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันตอบเป็นการสรุปบทเรียน ในประเด็น
ของสิ่งประชาชนอยากรู้และสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ดังนี้
คาถาม : จากประเด็นสิ่งที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ส่วน
ใหญ่ประชาชนมักอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
(แนวคาตอบ : สิทธิเสรีภาพ การใช้อานาจรัฐ การเลือกตั้ง บทลงโทษผู้กระทา
ผิด)
คาถาม : นักเรียนคิดว่ารัฐธรรมนูญสาคัญอย่างไรต่อสังคมประชาธิปไตย
(แนวคาตอบ : เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รักษาผลประโยชน์
ของประชาชน ซึ่งแต่ละประเทศรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามบริบทของสังคมนั้น ๆ
ทั้งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง สาระ…รัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายสาระสาคัญของ
- สรุปประเด็นสาคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์หลักการสาคัญ
ของประชาธิปไตย

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผล

งาน ตรคำ�
งานบั
บัตรคา

ความคำ�ถาม
-- วิวิเเคราะห์
คราะห์ขข้อ้อความที
ความที่ ่ -- ข้ข้ออความค
าถาม
เกี
ย
่
วกั
บ
หลั
ก
การส
าคั
ญ
เกีย่ วกับหลักการสำ�คัญ
ของรัฐธรรมนูญ
ของรัฐธรรมนูญ

- สังเกตพฤติกรรม

การทางานกลุ่ม

เกณฑ์
ดี : อธิบายสาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายสาระสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันแต่ไม่ครบถ้วนบ้าง
ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายสาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันได้
ดี : วิเคราะห์หลักการสาคัญ
ของประชาธิปไตยได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์หลักการ
สาคัญของประชาธิปไตยแต่
ไม่ครบถ้วนบ้างประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์หลักการสาคัญของ
ประชาธิปไตยได้

ดี : ยอมรับความคิดเห็นของ
พฤติกรรมการทางาน สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
กลุ่ม
พอใช้ : ยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่มเสียงส่วน
ใหญ่แต่มีข้อขัดแย้งบ้าง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
- แบบสังเกต
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๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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1. PowerPoint
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1. สื่อนPowerPoint
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เรื่อง PowerPoint
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ผู้แทนราษฎร
/ วุฒิสภา/ /วุฒนายกรั
ิสภา / ฐมนตรี
นายกรั/ฐมนตรี
รัฐมนตรี/ รั/ฐมนตรี
ศาล / /ศาลรั
ศาลฐ/ธรรมนู
ศาลรัญฐธรรมนูญ
เวลา 1เวลา
ชั่วโมง1 ชั่วโมง
เวลา
1เวลา
โมง
1ทชัี่ ก่ว1ษาปี
โมงที่ 1
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นชักมั่วษาปี
ธยมศึ
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก1ษาปีที่ 1
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ

๒๘๐ ๒๘๐
๒๘๐ ๒๘๐
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รายวิชา สังคมศึกษาฯ

ำนำจบริหหำร
ออำนำจบริ
ำร
...........................

อำนำจตุ
ลำกำร
อำนำจตุ
ลำกำร

จากนั้นให้
้นให้นนักักเรีเรียยนน
นนาองค์
าองค์ปประกอบต่
และและ
จากนั
ระกอบต่าางงๆๆมาหาความหมาย
มาหาความหมาย
ามาติดดตามหั
ตามหั
แต่ลลหะอ
ครูวครู
ถามถึ
อวำนำจตุ
ลงำกำร
อำนำจบริ
ำรานาจ
บทบาทหน้
ววข้ข้ออแต่
ะอ
านาจพอเสร็
พอเสร็จแล้
จแล้
ถามถึ
ง
อบทบาทหน้
ำนำจนิตาทีิบา่ัญทีและน
ญั่ และน
ติ ามาติ
นักเรียนมีวิธีการอย่างไร หรือใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนกองค์ประกอบของแต่
นักเรียนมีวิธีการอย่างไร หรือใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนกองค์ประกอบของแต่
ละอานาจ “ความเกี่ยวข้องขององค์กรต่างๆกับอานาจ และบทบาทหน้าที่”
ละอานาจ “ความเกี
่ยวข้องขององค์
กรต่วมกั
างๆกั
และบทบาทหน้
5. ครูพิจารณาองค์
ประกอบร่
บนับกอเรีานาจ
ยนและเฉลยว่
าอานาจใดาที่”
้นให้
นนตาองค์
ง/ ๆสภาผู
มาหาความหมาย
5. ครูวจากนั
พิจารณาองค์
ปยระกอบร่
เรียานและเฉลยว่
าอานาจใด
ประกอบด้
ยอะไรบ้
าง น“อักเรี
านาจนิ
ิบัญวญัปมกั
ตระกอบต่
ิ บ- นัรัฐกสภา
้แทนราษฎร
/ และ
บทบาทหน้
ที“อ่ านาจบริ
และนางามาติ
ด- ตามหั
อญัแต่ตลิ -/ะอรัรัฐฐานาจ
จ้แแล้
ครูถามถึ
ประกอบด้
ตวิบฐข้ัญมนตรี
สภา /”พอเสร็
สภาผู
ทนราษฎร
/ง
วุฒิสภา”วายอะไรบ้
ห“อารานาจนิ
นายกรั
มนตรี
“อานาจตุ
ลวาการ
- ศาล
ยนมีว“อ
ีกานาจบริ
ารอย่ญา/งไร
ใช้เ/กณฑ์
อตะไรในการจ
าแนกองค์
ประกอบของแต่
วุนัฒกเรีิส/ ภา”
หศาลทหาร
ารหรื- อนายกรั
ฐมนตรี
/ รั/ฐมนตรี
าการ
- ศาล
ศาลรั
ฐิธธรรมนู
ศาลยุ
ิธรรม
ศาลชั
้น”ต้น“อ/านาจตุ
ศาลอุ
ทลรณ์
/ ศาล
ละอ
“ความเกี
องขององค์
กรต่ตาิธงๆกั
าที่”/ ศาล
/ ศาลรั
ธรรมนู
ญ / ่ยศาลทหาร
/ ศาลยุ
รรมบอ/ านาจ
ศาลชั้นและบทบาทหน้
ต้น / ศาลอุทรณ์
ฎีานาจ
กาฐศาลปกครอง
/วข้
ศาลทหาร”
5. ขัครู้นสรุ
พิจปารณาองค์
ประกอบร่วมกับนักเรียนและเฉลยว่าอานาจใด
ฎีกา ศาลปกครอง
/ ศาลทหาร”
ประกอบด้ขั้นวยอะไรบ้
สรุป าง “อานาจนิติบัญญัติ - รัฐสภา / สภาผู้แทนราษฎร /
วุฒิสภา” “อานาจบริหาร - นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี” “อานาจตุลาการ - ศาล
/ ศาลรัฐธรรมนูญ / ศาลทหาร / ศาลยุติธรรม / ศาลชั้นต้น / ศาลอุทรณ์ / ศาล
ฎีกา ศาลปกครอง / ศาลทหาร”
ขั้นสรุป

อำนำจนิ
อำนำจนิ
ติบตัญิบญััญญัติ ติ

/ ศาลทหาร / ศาลยุติธรรม / ศาลชั้นต้น / ศาลอุทรณ์ / ศาลฎีกา ศาลปกครอง
...........................
...........................
/ ศาลทหาร
4. ครูขึ้นภาพแผนผัง บนกระดาน ดังนี้

/ ศาลทหาร / ศาลยุติธรรม / ศาลชั้นต้น / ศาลอุทรณ์ / ศาลฎีกา ศาลปกครอง
ดการเรี
้ที่ 43
ง อกานาจอธิ
ปไตย (1)
/ ศาลทหาร / ศาลยุแผนการจั
ติธรรม / ศาลชั
้นต้นยนรู
/ ศาลอุ
ทรณ์เรื/ ่อศาลฎี
า ศาลปกครอง
/ ศาลทหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
/ ศาลทหาร
4. ครูขึ้นภาพแผนผัง บนกระดาน ดังนี้
ครูขึ้นภาพแผนผัง บนกระดาน ดังนีรายวิ
้ ชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ4.นธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง อานาจอธิปไตย (1)
หน่วยการเรี
ยนรู้ ้ทสัี่ ง7คมศึ
เรื่อกงษารัฐศาสนาและวั
ธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู
ฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง อานาจอธิปไตย (1)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 1 ชั่วโมง ๒๘๑

เวลา ชั1้นมัชัธ่วยมศึ
โมง กษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๘๑

๒๘๑
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง อานาจอธิปไตย (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง อานาจอธิปไตย (1)
กลุ
ษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้ สัเรืง่อคมศึ
ง รักฐธรรมนู
ญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัขั6.ฒ
นธรรม
รายวิชบทบาทหน้
า สังคมศึากทีษาฯ
ครูปและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย
่ของอานาจ
้นสรุ
นิติบัญญั6.
ติ อครู
านาจบริ
และอ
าการ “อานาจนิ
ติบัญญัาทีติม่ขีบองอ
ทบาทใน
และนักหเรีารยนร่
วมกัานาจตุ
นสรุปลความหมาย
บทบาทหน้
านาจ
การออกกฎหมายและข้
งคับต่านาจตุ
างๆในการปกครองประเทศ
หารมี
นิติบัญญัติ อานาจบริหารอบัและอ
ลาการ “อานาจนิติบัญอญัานาจบริ
ติมีบทบาทใน
บทบาทในการบริ
หารราชการแผ่
ดิน และอานาจตุลาการเป็นออานาจบริ
านาจในการ
การออกกฎหมายและข้
อบังคับต่านงๆในการปกครองประเทศ
หารมี
รับทบาทในการบริ
กษาความยุติธรรม”
แล้วนักเรียนนคิ
า ทั้งสามอ
ความสั
มพันธ์กัน
หารราชการแผ่
ดินดว่และอ
านาจตุานาจมี
ลาการเป็
นอานาจในการ
หรื
อไม่ ขาดอตานาจใดอ
านาจหนึ
ได้หดรืว่อาไม่ทั้ง“สั
มพันานาจมี
ธ์กัน มีคความสั
นออกกฎหมาย
รักษาความยุ
ิธรรม” แล้
วนักเรีย่งนคิ
สามอ
มพันธ์กัน คน
ใช้แอละคนตรวจสอบในการบริ
หารประเทศจะขาดอ
านาจหนึ่งไม่ได้”คน
หรื
ไม่ ขาดอานาจใดอานาจหนึ
่งได้หรือไม่ “สัมพันานาจใดอ
ธ์กัน มีคนออกกฎหมาย
คนใช้
และคนตรวจสอบในการบริหารประเทศจะขาดอ
หารประเทศจะขาดอ�านาจใดอ
ำนาจใดอ�านาจหนึ
ำนาจหนึ่ง่งไม่
ไม่ไได้ด้””
ใช้และคนตรวจสอบในการบริ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
เวลา
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๘๒
๒๘๒
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283
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ด้านความรู้
1. อธิ บ ายความหมายและ - ถามความหมาย
- คาถาม
องค์ ป ระกอบของอานาจนิ ติ ติดองค์ประกอบตามผัง - บัตรคา
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์การใช้อานาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายตุลาการที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ฝ่ายอื่นได้

- ตรวจแผนผัง

- แผนผัง
- บัตรคา

เกณฑ์
ดี : อธิบายความหมาย
และองค์ประกอบของ
อานาจนิติบัญญัติ
บริหาร และตุลาการได้
อย่างถูกต้อง
พอใช้ : อธิบาย
ความหมายและ
องค์ประกอบของอานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของอานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการได้
ดี : วิเคราะห์การใช้
อานาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับฝ่ายอื่นได้ถูกต้องมี
เหตุผล
พอใช้ : วิเคราะห์การใช้
อานาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับฝ่ายอื่นได้ถูกต้องแต่
ขาดเหตุผลประกอบ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์การใช้อานาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายตุลา

283
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283
284

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายความหมายและ
ด้องค์
านคุปณ
ลักษณะ านาจนิ ติ
ระกอบของอ
3.
บความคิ
ดเห็นลาการ
ของ
บัญยอมรั
ญัติ บริ
หาร และตุ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

วิธีการ
- ถามความหมาย
ติดองค์ประกอบตามผัง
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทการท�
างานกลุ
่ม ่ม
ำงานกลุ

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- บัตรคา
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ
่ม ่ม
การท�
ำงานกลุ

เกณฑ์
การที่มีความเกี่ยวข้อง
สัดีม:พัอธิ
นธ์บกายความหมาย
ับฝ่ายอื่นได้
และองค์ประกอบของ
: ยอมรัตบิบความคิ
อดีานาจนิ
ัญญัติ ดเห็น
ของสมาชิ
กในกลุ
่มเสียง
บริ
หาร และตุ
ลาการได้
ส่วนใหญ่
อย่
างถูกต้โอดยไม่
ง มีข้อ
ขัดแย้ง: อธิบาย
พอใช้
พอใช้ : ยอมรับความ
ความหมายและ
คิดเห็ปนระกอบของอ
ของสมาชิกใน
องค์
านาจ
ในกลุ
วหนใหญ่
วบรินใหญ่
ต่มแต่ี
นิกลุ
ต่มิบเสี
ัญ่มยญัเสีงส่
ตยิ งส่
าร แและ
้อดขัแย้
ดแย้งบ้งอบ้าย่งางงถูกต้อง
ตุข้มีอลขขัาการได้
ปรัไบม่ปรุ
ง : วไม่นสามารถ
แต่
ครบถ้
ยอมรั
บความคิ
เห็นของ
ปรั
บปรุ
ง : ไม่สดามารถ
สมาชิ
กในกลุ่มเสียงส่วน
อธิ
บายความหมายและ
ใหญ่
องค์ประกอบของอานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการได้

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ด้านทั
กษะ/กระบวนการ
ผลการเรี
ยนรู้
2. วิเคราะห์การใช้อานาจ
- ตรวจแผนผัง
- แผนผัง
ดี : วิเคราะห์การใช้
.............................................................................................................................................................................
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
- บัตรคา
อานาจของฝ่ายนิติ
ปั
ญ
หาและอุ
ป
สรรค
บริหาร และฝ่ายตุลาการที่มี
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร
.............................................................................................................................
.............................................
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
และฝ่ายตุลาการที่มี
ข้อ่นเสนอแนะและแนวทางแก้
ไข
ฝ่ายอื
ได้
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับฝ่ายอื่นได้ถูกต้องมี
...........................................................................................................................................................................
เหตุ้สผอน
ล
ลงชื่อ ......................................ผู
พอใช้ : วิเคราะห์การใช้
(.......................................................)
อานาจของฝ่ายนิติ
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการที่มี
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
..........................................................................................................................................
กับ.................................
ฝ่ายอื่นได้ถูกต้องแต่
ขาดเหตุผลประกอบ
บปรุง : ไม่สามารถ
ลงชื่อ ......................................ผูปรั
้ตรวจ
วิเคราะห์การใช้อานาจ
(.......................................................)
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
บริหาร และฝ่ายตุลา

283
271
284

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

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาผังอานาจอธิปไตยที่ใช้คาบเรียนที่แล้วมาใช้ (อันที่มีองค์ประกอบ)
และตั้งคาถามและถามตอบนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียน ดังนี้

1. องค์ประกอบสาคัญของอานาจนิติบัญญัติ
อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
“อานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการมีบทบาทสาคัญอะไร”
1. อธิ บ ายองค์ ป ระกอบส าคั ญ ของอ านาจนิ ติ
บัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการได้อย่าง (แนวคาตอบ : นิติบัญญัติ - ออกกฎหมาย บริหาร - บริหารราชการ ตุลาการ
– ผดุงความยุติธรรม)
ถูกต้อง

ส 2.2 ม.1/2 วิเคราะห์บทบาทการ
ถ่การถ่
วงดุลวงดุ
ของอ
ลอ�ำานาจอธิ
นาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
สาระสาคัญ
หากบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียวมีอานาจ
มากเกินไป อาจจะมีการใช้อานาจโดยขาดความระ
ำ�นาจโดยขาดความ
มัระมั
ดหรืดระวั
อใช้งในทางที
ม่ถูกต้อ่ไงม่ถจึูกงต้องมี
หรือใช้ใ่ไนทางที
ง จึกงารกระจาย
ต้องมี
อการกระจายอำ�นาจให้
านาจให้บุคคลอื่นหรืบอคุกลุคลอื
่มอืน่ ่นหรื
มีออานาจเท่
เพื่อ
กลุม่ อืน่ ามีกัอนำ�นาจ
ตรวจสอบ
บยั้งหรือสนั
เท่ากันเพื่อยัตรวจสอบ
ยับบยัสนุ
้งหรืนอกันสนัทบาให้
สนุนการใช้
กัน
อทำ�ให้
านาจเป็
น
ไปในทางที
ถ
่
ู
ก
ต้
อ
งและเกิ
ด
ประโยชน์
การใช้อำ�นาจเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเกิด
สูประโยชน์
งสุด สูงสุด
ขอบเขตเนื้อหา

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง อานาจอธิปไตย (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรื่อง
อานาจอธิปไตย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. สรุปข้อมูลผัง เรื่อง อานาจอธิปไตย
ในฟลิบชาร์จ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๘๕
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“อานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง”
ด้านทักษะและกระบวนการ
(แนวคาตอบ : นิติบัญญัติ - รัฐสภา (วุฒิสภา-สภาผู้แทนราษฎร) บริหาร 2. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บทบาทหน้ า ที่ จ านวน และ คณะรัฐมนตรี ตุลาการ – ศาล)
คุณสมบัติของตาแหน่งต่างๆในโครงสร้างผังอานาจ แล้วครูเชื่อมโยงเพื่อนาเข้าสู่ขั้นสอน
อธิปไตยได้
ขั้นสอน
ด้านคุณลักษณะ
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มอานาจเช่นเดิม แล้วกาหนดคาถามให้
3. ยอมรับ ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ กในกลุ่ ม เสี ย ง แต่ละกลุ่มค้นหาคาตอบร่วมกัน เขียนสรุปใส่ฟลิ
ฟลิปชาร์ทจของตนเอง ดังนี้
ส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
กลุ่มนิติบัญญัติ
- วุฒิสภา มีบทบาทหน้าที่อะไร
.
- ประกอบด้วยจานวน สว. กี่คน และการได้มาซึ่ง สว. มีกี่วิธี
อะไรบ้าง และอย่างไร
- สภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทหน้าที่อะไร
- ประกอบด้วยจานวน สส. กี่คน และการได้มาซึ่ง สว. มีกี่วิธี
อะไรบ้าง และอย่างไร
- คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น สว. และ สส. มีอะไรบ้าง
กลุ่มบริหาร
- คณะรัฐมนตรี มีบทบาทหน้าที่อะไร
- ประกอบด้วยตาแหน่งอะไรบ้าง และผู้ที่จะดารงต่างๆต้องมี
คุณสมบัติอย่างไร
กลุ่มตุลาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง อานาจอธิปไตย (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๘๖
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- ศาล มีบทบาทหน้าที่อะไร
- ศาลจาแนกเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีกี่ระดับ แต่ละระดับมี
บทบาทหน้าที่อะไร
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปแต่ละประเด็นที่ตนเองหา
คาตอบมาได้ และครูร่วมอธิบายประกอบโดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
ขั้นสรุป
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของแต่ละอานาจ ไม่ว่า
จะเป็นประเด็นของบทบาทหน้าที่ จานวน คุณสมบัติ การได้มาของบุคคลที่
ดารงตาแหน่ง เป็นต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง อานาจอธิปไตย (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๘๗
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายองค์ ป ระกอบ - สรุปประเด็นสาคัญ
ส า คั ญ ข อ ง อ า น า จ นิ ติ
บัญญัติ อานาจบริหาร และ
อานาจตุลาการ

- แบบประเมินผลงาน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. สืบค้นข้อมูลบทบาท
หน้าที่ จานวน และ
คุณสมบัติของตาแหน่ง
ต่างๆในโครงสร้างผัง
อานาจอธิปไตยได้

- กระดาษฟลิปชาร์ท
ค- าถาม
คำ�ถาม
เกณฑ์
- เกณฑ์การประเมิ
การประเมิน น

- เขียนฟลิปชาร์ท

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ดี : อธิบายความหมาย
และองค์ประกอบของ
อานาจนิติบัญญัติ บริหาร
และตุลาการได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : อธิบาย
ความหมายและ
องค์ประกอบของอานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของอานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการได้
ดี : สืบค้นข้อมูลบทบาท
หน้าที่ จานวน และ
คุณสมบัติของตาแหน่ง
ต่าง ๆ ในโครงสร้างผัง
อานาจอธิปไตยได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : สืบค้นข้อมูล
บทบาทหน้าที่ จานวน
และคุณสมบัติของ
ตาแหน่งต่าง ๆ ใน
โครงสร้างผังอานาจ
อธิปไตยได้แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
สืบค้นข้อมูลบทบาท
หน้าที่ จานวน และ
คุณสมบัติของตาแหน่ง
ต่ต่าางงๆในโครงสร้
ๆ ในโครงสร้าางผั
งผังง
อานาจอธิปไตย
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- สัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกรรมการ
กรรม
ทการทำ�งานกลุ
างานกลุ่ม ่ม

เกณฑ์
ดี : ยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่มเสียง
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน ส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อ
ขัดแย้ง
กลุ่ม
พอใช้ : ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่มเสียงส่วนใหญ่แต่มี
ข้อขัดแย้งบ้าง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วน
ใหญ่

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดดเห็
๙.
เห็นน/ข้
/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.2 ม.1/2 วิเคราะห์
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
บทบาทการถ่วงดุลของอานาจอธิปไตย 1. ครูนาภาพม้าโยกให้นักเรียนพิจารณา และตั้งคาถามและถามตอบนักเรียนเพื่อทบทวน
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความรู้ของนักเรียน ดังนี้
ฉบับปัจจุบัน
สาระสาคัญ
หากบุคคลคนเดียวหรือกลุ่ม
เดียวมีอานาจมากเกินไป อาจจะมีการ
ใช้อานาจโดยขาดความระมัดหรือใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการ
กระจายอานาจให้บุคคลอื่นหรือกลุ่ม
อื่นมีอานาจเท่ากันเพื่อตรวจสอบ
ที่มา : http://www.chingchasai4.com/product/319/ไม้กระดกสปริงม้าโพนี่-2-คนยับยั้งหรือสนับสนุนกัน ทาให้การใช้
อานาจเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเกิด size270x48x93-cm
ประโยชน์สูงสุด
- ทาไมม้ากระดกถึงอยู่ได้ “มีการถ่วงน้าหนักกันระหว่างสองข้าง”
- แล้วเสาตรงกลางเอาไว้ทาอะไร “เป็นเหมือนคานกลางคอยรับแรง”
ขอบเขตเนื้อหา
- หลักการเล่นเป็นอย่างไร “จะกระดกลงในข้างที่มีน้าหนักมากกว่า”
1. หลักการคานอานาจของอานาจนิติ
จากนั้นครูเชื่อมโยงเพื่อนาเข้าสู่ขั้นสอน
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ

ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง อานาจอธิปไตย (3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. บัตรคา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การสรุปประเด็นสาคัญ เรื่อง
การคานอานาจของอานาจนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ
โดยใช้แผนผัง

1. สื่อนาเสนอ PowerPoint
อำ�นาจอธิ
ปไตย
เรื่องอาจอธิ
ปไตย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้จุดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
ด้านความรู
้ ก การคานอ านาจของ
1.
อธิ บ ายหลั
อานาจนิ
ิบัญญักตการคานอ
ิ บริหาร และตุ
ลาการ
1.
อธิ บ ตายหลั
านาจของ
ได้
ได้อย่าตงถูิบกัญต้ญัอตงิ บริหาร และตุลาการ
อานาจนิ
ได้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.
จ าแนกวิ
ธี ก ารคานอ านาจของ
ด้านทั
กษะและกระบวนการ
อ2.านาจนิ
ติบัญญัธี กติารคานอ
บริหาร และตุ
ลาการ
จ าแนกวิ
านาจของ
อย่างมีตเหตุ
อได้านาจนิ
ิบัญผญัลติ บริหาร และตุลาการ
ด้าอนคุ
ได้
ย่าณงมีลัเกหตุษณะ
ผล
3.
ยอมรั
ด้านคุ
ณลับกความคิ
ษณะ ดเห็นของสมาชิกใน
กลุ
เสียงส่บวความคิ
นใหญ่โดดยไม่
มีข้อขัดแย้กงใน
3. ่มยอมรั
เห็นของสมาชิ
. กลุ่มเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
.

ขั้นสอน
2.
อธิบายเปรียบเทียบเหมือนกับ 3 อานาจ ต้องมีการคานอานาจกัน โดยใช้สื่อ
ขั้นครู
สอน
2. ครูอธิบายเปรี
ยบเทียบเหมือนกับ 3 อานาจ ต้องมีการคานอานาจกัน โดยใช้สื่อ
PowerPoint
ประกอบ
3. ครูให้นักเรียประกอบ
นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และให้เลือกคาสาคัญบนกระดานไปติดสรุป
PowerPoint
ไว้
ี่ชาร์ให้จนเช่
งตัง้งออกเป็
นายกรันฐมนตรี
ยุบสภาเลื/อแถลงนโยบายการบริ
หารราชการแผ่
3.ทครู
ักเรีนยแต่
นแบ่
3 กลุ่ม/ และให้
กคาสาคัญบนกระดานไปติ
ดสรุป นดิน
/ไว้ทควบคุ
การบริ
นดิน/ของรั
ฐบาลบริ
หารราชการแผ่นดินหารราชการแผ่
/ ตั้งกระทู้ถามนดิน
ี่ชาร์จมเช่
น แต่หงารราชการแผ่
ตั้งนายกรัฐมนตรี
ยุบสภา
/ แถลงนโยบายการบริ
เกี
วกับการปฏิ
าน / ลงมติไม่นไดิว้นวของรั
างใจนายกรั
ฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี
ตั้งผู้ด้ถารง
/ ่ยควบคุ
มการบริบัตหิงารราชการแผ่
ฐบาลบริ
หารราชการแผ่
นดิน // แต่
ตั้งงกระทู
าม
ตเกีาแหน่
บริหารระดั
บสูง/ /ลงมติ
จัดตัไ้งม่องค์
รอิสระ / ร่ฐางกฎหมายและเสนอกฎหมาย
่ยวกับงการปฏิ
บัติงาน
ไว้วกางใจนายกรั
มนตรี หรือรัฐมนตรี / แต่งตั้งผู/้ดเสนอ
ารง
ร่ตาาแหน่
งงบประมาณรายจ่
น /กรอิ
ประกาศสงคราม
ทาสัญญากับต่างประเทศหรื
อ
งบริหารระดับาสูยของแผ่
ง / จัดตัน้งดิองค์
สระ / ร่างกฎหมายและเสนอกฎหมาย
/ เสนอ
องค์
กร / ตรวจสอบและพิ
จารณาคดี
วนาไปติดที่กระดานที
าการแยกไว้
3 อานาจอ
ร่างงบประมาณรายจ่
ายของแผ่
นดิน /แล้ประกาศสงคราม
ทาสัญ่ทญากั
บต่างประเทศหรื
สุองค์
ดท้การยจะได้
ผังดังนี้
/ ตรวจสอบและพิ
จารณาคดี แล้วนาไปติดที่กระดานที่ทาการแยกไว้ 3 อานาจ
สุดท้ายจะได้ผังดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง อานาจอธิปไตย (3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง อานาจอธิปไตย (3)
กลุ
ษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 7้ สัเรืง่อคมศึ
ง รักฐธรรมนู
ญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
เวลา
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๙๑
๒๙๑

278 2912

4. ครูถามคาถามกั
าถามกับบแต่
แต่ลละกลุ
ะกลุ่ม่มว่ว่าาเพราะอะไรถึ
เพราะอะไรถึงคิงคิดดว่าว่แต่
าแต่ละอ
ละอานาจมี
านาจมีอานาจในการท
อานาจในการท
าสิาสิ
่งๆ่งๆ
ออกได้
่แท้่แจท้ริจงริทัง้งทัหมด
นเองเลื
กได้
และอธิ
และสรุปปเชืเชืเชื่อ่อ่อมโยงให้
มโยงให้เเห็ห็เห็นนถึนถึงถึงออำ�นาจที
งานาจที
อานาจที
้งหมด
ต่าางงทีๆ่ตทีนเองเลื
่ตนเองเลื
อกได้และอธิ
และอธิบบายเพิ
บายเพิ
ายเพิ่ม่ม่มเติเติเติมมและสรุ
มโยงให้
จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้ถถ้า้าขาดประชาชน
าไม่าไม่
มีตมุลีตาุลา
ขาดประชาชน(นิ(นิตติบิบัญัญญัญัตติกิก็เกิ็เกิดดไม่ไม่ได้ได้บริบริหหารก็
ารก็เกิเดกิไม่
ดไม่ได้ไ)ด้และถ้
) และถ้
่งที่ง่ถทีูก่ถตู้กอต้งในสั
งคมงคม
การก็จะไม่มีใครเป็
ครเป็นนตัตัววกลางในการตั
กลางในการตัดดสิสินนและควบคุ
และควบคุมมให้ให้คคนปฏิ
นปฏิบัตบิตั ามสิ
ิตามสิ
องในสั
สุดท้ายครูเปิดคคาว่
องกั
บสามอ
านาจ
าว่าา ออานาจอธิ
านาจอธิปปไตยให้
ไตยให้นนักักเรีเรียยนพิ
นพิจจารณาแล้
ารณาแล้วถามว่
วถามว่าเกีาเกี่ยวข้
่ยวข้
องกั
บสามอ
านาจ
นี้อย่างไร “เป็นนออานาจของประชาชนอั
านาจของประชาชนอันนเป็เป็นนทีที่ม่มาของอ
าของอานาจทั
านาจทั้งสามที
้งสามที่ใช้่ใใช้นการบริ
ในการบริ
หาร
หาร
ประเทศ”
ขั้นสรุป
าเสนอภาพม้าาโยกอี
โยกอีกกครั
ครั้ง้งแล้
แล้ววให้ให้นนักักเรีเรียยนตอบค
นตอบคาถาม
าถามดังดันีง้นี้
5. ครูนาเสนอภาพม้
านาจอธิปปไตยกั
ไตยกับบมาโยกมี
มาโยกมีลลักักษณะคล้
ษณะคล้าายกัยกันนอย่อย่างไร”
างไร”
“อานาจอธิ
(แนวคาตอบ
าตอบ :: ออานาจนิ
านาจนิตติบิบัญัญญัญัตติ บริ
ิ บริหหารารและตุ
และตุลลาการต่
าการต่างเป็
างเป็นอนานาจที
อานาจที
่ใช้่ใใช้นการ
ในการ

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 45
45 เรืเรื่อ่องง ออานาจอธิ
านาจอธิปปไตย
ไตย(3)(3)
หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 77 เรืเรื่อ่องง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
...กฎหมายของเรา
กลุ
นธรรม
รายวิชชาา สัสังคมศึ
งคมศึกษาฯ
กษาฯ
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ ้ สัสังงคมศึ
คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิ

เวลา
เวลา1 1ชั่วชัโมง
่วโมง
ธยมศึ
กษาปี
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาปี
ที่ ท1ี่ 1

๒๙๒
๒๙๒

292
292
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บริหารประเทศ โดยที่ทุกอานาจก็ต่างมีการถ่วงดุลอานาจกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง อานาจอธิปไตย (3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๒๙๓

280

294
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1 . อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร ค า น - สรุปประเด็นสาคัญ
อานาจของอานาจนิ ติบั ญ ญั ติ
บริหาร และตุลาการ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. จาแนกวิธีการคานอานาจ - จาแนกบัตรคา
ของอานาจนิติบัญญัติ บริหาร
และตุลาการ

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

- สังเกตพฤติกรรมการ

ทางานกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผล

งาน
า
-บับัตตรครคำ�

เกณฑ์
ดี : อธิบายหลักการคาน
อ านาจของอ านาจนิ ติ
บัญญัติ บริหาร และตุลา
การได้ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : อธิบายหลักการ
คานอ านาจของอ านาจ
นิติบัญ ญั ติ บริห าร และ
ตุล าการได้ อย่างถูกต้ อ ง
แต่ไม่ครบถ้วน
ปรั บ ปรุ ง : ไม่ ส ามารถ
อธิ บ ายห ลั ก ก ารค าน
อ านาจของอ านาจนิ ติ
บัญญัติ บริหาร และตุลา
การได้

ดี : จาแนกวิธีการคาน
-แผนผั
แผนผังงการใช้
การใช้อานาจ
ำ�นาจ อานาจของอานาจนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลา
อธิปไตย
การได้ได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : จาแนกวิธีการ
คานอานาจของอานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการได้อย่างมีเหตุผล
แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนกวิธีการคาน
อานาจของอานาจนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลา
การ
- บัตรคา

- แบบสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม ดี : ยอมรับความคิดเห็น
การทางานกลุ่มม่
ของสมาชิกในกลุ่มเสียง
การทำ�งานกลุ
ส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อ
ขัดแย้ง

294
281

295
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
พอใช้ : ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่มเสียงส่วนใหญ่แต่มี
ข้อขัดแย้งบ้าง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วน
ใหญ่

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สิทธิหน้าที่ของเรา
รหัสวิชา ส21101
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 7 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการ
การปกครองระบอบประชาธิ
ปไตยอั
มีพระมหากษั
ย์ทรงเป็
นประมุ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอั
นมีพนระมหากษั
ตริยต์ทริรงเป็
นประมุ
ข ข
ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
2.1 ม.๑/๒
ม.1/2 ระบุความสามารถของตนเองในการท�ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
สส ๒.๑
ระบุความสามารถของตนเองในการทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
2.1 ม.๑/๔
ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
สส ๒.๑
แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรี ภาพของตนเองและผู้อื่น
ส.ส 2.2
๒.๒ ม.1/3
ม.๑/๓ ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นบทบาทหน้าที่ตามความสามารถของเยาวชนที่ควร
ปฏิ บั ติ ต่ อ สั ง คมและประเทศ การเข้ าใจระดั บ ความสามารถของตนเองจะท าให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย ต้องแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่นส่งผลให้สังคมเป็นสุข โดยมีกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล เป็นกฎหมายที่ทุกคน
ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตนตามกฎหมายผู้ปฏิบัติย่อมได้รับประโยชน์และการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมี
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) อธิบายความหมายของสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพได้อย่างถูกต้อง
2) บอกแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้อย่างเหมาะสม
3) ระบุสิทธิที่เด็กควรได้รับความคุ้มครอง
4) อธิบายจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมายการศึกษา
5) บอกสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
6) บอกแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม
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7) อธิบายจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมายการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะ/กระบวนการ
1) วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับหลักสิทธิหรือเสรีภาพได้ถูกต้อง
2) อภิปรายความสาคัญของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
3) วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
4) วิเคราะห์สภาพปัญหาจากกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษาได้อย่างมีเหตุผล
2) นาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างมีเหตุผล
6) อภิปรายความสาคัญของลิขสิทธิ์และกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่างมีเหตุผล
7) วิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมที่ เข้ าข่ ายการท าผิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีเหตุผล
เจตคติ
1) ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีวินัย
2) ใฝ่เรียนรู้
3) มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนผังการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคมจากการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่เคารพสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่นและการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1. การวิเคราะห์ผลที่
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ้นต่อตนเองและ
ต่อตนเองและสังคม ต่อตนเองและสังคม เกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคมจากการปฏิบัติตน จากการปฏิบัติตน
จากการปฏิบัติตน
และสังคมจากการ
การปฏิ
ัติตนเป็
เป็นผู้ที่เคารพสิทธิ
เป็นผู้ที่เคารพสิทธิ
เป็นผู้ที่เคารพสิทธิ
ปฏิบัติตบนเป็
นผู้ทนี่ ผู้ที่
เสรีภาพของบุคคลอื่น เสรีภาพของบุคคล เสรีภาพของบุคคล เคารพสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิบัติตนตาม อื่นและการปฏิบัติตน อื่นและการปฏิบัติตน ของบุคคลอื่นและ
กฎหมาย
ตามกฎหมาย
ตามกฎหมายได้ 5 – การปฏิบัติตนตาม
มากกว่า 7 ประเด็น 6 ประเด็น
กฎหมายได้ 3 – 4
ขึ้นไป
ประเด็น
2. ความเรียบร้อยของ ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานเป็นระเบียบ
ผลงาน
สวยงาม ไม่มีคาผิด สวยงาม มีคาผิด
แต่ยังไม่สวยงาม ไม่
เล็กน้อย
มีคาผิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 5 – 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 – 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 2 – 1 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี

1 (ปรับปรุง)
วิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ้นต่อตนเอง
และสังคมจากการ
การปฏิ
ัติตนเป็
ปฏิบัติตบนเป็
นผู้ทนี่ ผู้ที่
เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่นและ
การปฏิบัติตนตาม
กฎหมายได้ 1 – 2
ประเด็น
ผลงานไม่เป็น
ระเบียบ มีคาเขียน
ผิดมาก

รายวิชา สังคมศึกษาฯ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียน เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย โดยตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่
ประเด็นคาถามว่า “กฎหมายสูงสุดของการปกครองในระบอบ
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ประชาธิปไตยคืออะไร ?” (แนวคาตอบ : รัฐธรรมนูญ)
สาระสาคัญ
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงคาตอบว่า “ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และได้มีการบัญญัติ
พลเมืองพึงระลึกถึงสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน
ของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของคนในสังคม
เพื่อให้ประชาชนเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน”
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นสอน
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของบุคคลที่พึงมี 3. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง ประชาธิปไตยวันละคาเสนอคาว่า การ
ตามรัฐธรรมนูญ
เลือกตั้ง : Think ต่างการเมือง พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าการลงคะแนน
จุดประสงค์การเรียนรู้
เสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและเป็นหน้าที่
ด้านความรู้
ของประชาชนคนไทยทุกคนเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
1. อธิบายความหมายของสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพ
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์ กรณีตัวอย่างที่ส อดคล้องกับหลักสิทธิ
หรือเสรีภาพได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การจาแนกหลักสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญจากกรณีตัวอย่าง ลงในสมุด
บันทึกการเรียนรู้

2. วีดีทัศน์ เรื่อง “ประชาธิปไตยวันละคา
เสนอคาว่า การเลือกตั้ง : Think ต่าง
การเมือง”

1. สื่อโปรแกรม Power point เรื่อง สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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.

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็น ส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่ม
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

รายวิชา สังคมศึกษาฯ

ทีที่ม่มา :
า : https://youtu.be/2mkG7uWfd00
https://youtu.be/2mkG7uWfd00
4. ครูตั้งประเด็นคาถามว่า “นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง นักเรียนยังได้รับสิทธิอะไรอีกบ้างตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
?” (แนวคาตอบ : สิทธิบัตรทอง สิทธิเรียนฟรี 15 ปี สิทธิในการมีชีวิต
รอด)
5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละคนศึกษา
ข้อมูลตามที่กลุ่มของตนได้รับมอบหมาย และนาข้อมูลที่ได้มา
แลกเปลี่ยนเพื่อสรุปเป็นข้อมูลของกลุ่ม โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 - 2 ความหมายและตัวอย่างของสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
กลุ่มที่ 3- 4 ความหมายและตัวอย่างของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
กลุ่มที่ 5- 6 ความหมายและตัวอย่างของหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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6. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มที่เป็นเลขคู่/เลขคี่นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
และให้นักเรียนที่เหลือร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
7. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาบทเรียน เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของ
พลเมืองไทย โดยใช้สื่อ Power Point เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง
พลเมื
ไทย องไทย
ขั้นสรุป
8. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ช่วยกันคิด ช่วยกันทา” โดยให้นักเรียน
วิเคราะห์ว่าจากตัวอย่างที่กาหนดให้มีความสอดคล้องกับสิทธิหรือ
เสรีภาพในเรื่องใด ข้อละ 1 นาที โดยใช้สื่อ Power Point เรื่อง สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยและบันทึกคาตอบลงในสมุดบันทึกการ
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
1) ปัจจุบันชายและหญิงสามารถเข้ารับราชการทหารได้ (สิทธิเท่า
เทีทยธิมกั
(สิ
เท่นาตามกฎหมาย)
เทียมกันตามกฎหมาย)
2) เด่นชอบเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย (เสรีภาพในการ
เดินทาง)
(เสรี
ภาพในการเดินทาง)
3) ตารวจแสดงหมายค้นต่อนายแจ๊สก่อนเข้าทาการค้นตัว (สิทธิ
และเสรี
ภาพในร่
างกาย)
(สิ
ทธิและเสรี
ภาพในร่
างกาย)
4) สมหญิงไม่อนุญาตให้นายภีมเข้าไปในบ้านของเธอ (เสรีภาพใน
(เสรี
ภาพในเคหสถาน)
เคหสถาน)
5) ในโรงเรียนมีทั้งนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ศาสนาอิสลาม (เสรีภาพในการนับถือศาสนา)
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายคาตอบและสรุปกิจกรรม “ช่วยกันคิด
ช่วยกันทา”
10. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากเรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของ
พลเมืองไทย โดยสรุปดังนี้ “ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พลเมืองพึงระลึกถึงสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่อ
ประโยชน์สุขร่วมกันของคนในสังคม”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๐๒
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303
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของสิทธิ - การตอบคาถาม
หน้าที่ และเสรีภาพได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่
สอดคล้องกับหลักสิทธิหรือ
เสรีภาพได้ถูกต้อง

- แบบบันทึกกิจกรรม
ช่วยกันคิด ช่วยกันทา
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นส่วน - สังเกตพฤติกรรมการ
ใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่ ทางานกลุ่ม
มีข้อขัดแย้ง

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : เขียนความหมาย
ของสิทธิ หน้าที่ และ
เสรีภาพได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : เขียน
ความหมายของสิทธิ
หน้าที่ และเสรีภาพได้
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เขียนความหมายของ
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพ
ได้ถูกต้อง

- แบบสังเกต
ดี : จาแนกกรณีตัวอย่าง
พฤติกรรมการทางาน ทีส่ อดคล้องกับหลักสิทธิ
กลุ่ม
หรือเสรีภาพได้ถูกต้อง
พอใช้ : จาแนกกรณี
ตัวอย่างที่สอดคล้องกับ
หลักสิทธิหรือเสรีภาพได้
ถูกต้อง แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนกกรณีตัวอย่างที่
สอดคล้องกับหลักสิทธิ
หรือเสรีภาพได้ถูกต้อง
- แบบสังเกต
ดี : มีหลักประชาธิปไตย
พฤติกรรมการทางาน รับฟังความคิดเห็นบน
กลุ่ม
ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : มีหลัก
ประชาธิปไตย รับฟัง
ความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิก
ในกลุ่มได้บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ทางานร่วมกันและไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙.
เห็นน/ข้
/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิดดเห็
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

รายวิชา สังคมศึกษาฯ

ความหมายและหลักการของสิทธิมนุษยชน

ขอบเขตเนื้อหา

บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการกระทา
สิ่งใดก็ตาม ตราบใดที่การกระทานั้นไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของตนเองผู้อื่น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ส่วนรวมหรือขัดต่อศีลธรรม

ตัวชี้วัด

ทีที่ม่มา :
า : https://youtu.be/Ngu3UicEaLM
https://youtu.be/Ngu3UicEaLM
2. ครูแจกกระดาษขนาด 10x15 เซนติเมตร ให้นักเรียนคนละ 2 แผ่น
แผ่นที่ 1 ให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่ตนเคยถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ
แผ่นที่ 2 เขียนเหตุการณ์ที่เคยละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น จากนั้นให้
นักเรียนนามาแปะไว้บนกระดาน
ขั้นสอน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ส 2.1 ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพใน
1. ครูให้นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์ เรื่อง การเลือกปฏิบัติในความเงียบ
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
ส 2.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ Silence discrimination ซึง่ เกี่ยวข้องกับการกระทาที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อ
สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น พร้อมทั้งตั้งประเด็นคาถามว่า “การกระทา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่
ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ?” (แนวคาตอบ : ไม่เหมาะสม เพราะเป็น
เกี่ยวข้องกับตนเอง
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล)
สาระสาคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง สิทธิมนุษยชน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวอย่างสถานการณ์การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

2. วีดีทัศน์ เรื่อง การเลือกปฏิบัติ
ในความเงียบ Silence
discrimination

1. สื่อโปรแกรม Power point
เรื่อง สิทธิมนุษยชน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง สิทธิมนุษยชน
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3. ครูบรรยายประกอบการซั
ื่อโปรแกรม
3. ครูบรรยายประกอบการซั
กถามโดยใช้สกื่อถามโดยใช้
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แสดงความคิดเห็น)
2) ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้นเราจะรู้สึก
อย่างไร (ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น)
3) เมื่อถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับเพื่อนควรทาอย่างไร
(แนวคาตอบ : บอกครู บอกพ่อแม่ แจ้งตารวจ พูดคุยทาความเข้าใจกัน)
ขั้นสรุป
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ โดยใช้คาถามดังนี้
1) การละเมิดสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวเราหรือไม่ เพราะ
อะไร (แนวคาตอบ : ไม่ เพราะทุกคนในห้องนี้ต่างก็เคยมีประสบการณ์ซึ่ง
บางครั้งอาจเป็นผู้ถูกละเมิดและบางครั้งเราเองก็เป็นผู้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น)
2) ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะทาอะไรก็ได้ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด (แนว
คาตอบ : ไม่ใช่ เพราะถ้าหากบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ก็จะเกิด
ปัญหาขึ้น)
3) นักเรียนมีหลักในการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นได้
อย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ทาให้ส่วนรวมเกิดความ
เสียหาย ไม่ผิดต่อศีลธรรม)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง สิทธิมนุษยชน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. บอกแนวทางในการปฏิบัติ - การตอบคาถาม
ตนเมื่อถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพได้อย่างเหมาะสม

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. อภิ ป รายความส าคั ญ ของ
การเคารพสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ดี : ระบุแนวทางในการ
การปฏิ
ตั ติ นเมื
กละเมิ
ปฏิบัติตบนเมื
่อถูอ่กถูละเมิ
ดด
สิทธิและเสรีภาพได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : ระบุแนวทางใน
การปฏิบัติตนเมื่อถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ได้อย่างเหมาะสม แต่
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุแนวทางในการ
ปฏิบัติตนเมื่อถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพได้อย่าง
เหมาะสม

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ดี : แสดงออกถึง
ความสาคัญของการ
เคารพสิทธิแทละเสรี
ภาพ
การเคารพสิ
ธิและเสรี
ภาพ
ของผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : ความสาคัญของ
การเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม แต่ไม่
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
แสดงออกถึงความสาคัญ
ของการเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม

- การอภิปราย
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ
่ม ่ม
การท�
ำงานกลุ

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นส่วน - สังเกตพฤติกรรมการ
ำงานกลุ
ใหญ่สมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อ ทการท�
างานกลุ
่ม ่ม
ข้ขัอดขัแย้ดงแย้ง

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบสังเกต
ดี : มีหลักประชาธิปไตย
พฤติกรรมการทางาน รับฟังความคิดเห็นบน
กลุ่ม
ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
พอใช้ : มีหลัก
ประชาธิปไตย รับฟัง
ความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิก
ในกลุ่มได้บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ทางานร่วมกันและไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

1. พระราชบั
พระราชบัญ
ญญั
ญัตติคิคุุ้้มมครองสิ
ครองสิททธิธิเเด็ด็กก พ.ศ.
พ.ศ. 2546
2546
1.
2. แนวทางการคุ
แนวทางการคุ้ม้มครองและช่
ครองและช่ววยเหลื
ยเหลืออเด็
เด็กกใน
ใน
2.
กรณีตต่า่างง ๆๆ
กรณี
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้้
จุจุดดประสงค์
นความรู้้
ด้ด้าานความรู
1. ระบุ
ระบุสสิทิทธิธิทที่เี่เด็ด็กกควรได้
ควรได้รรับับความคุ
ความคุ้ม้มครอง
ครอง
1.
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ด้ด้าานทั
2. วิวิเเคราะห์
คราะห์สสาเหตุ
าเหตุแและแนวทางการป้
ละแนวทางการป้อองกั
งกันนและ
และ
2.
แก้
แก้ไไขปั
ขปัญ
ญหาการละเมิ
หาการละเมิดดสิสิททธิธิเเด็ด็กก

่ม่มาา https://www.youtube.com/watch?v=U8vrlAONStQ
:: https://www.youtube.com/watch?v=U8vrlAONStQ
ที่มทีทีา :
https://www.youtube.com/watch?v=U8vrlAONStQ
1)
นั
ก
เรี
1) นักเรียยนรู
นรู้ส้สึกึกอย่
อย่าางไรเมื
งไรเมื่อ่อดูดูภภาพเด็
าพเด็กกเหล่
เหล่าานีนี้้ (แนวค
(แนวคาตอบ
าตอบ :: หดหู
หดหู่่ น่น่าา
สงสาร)
น่าสงสาร)
สงสาร)
2)
2) เด็
เด็กกในภาพเหล่
ในภาพเหล่าานีนี้้มมีสีสภาพความเป็
ภาพความเป็นนอยู
อยู่่ออย่ย่าางไร
งไร (แนวค
(แนวคาตอบ
าตอบ :: อยู
อยู่่
อย่
โดนทารุ
ณ
าางง าๆ)
อยู
ย่าอองด้ยโอกาส
อยโอกาส
โดนทารุ
ณกรรมต่
อย่่อาางด้
งด้
ยโอกาส
โดนทารุ
ณกรรมต่
กรรมต่
ๆ)ง ๆ)
3)
เด็
ก
เหล่
า
นี
ม
้
ค
ี
วามเหมื
อ
นหรื
อ
แตกต่
3) เด็กเหล่านี้มีความเหมือนหรือแตกต่าางจากนั
งจากนักกเรี
เรียยนอย่
นอย่าางไร
งไร (แนว
(แนว
คคาตอบ
:: เป็
นนเดี
แต่
ับับโอกาสในชี
ววิติตทีที่ด่ดวีกีกิตว่ว่ทีาา่ด)) ีกว่า
าตอบำตอบ
เป็นน:เยาวชนเช่
เยาวชนเช่
เดียยนวกั
วกัเดีนนยวกั
แต่นนนักักแต่เรี
เรีนยยนได้
นได้
โอกาสในชี
(แนวค�
เป็นเยาวชนเช่
ักเรียรรนได้
รับโอกาสในชี
4)
4) เด็
เด็กกเหล่
เหล่าานีนี้ค้ควรได้
วรได้รรับับสิสิททธิธิหหรืรืออการปฏิ
การปฏิบบัตัติิออย่ย่าางไร
งไร เพื
เพื่่ออให้
ให้ชชีวีวิติตความ
ความ
เป็
เป็นนอยู
อยูทท่่ ดดี่ี่ ีีขขึ้นึ้น (แนวค
(แนวคาตอบ
าตอบ :: ได้
ได้รรับับสิสิททธิธิเเรีรียยนหนั
นหนังงสืสืออ มีมีคคนปกป้
นปกป้อองคุ
งคุ้ม้มครอง
ครอง

หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 88 เรื
เรื่่อองง สิสิททธิธิหหน้น้าาทีที่ข่ของเรา
องเรา
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้้ สัสังงคมศึ
คมศึกกษา
ษา ศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม
รายวิชชาา สัสังงคมศึ
คมศึกกษาฯ
ษาฯ
กลุ
รายวิ
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้้
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
ขัขั้น้นนนาเข้
าเข้าาสูสู่บ่บทเรี
ทเรียยนน
สส 2.1
2.1 ม.1/1
ม.1/1 ปฏิ
ปฏิบบัตัติติตามกฎหมายใน
ามกฎหมายใน
1.
1. ครู
ครูใให้ห้นนักักเรี
เรียยนศึ
นศึกกษาวี
ษาวีดดีทีทัศัศน์น์ ข่ข่าาวผู
วผู้ป้ปกครองร้
กครองร้อองลู
งลูกกชายถู
ชายถูกกครู
ครูศศูนูนย์ย์เเด็ด็กกเล็
เล็กก
การคุ้ม้มครองสิ
ครองสิททธิธิขของบุ
องบุคคคล
คล
การคุ
ททาร้
าร้าายได้
ยได้รรับับบาดเจ็
บาดเจ็บบ และตั
และตั้ง้งประเด็
ประเด็นนคคาถาม
าถาม ดัดังงนีนี้้
สาระส
าคั
ญ
สาระสาคัญ
เด็กกไม่
ไม่สสามารถช่
ามารถช่ววยเหลื
ยเหลืออหรื
หรืออปกป้
ปกป้อองง
เด็
เองได้ ในบางครั
ในบางครั้ง้งจึจึงงถูถูกกททาร้
าร้าายย ถูถูกกเอารั
เอารัดดเอา
เอา
ตัตัววเองได้
เปรียยบจึ
บจึงงต้ต้อองมี
งมีกกฎหมายคุ
ฎหมายคุ้ม้มครองเด็
ครองเด็กก เพื
เพื่อ่อปกป้
ปกป้อองง
เปรี
ควรจะได้รรับับ
สิสิททธิธิทที่เี่เด็ด็กกควรจะได้
ขอบเขตเนื้อ้อหา
หา
ขอบเขตเนื

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 48
48 เรื
เรื่อ่องง กฎหมายคุ
กฎหมายคุ้มม้ ครองเด็
ครองเด็กก

สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรี
เรียยนรู
นรู้้
1.
1. สืสื่อ่อโปรแกรม
โปรแกรม Power
Power point
point เรื
เรื่อ่องง
กฎหมายคุ
้ม้มครองเด็
กก ก
กฎหมายคุ
ครองเด็
เรื
่อง กฎหมายคุ
้มครองเด็
2.
2. วีวีดดีทีทัศัศน์น์ ข่ข่าาวผู
วผู้ป้ปกครองร้
กครองร้อองลู
งลูกกชาย
ชาย
ถูถูกกครู
ศ
น
ู
ย์
เ
ด็
ก
เล็
ก
ท
าร้
า
ยได้
ร
ั
บ
ครูศูนย์เด็กเล็กทาร้ายได้รับ
บาดเจ็
บาดเจ็บบ
3.
3. กรณี
กรณีตตัวัวอย่
อย่าางง แม่
แม่โโร่ร่แแจ้จ้งงความ
ความ ลูลูกก
ชาย
ชาย ม.1
ม.1 ถูถูกกครู
ครูบบีีบบคอ-จั
คอ-จับบหัหัวว
กระแทกโต๊
กระแทกโต๊ะะ
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
1.
1. การวิ
การวิเเคราะห์
คราะห์สสาเหตุ
าเหตุแและเสนอ
ละเสนอ
แนวทางการแก้
ไ
ขปั
ญ
หาจากกรณี
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากกรณี
ตัตัววอย่
อย่าางลงในสมุ
งลงในสมุดดบับันนทึทึกกการเรี
การเรียยนรู
นรู้้

เวลา
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ี่ 11
ชัชั้้นนมัมัธธยมศึ

๓๑๐
๓๑๐
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ทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ถูกใช้แรงงาน)
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสอน
3. ยอมรับ ความคิดเห็ น ส่วนใหญ่ ของสมาชิกใน 2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก โดยใช้แนวคาถาม
กลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง
ดังต่อไปนี้
1) เด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุเท่าใด (แนวคาตอบ : บุคคลที่มีอายุต่ากว่า
18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายของแต่ละประเทศ)
2) เด็กมีความสาคัญอย่างไรต่อประเทศชาติ (แนวคาตอบ : เด็กในวันนี้
คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กเป็นอนาคตของชาติ)
3) นักเรียนคิดว่า เด็กควรได้รับการคุ้มครองอย่างไร จากสังคมหรือ
บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ (แนวคาตอบ : ดูแล คุ้มครอง ให้การสนับสนุน)
3. ครู อ ธิ บ ายพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ เด็ ก พ.ศ. 2546 โดยใช้ สื่ อ
โปรแกรม Power point เรื่อ ง กฎหมายคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เด็ ก ประกอบการ
อธิบาย แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบความคิดจากการอภิปรายในประเด็นเด็ก
ควรได้รับการคุ้มครองอย่างไรกับหลักการในพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก
มีความใกล้เคียงกันหรือไม่ และร่วมกันสรุป ดังนี้
1) เด็กต้องได้รับการคุ้มครองในเรื่องใดบ้าง (แนวคาตอบ : การทารุณ
กรรม อบายมุข การกระทาอนาจารหรือสิ่งที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเด็ก)
2) เด็กที่อยู่ในสถานะใดบ้างที่ควรได้รับการคุ้มครอง (แนวคาตอบ : เด็ก
เด็
ทุกคนควรได้
รับการคุ
้มครองในสิ
ที่ตนเองมี
ทุกกคนควรได้
รับการคุ
้มครองในสิ
ทธิทที่ตธินเองมี
) )
4. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการละเมิดสิทธิเด็กจากกรณีตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ข่าวการละเมิดสิทธิของเด็ก และระบุแนวทางป้องกันตนเองไม่ให้ถูกละเมิด
สิทธิ
5. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คน อธิบายคาตอบและให้นักเรียนที่เหลือ
ช่วยกันคิดว่าถ้าเป็นรัฐจะคุ้มครองเด็กเหล่านี้อย่างไร และจะเกิดผลอะไรขึ้น
บ้าง
ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
1) บทเรียนของเราในวันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มใด (แนว
คแนวคำ�ตอบ
าตอบ : เด็ก: )เด็ก)
2) เหตุใดเด็กจึงสุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหยื่อของปัญหามากกว่าบุคคล
กลุ่มอื่น ๆ (แนวคาตอบ : เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถ
ปกป้องตัวเองได้)
3) การมีกฎหมายคุ้มครองเด็กจะส่งผลอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัว
เด็ก (แนวคาตอบ : เด็กได้รับการคุ้มครองปกป้อง มีมาตรการในการดูแล
ช่วยเหลือเด็ก)
4) กฎหมายคุ้มครองเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือไม่อย่างไร (แนว
คแนวคำ�ตอบ
าตอบ : เกี่ย:วข้
ยังไม่ยถังึงไม่18
) ปี)
เกีอ่ยงวข้เพราะอายุ
อง เพราะอายุ
ถึง ปี๑๘
5) ในฐานะที่นักเรียนเป็นเด็กนักเรียนได้รับสิทธิอะไรบ้าง (แนวคาตอบ :
สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
และสิทธิในการมีส่วนร่วม)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. ระบุ สิ ท ธิ ที่ เด็ ก ควรได้ รั บ - การตอบคาถาม
ความคุ้มครอง

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ ส าเหตุ แ ละแนว - การอภิปราย
ทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข - การตอบคาถาม
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

ดี : บอกสิทธิที่เด็กควรได้รับ
ความคุ้มครอง
พอใช้ : สิทธิที่เด็กควรได้รับ
ค วาม คุ้ ม ค รอ งได้ แ ต่ ไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถสิทธิที่
เด็กควรได้รับความคุ้มครอง
ได้

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
4. ยอมรับความคิดเห็นส่วน - สังเกตพฤติกรรมการ
างานกลุ
่ม ่ม
ใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่ ทการท�
ำงานกลุ
มีข้อขัดแย้ง

ดี : ระบุสาเหตุและแนว
ทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้
พอใช้ : ระบุสาเหตุและแนว
ทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้
แต่ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
สาเหตุและแนวทางการ
ป้การป้
องกันอและแก้
ไขปัญไขปั
หาการ
งกันและแก้
ญหา
ละเมิ
ดสิทดธิสิเด็ทกธิได้
การละเมิ
เด็กได้

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ
่ม ่ม
การท�
ำงานกลุ

ดี : มีหลักประชาธิปไตย รับ
ฟัรับงความคิ
ดเห็ดนเห็บนความ
ฟังความคิ
นบนความ
หลากหลายของสมาชิกใน
กลุ
่มได้่มอได้ย่อาย่งเหมาะสม
ในกลุ
างเหมาะสม
พอใช้ : มีหลักประชาธิปไตย
รับฟังความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิกใน
กลุ
่มได้่มบได้างประเด็
นน
ในกลุ
บางประเด็
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ทางานร่วมกันและไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกใน
ในกลุ
กลุ
่ม ่ม
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๘. บันทึกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
8.
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9.
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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กรณีตัวอย่าง แม่โร่แจ้งความ ลูกชายม.1 ถูกครูบีบคอ-จับหัวกระแทกโต๊ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (8 มิ.ย.) เมื่อเวลา 18.30 น. สภ.เมืองระยอง ได้รับแจ้งจาก นางณัฐธยาน์ อายุ
39
คดีนกคดี
ับครู
ลูกชาย
หมาก อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.
อายุ ปี๓๙ให้ปีดาเนิ
ให้ดนำ� เนิ
กบั ทครูี่ลงโทษ
ทลี่ งโทษลู
กชายชื่อชือ่ เด็เด็กกชายอั
ชายอัคครพั
รพัฒฒน์น์ หรือ ขันหมาก
ม. ๑/๓
โรงเรี
ดังของ
จ. ระยอง
1/3
โรงเรี
ยนชืยนชื
่อดัง่อของ
จ.ระยอง
โดย นางณัฐธยาน์ ให้การว่า เมื่อเวลา 17.30 ของวันนี้ ได้ไปรับลูกชายหลังเลิกเรียนตามปกติ แต่พอ
ลูกชายเห็นหน้า ก็ร้องไห้แล้วถามว่า ที่โรงเรียนมีครูแบบนี้ด้วยหรอ ไม่อยากมาโรงเรียนแล้ว เพราะวันนี้ถูกครู
ทาโทษในชั่วโมงเรียนภาษาจีน
โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ขณะกาลังเรียนวิชาภาษาจีนอยู่ ครูได้สั่งงานแล้วลูกชายฟัง
ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจที่ครูพูด ทาให้ครูโมโหเดินมาที่โต๊ะทางด้านหลังแล้วใช้มือบีบคอ พร้อมกดคอกระแทกกับขอบ
โต๊ะอย่างแรง จนเห็นรอยที่คอเป็นจ้าสีแดง แค่นั้นยังไม่พอ ครูได้ใช้มือของตนเองดึงขอบปากด้านขวาของลูก
ชายถึง 3 ครั้ง และยังไล่ ให้ลูกชายออกไปนอกห้องเรียน ลูกชายต้องไปยืนร้องไห้อยู่ตรงบันไดเป็นเวลานาน
กระทั่งเพื่อนๆ ได้ไปพาเข้ามาในห้องเรียนเพี่อไปเรียนต่อ ซึ่งเมื่อตนเองทราบเรื่องจากลูกชาย ก็ได้ขอเข้าพบ
ผู้อานวยการ แต่ไม่อยู่ จึงได้พบกับหัวหน้าครูสอนภาษา ก็ได้รับคาตอบว่า ครูที่ลงโทษลู กชายตนเอง สอน
ภาษาจีนมานานกว่า 6 ปี เป็นคนสอนดี แต่อาจจะโมโหร้าย จึงขอร้องให้ใจเย็นและค่ค่อยยๆๆ คุคุยยกักันน แต่ตนเอง
รู้สึกสงสารลูกที่ต้องเจ็บตัว และมีความหวาดกลัวจนไม่อยากไปโรงเรียนจึงได้มาแจ้งความ
ด้ า นเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ ได้ ส อบปากค าไว้ ทั้ งสองคน และลงบั น ทึ ก ประจ าวั น พร้ อ มกั บ แนะน าให้
ผู้ปกครอง พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระยอง และจะเชิญครูพร้อมผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่
อยู่ในเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นครูคนอื่นและนักเรียนในชั้นเรียน มาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดาเนินการต่อไป
https://news.sanook.com/2347726/
ทีที่ม่มา :า :https://news.sanook.com/2347726/

รายวิชา สังคมศึกษาฯ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นักเรียนอ่านบทกลอนดังต่อไปนี้ พร้อมถามความรู้สึกนักเรียน
คุ้มครองสิ
ทธิขทองบุ
คคลคคล
การคุ
้มครองสิ
ธิของบุ
ต่อบทกลอนดังกล่าว
สาระสาคัญ
“อันอานาจใดใดในโลกนี้ ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา สร้างคนหา
การศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมี ค่ามิได้ในโลกา ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มีฯ” (การศึกษาทาให้ผู้คนมีอานาจ
วินัยและเชียวชาญตามความถนัดของตน โดยทุก ซึ่งเกิดมาจากการเรียนรู้ในวิชาเกิดเป็นความสามารถ)
คนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 2. ครูให้นักเรียนดูภาพอาชีพในฝันต่าง ๆ ของเด็ก โดยใช้สื่อโปรแกรม
ขอบเขตเนื้อหา
Power point เรื่อง กฎหมายการศึกษา และใช้คาถามเพื่อให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น ดังนี้ นักเรียนมีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพ
1. จุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมาย
การศึกษา2. สิทธิ หน้าที่ ระบบการศึกษาและแนว อะไรในอนาคต ? (แนวคาตอบ : ครู แพทย์ ตารวจ ทหาร นักธุรกิจ)
โดยครูเขียนคาตอบของนักเรียนลงบนกระดาน
การจัดการศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมาย
การศึกษา
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาจากกรณี ตั ว อย่ า งที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษาได้อย่างมีเหตุผล
ทีที่ม่มา :
า : http://campus.sanook.com/1388193/
http://campus.sanook.com/1388193/

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง กฎหมายการศึกษา

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
การศึกษาลงในกระดาษ A4
2. การวิเคราะห์ความสาคัญของ
กฎหมายการศึกษาที่มีการจัด
การศึกษาลงในแบบฝึกหัด เรื่อง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อโปรแกรม Power point เรื่อง
กฎหมายการศึกษา
2. วีดีทัศน์ 5 อาชีพในฝันเด็กยุค
2562
3. ภาพอนาคตการศึกษาในร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่
4. กรณีตัวอย่างนร.บนดอยเดินเท้า
บุกป่า-ลงมาสอบโอเน็ต ผอ.สพป.
น่าน สั่งเร่งแก้ปัญหาแล้ว
5. กรณีตัวอย่างพรบ.กองทุนความ
เสมอภาคทางการศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๑๖
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ที่มา : https://www.tcijthai.com/officeที่มา : //www.tcijthai.com/office-tcij/headpicture/3X5mCsGThu82243.jpg

ด้านคุณลักษณะ
3. ครูเปิดวีดีทัศน์ 5 อาชีพในฝันเด็กยุค 2562
3. ยอมรับ ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ ข องสมาชิ ก ใน (https://youtu.be/TaraGxlShGA) ให้นักเรียนดู และใช้คาถามดังนี้
กลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง
“มีอาชีพที่นักเรียนสนใจบ้างหรือไม่ และอาชีพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาอย่างไร ?” (แนวคาตอบ : มี การศึกษานาไปสู่การมีความรู้
.
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ)
ขั้นสอน
4. ครูอธิบายบทเรียนเรื่อง กฎหมายการศึกษา โดยใช้ Power point
เรื่อง “กฎหมายการศึกษา”
5. ครูให้นักเรียนศึกษาภาพการเปรียบเทียบสิทธิการศึกษาต่าง ๆ ที่
นักเรียนได้รับจากรัฐธรรมนูญ (แนวคาตอบ : สิทธิการเรียนฟรี การ
ได้รับการพัฒนาการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๑๗
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tcij/headpicture/3X5mCsGThu82243.jpg
6. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม และมอบหมายให้นักเรียนบอก
ใจความสาคัญและสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่
แต่ละกลุ่มได้รับลงในกระดาษ A4
กลุ่มหมายเลขคี่ กรณีตัวอย่างเด็กนร.บนดอยเดินเท้าบุกป่า-ลงมา
สอบโอเน็ต ผอ.สพป.น่าน สั่งเร่งแก้ปัญหาแล้ว
กลุ่มหมายเลขคู่ กรณีตัวอย่างพรบ.กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา
7. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มหมายเลขคี่และหมายเลขคู่นาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียนและให้กลุ่มที่เหลือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนโดยวิเคราะห์ในประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีตัวอย่างที่ได้ศึกษากับสิทธิการศึกษาใน
รัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : การเดินทางไกลเพื่อ
ไปเรียนนั้นถือเป็นสิ่งที่ทาให้เห็นว่าสังคมให้ความสาคัญกับการศึกษาที่
เชื่อว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ และสิทธิเหล่านี้เป็นสิ่งที่
รัฐควรให้ความสาคัญ ส่วนพรบ.กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งถือ
เป็นการให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของภาครัฐที่มุ่งเน้นลดความ
เหลื่อมล้าของการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม”
9. ครูมอบหมาบให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด เรื่อง กฎหมายการศึกษา ลง
ในสมุดบันทึกการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง กฎหมายการศึกษา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๑๘
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319
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายจุดมุ่งหมายและ
หลักการของกฎหมาย
การศึกษา

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
การศึกษาได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ดี : บอกจุดมุ่งหมายและ
หลักการของกฎหมาย
การศึกษาได้
พอใช้ : บอกจุดมุ่งหมาย
และหลักการของ
กฎหมายการศึกษาได้
แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จุดมุ่งหมายและหลักการ
ของกฎหมายการศึกษา

- การตอบคาถาม

- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- แผ่นฟลิบชาร์ทการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
- แบบฝึกหัด เรื่อง
กฎหมายการศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

- แบบสังเกต
ดี : อธิบายกรณีตัวอย่าง
พฤติกรรมการทางาน ทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมาย
กลุ่ม
การศึกษาได้อย่างมี
เหตุผล
พอใช้ : อธิบายกรณี
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายการศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายกรณีตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
การศึกษาได้อย่างมี
เหตุผล

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของ - สังเกตพฤติกรรมการ
สมาชิกในกลุ่ มเสี ย งส่ วนใหญ่ ทางานกลุ่ม
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

- แบบสังเกต
ดี : มีหลักประชาธิปไตย
พฤติกรรมการทางาน รับฟังความคิดเห็นบน
กลุ่ม
ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : มีหลัก
ประชาธิปไตย รับฟัง
ความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิก
ในกลุ่มได้บางประเด็น
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ทางานร่วมกันและไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็
เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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กรณีตัวอย่างที่ 1 นร.บนดอยเดินเท้าบุกป่า-ลงมาสอบโอเน็ต ผอ.สพป.น่าน สั่งเร่งแก้ปัญหาแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “สมศักดิ์ ประสาร” ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า
การศึกษาหายนะ : ภาพเด็ก ๆ จากห้ องเรียนหนึ่งเดินทางไปสอบข้อสอบระดับ ชาติอีกที่ห นึ่ ง โดยภาพมี
นักเรียนชาย 5-6 คนพร้อมครูกาลังแบกสัมภาระเดินเท้าออกจากโรงเรียนที่อยู่กลางหุบเขาเพื่อเดินทางลัด
เลาะออกจากป่ าเพื่ อ ไปรั บ การทดสอบระดั บ ชาติ ที่ โรงเรียนอีก แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งในภาพแสดงให้ เห็ น ถึงความ
ยากลาบากในการเดินทางของนักเรียนชายและครูอีก 1 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในภาพน่าจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากศูนย์การเรียนรู้บ้านป่ากา-ขุนน้าจอน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งอยู่ในสังกัดของโรงเรียนบ้ านสว้า โดยนักเรียน
กลุ่มนี้ จะต้องเดินทางจากศูน ย์การเรียนรู้ฯ ที่ตั้งอยู่บนดอยลึ กไปในป่าเพื่อเข้ามาสอบโอเน็ตที่จัดสอบโดย
ไลก์ และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มีผู้มากดไลค์
แสดงความคิดเห็นจานวนมากส่วนใหญ่ระบุว่าควรจะมีการจัดส่งข้อสอบเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้สสอบที
อบที่ศ่ ศูนู นย์ย์การ
การเรี
โดยไม่
ต้อนงเดิ
นทางไกลจากดอยมาสอบ
เรียนฯยนฯ
โดยไม่
ต้องเดิ
ทางไกลลงจากดอยมาสอบ
ทีที่ม่มา :
า : https//www.matichon.co.th/social/new_72982
https://www.matichon.co.th/social/news_72982
กรณีตัวอย่างที่ 2 ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา
รมว.ศึกษาธิการ เผย ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลด
บดความ
เหลื่อมล้า รัฐบาลประเดิมเงินทุนให้ 1,000 ล้านบาท สานักงบฯดับฝันไม่ให้ใช้เงิน 5% จากงบประมาณทาง
การศึกษา ชี้ ศธ.ต้องจัดเป็นแผนดาเนินการ ซึ่งจะเป็นหลักการของการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง
อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.32 น.
วัน นี้ (20 ก.พ.) นพ.ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รมว.ศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด เผยว่ า ในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมได้เห็นชอบกล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่างพ.ร.บ.กองทุน เพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่ อมล้ า ซึ่งรัฐบาลจะประเดิมเงินทุนให้ แก่กองทุนนี้จานวน
1,000 ล้านบาท พร้อมกับได้รับมอบหมายให้ตนในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ ไปแถลงเรื่องดังกล่าวในวันที่ 23
ก.พ.นี้ ที่รัฐสภาโดยสิ่งที่สาคัญคือ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะเสร็จทันตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 กาหนดแน่นอน ส่วนการใช้เงิน 5% ของงบการศึกษาทั้งหมดมาใช้ในกองทุนนี้นั้น สานักงบประมาณ
ได้ติงกลับมาว่าไม่สามารถใช้ระบบกันเงินร้อยละ 5 ของงบฯ การศึกษาทั้งหมดได้ โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่วิธีการ
ทางงบประมาณ ซึ่งวิธีทางงบประมาณ คือจะต้องมีการทาแผนการดาเนินงานในแต่ละปีมาเพื่อเสนอของบฯ
กับครม.
ที่มา :
า : https//www.dailynews.co.th/education/628438
https://www.dailynews.co.th/education/628438
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แบบฝึกหัด เรื่อง กฎหมายการศึกษา
1. การศึกษามีไว้เพื่ออะไร
แนวคำตอบ : เพื่อทำให้คนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อทำให้คนเป็นคนดี เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต เพื่อให้มี
งำนทำ
2. นอกจาการเรียนในโรงเรียนแล้วยังสามารถได้รับการศึกษาทางใดได้อีกบ้าง
แนวคำตอบ : กำรศึกษำจะเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ อำจเรียนกำรศึกษำนอกระบบ หรือเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจด้วยตัวเอง
หรือคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถโดยตรงก็ได้
3. การศึกษามีความสาคัญอย่างไรต่อตัวเราและประเทศชาติ
แนวคำตอบ : กำรศึกษำทำให้เรำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นคนดีมีวินัย มีงำนที่ดีคุณภำพชีวิตที่ดี เมื่อคนใน
ประเทศเป็นคนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถประเทศชำติก็จะพัฒนำ
4. บุคคลใดควรได้รับสิทธิทางการศึกษา
แนวคำตอบ : ทุกคนควรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. กฎหมายการศึกษามีความสาคัญอย่างไรต่อการศึกษา
แนวคำตอบ : ช่วยระบุแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ

รายวิชา สังคมศึกษาฯ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายใน ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาข่าวกรณีสานักงานคณะกรรมการ
การคุ
้มครองสิ
ทธิทขธิองบุ
คคลคคล
ในการคุ
้มครองสิ
ของบุ
คุ้มครองผู้บริโภคสั่งให้หยุดการโฆษณาของกระทะโคเรียคิงจากนั้นให้นักเรียน
สาระสาคัญ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น (https://youtu.be/mxXSzH7DX5I)
(https://youtu.be/mxXSzH7DX5I)
ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ย่อมมีการ ขั้นสอน
ซืการซื
้อสินอ้ ค้สิานและบริ
การต่การต่
าง ๆางจึๆงต้จึองงมี
ค้าและบริ
ต้อกงมีฎหมาย
กฎหมาย 2. ครูบรรยายประกอบการซักถามโดยใช้สื่อโปรแกรม Power point เรื่อง
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบการบรรยาย โดยมีแนวคาถามดังนี้
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า
และบริการ ที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยรวมถึง
1) การบริโภคหมายถึงการกินอย่างเดียวใช่หรือไม่ (แนวคาตอบ : ไม่ใช่
ได้รับความยุติธรรมในการบริโภคสินค้า
การบริโภคหมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการไม่จาเป็นต้องเป็น
การกินเท่านั้น)
ขอบเขตเนื้อหา
2) นักเรียนเคยโดนหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือไม่ (แนว
1. จุดมุ่งหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
คาตอบ : ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย)
2. หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภค
3) เมื่อถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคนักเรียนจะทาอย่างไร (แนวคาตอบ :
3. สิทธิของผู้บริโภค
ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งตารวจ บอกครู)
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายการ
ด้านความรู้
บริโภคสิโภคสิ
นค้านและบริ
การดัการดั
งนี้ โดยท
าลงในกระดาษฟลิ
ปชาร์ปชาร์
ท ท
การบริ
ค้าและบริ
งนี้ โดยท�
ำลงในกระดาษฟลิ
1. บอกสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคได้อย่าง
กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 อภิปรายเรื่องโฆษณาผิวขาวใน 7 วัน
ถูกต้อง
กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 อภิปรายเรื่องรถเก๋งเรียกคืนจากศูนย์
กลุ่ม 5 และกลุ่ม 6 อภิปรายเรื่องการบังคับซื้อสินค้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1. การอภิปรายเกี่ยวกับการบริโภค
จากกรณีตัวอย่างลงในแผ่นฟลิบ
ฟลิปทชาร์ท
ชาร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อโปรแกรม Power point เรื่อง
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2. วีดีทัศน์ข่าวกรณีสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งให้
หยุดการโฆษณาของกระทะโคเรียคิง
3. กรณีตัวอย่างโฆษณาผิวขาวใน 7
วั๗นวัน
4. กรณีตัวอย่างรถเก๋งเรียกคืนจาก
ศูจากศู
นย์ นย์
5. กรณีตัวอย่างการบังคับซื้อสินค้า
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๒๓
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ที่มา : https://bit.ly/2SSCEN7
โดยมีหัวข้อในการอภิปรายร่วมกันและหาข้อสรุปในประเด็นต่อไปนี้
1) จากกรณีตัวอย่างเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในข้อใดบ้าง
2) หากโดนละเมิดสิทธิเช่นนี้จะดาเนินการฟ้องร้องได้ที่หน่วยงานใด
3) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคดังกรณี
ตัวอย่างควรปฏิบัติตนอย่างไร

ที่มา : https://bit.ly/2Rujn87

ด้านทักษะและกระบวนการ
โดยมีหัวข้อในการอภปรายร่วมกัน และหาข้อสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
2. นาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
๑) จากกรณีตัวอย่างเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในข้อใดบ้าง
การถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างมีเหตุผล
๒) หากโดนละเมิดสิทธิเช่นนี้ จะด�ำเนินการฟ้องร้องได้ที่หน่วยงานใด
ด้านคุณลักษณะ
๓) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคดังกรณีตัวอย่าง
3.
ยอมรั
บ
ความคิ
ด
เห็
น
ส่
ว
นใหญ่
ข
องสมาชิ
ก
ใน
๓. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิก ควรปฏิบัติตนอย่างไร
กลุ
่มโดยไม่
มีขม้อีขขั้อดขัแย้ดแย้
ง ง
ในกลุ
่มโดยไม่
ที่มา : https://bit.ly/2sr0jZo

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๒๔
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 8้ สัเรื
่อง กสิษา
ทธิหศาสนาและวั
น้าที่ของเราฒนธรรม
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
4. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มนาเสนอการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียนและให้กลุ่มที่เหลือ
4.
ครูสุ่มตัวแทนกลุ
าเสนอการวิ
เคราะห์หน้าชั้นเรียนและให้กลุ่มที่เหลือ
แสดงความคิ
ดเห็นเพิ่ม่มนเติ
ม
ขัแสดงความคิ
้นสรุป ดเห็นเพิ่มเติม
ขั5.้นครู
สรุอปธิบายเชื่อมโยงการโฆษณาของกระทะโคเรียคิงกับกรณีตัวอย่างที่
ธิบายเชื
่อมโยงการโฆษณาของกระทะโคเรี
ยคิงตกััวบอย่
กรณี
กระทะกับกรณี
างทีต่ ัวอย่างที่
นั5.กเรีครูยอนได้
วิเคราะห์
นัและให้
กเรียนได้
นักเรีวิเยคราะห์
นร่วมกัแนละให้
อภิปนรายการโฆษณาของกระทะโคเรี
ยคิงว่าเป็นการ
ักเรียนร่วมกันอภิปรายการโฆษณาของกระทะ
นร่
นขอภิ
และให้
สินงทักว่ธิาเรีเป็
ขยองผู
ริทโธิภคหรื
ย่างไร
โคเรี
นการละเมิ
ดปสิอรายการโฆษณาของกระทะโคเรี
องผู
้บอริไม่
โภคหรื
ไม่อย่างไร ยคิงว่าเป็นการ
ว่ละเมิ
าเป็ยนดคิการละเมิ
ดว้บสิมกั
องผู
้บทไม่ริธิโขอภคหรื
อย่าองไร
ละเมิ
ทธิขกองผู
อไม่ปรายค
อย่างไร
6.
ครูดแสิละนั
เรีย้บนร่ริโวภคหรื
มกันอภิ
าถามต่อไปนี้
6. ครู1)และนั
กเรีอยงมีนร่สวิทมกั
ปรายค
าถามต่
อไปนี
้
ทาไมต้
ธิผนู้บอภิ
ริโภค
(แนวค
าตอบ
: เพราะผู
้บริโภคเป็นผู้ที่ตัดสินใจ
1)้อทสิาไมต้
องมีสิทกธิาร
ผู้บดัริโงภค
าตอบ
นผู้ที่ตัดสินใจ
เลือกซื
นค้าและบริ
นั้นจึ(แนวค
งควรได้
รับสิท: ธิเพราะผู
เพื่อไม่ใ้บห้ริถโูกภคเป็
ผู้ขายหลอกลวง
เลื
้อสินค้ยาบ)และบริการ ดังนั้นจึงควรได้รับสิทธิเพื่อไม่ให้ถูกผู้ขายหลอกลวง
หรืออกซื
เอาเปรี
หรือ2)
เอาเปรี
ยบ)มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร (แนวคาตอบ :
หากไม่
2) หากไม่
้มครองผูนค้้บาริโสิภคจะเป็
นอย่างไรไม่(แนวค
าตอบ :
โฆษณาเกิ
นจริงมมีีกฎหมายคุ
การหลอกขายสิ
นค้าราคาแพง
ได้มาตรฐาน)
โฆษณาเกิ
นจริกงฎหมายคุ
มีการหลอกขายสิ
า สิผนู้บค้ริาโภคไม่
ราคาแพง
ไม่ได้มยาตรฐาน)
3) การมี
้มครองจะทนค้าให้
ถูกเอาเปรี
บจริงหรือไม่
3) การมี
้มครองจะท
ผู้บริ่จโะคุ
ภคไม่
ถูกเอาเปรี
ยบจริ
อไม่อง
อย่างไร
(แนวคกฎหมายคุ
าตอบ : ไม่
เพราะไม่าให้
มีใครที
้มครองได้
ตลอดผู
้บริงโหรื
ภคต้
อย่างไร
าตอบ
ระมั
ดระวั(แนวค
งตัวเองด้
วย): ไม่ เพราะไม่มีใครที่จะคุ้มครองได้ตลอดผู้บริโภคต้อง
ระมัดระวังตัวเองด้วย)

เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 1
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๒๕
๓๒๕
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326
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

วิธีการ
- การตอบคาถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. นาเสนอแนวทางการ
- การอภิปราย
การปฏิ
ตั ติ นเพื
ป้อนงกัการถู
นการถู
ปฏิบัติตบนเพื
่อป้อ่ งกั
ก ก - สังเกตพฤติกรรมการ
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้
ทการท�
างานกลุ
่ม ่ม
ำงานกลุ
อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นส่วน - สังเกตพฤติกรรมการ
ำงานกลุ
ใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่ ทการท�
างานกลุ
่ม ่ม
มีข้อขัดแย้ง

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : ระบุสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้บริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : ระบุสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้บริโภคได้
อย่างถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

- แบบสังเกต
ดี : บอกแนวทางการ
ัติตนเพื
พฤติกรรมการทางาน การปฏิ
ปฏิบัติตบนเพื
่อป้อ่องกัป้อนงกัน
กลุ่ม
การถูกละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภคได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : บอกแนวทาง
การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันการถูกละเมิด
สิทธิของผู้บริโภคได้อย่าง
มีเหตุผล แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อป้องกันการถูก
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ได้อย่างมีเหตุผล
- แบบสังเกต
ดี : มีหลักประชาธิปไตย
พฤติกรรมการทางาน รับฟังความคิดเห็นบน
กลุ่ม
ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : มีหลัก
ประชาธิปไตย รับฟัง
ความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิก
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ในกลุ่มได้บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ทางานร่วมกันและไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกแนวทางการปฏิ บั ติ ต นตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม

2. ความหมายและประเภทของลิขสิทธิ์

1. จุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์

ขอบเขตเนื้อหา

ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายใน
การคุ้มครองสิ
ทธิทขธิองบุ
คคล
ในการคุ
้มครองสิ
ของบุ
คคล
สาระสาคัญ
สิทธิ์ในผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้
ความสามารถและความพยายามในการ
การสร้
างสรรค์
อมเป็
นของผู้สร้ส้ าร้งผลงานนั
างผลงานนั้นน้ จึจึงง
สร้างสรรค์
ขึ้นขย่นึ้ อย่มเป็
นของผู
ต้องกาหนดกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สร้างผลงาน

ตัวชี้วัด

รายวิชา สังคมศึกษาฯ

3) ภาพถ่าย (https://bit.ly/2FoYO6w)
(https://bit.ly/2AMVFcL)
https://bit.ly/2FoYO6W) 4) แผ่นเพลง (https://bit.ly/2AMVFcL)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นักเรียนศึกษาภาพสิ่งของต่าง ๆ โดยใช้สื่อโปรแกรม Power
point เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ และใช้คาถาม ดังนี้
1) หนังสือ (https://bit.ly/2AKQb2e)
(https://bit.ly/2AKQb2e) 2) ข่าว (https://bit.ly/2HbmixG)
(https://bit.ly/2HbmixG)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อโปรแกรม Power point เรื่อง
กฎหมายลิขสิทธิ์
2. ภาพเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิอย่างไรบ้าง
ในผลงานของตนเอง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
กิจกรรม “ผลงานเรา ใครคุ้มครอง”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๒๘
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.

ด้านทักษะและกระบวนการ
๒.
ของลิ
สิทธิ์แขละกฏหมาย
อภิปปรายความสำ�คั
รายความสญาคั
ญ ขของลิ
สิ ท ธิ์ แ ละ
2. อภิ
ด้อผย่ลางมีเหตุผล
ลิกฎหมายลิ
ขสิทธิ์ได้อขย่สิาทงมีธิเ์ไหตุ
ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกใน
กลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง

รายวิชา สังคมศึกษาฯ

1) จากภาพต่าง ๆ นักเรียนคิดว่ารูปใดเป็นของที่ลิขสิทธิ์บ้าง และ
เพราะอะไร (แนวคาตอบ : “รูป 1 2 3 เพราะเป็นสิ่งที่มีผู้สร้างสรรค์ทาขึ้น
เกิดจากการใช้ความสามารถและสติปัญญาของบุคคลนั้น งานเหล่านี้จึง
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์)
2) ส่วนรูป 4 5 6 เพราะอะไรไม่ถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ (แนว
คาตอบ : เป็นสิ่งที่ถือเป็นสาธารณะประโยชน์คนส่วนใหญ่ในสังคมสามารถ
เข้าถึง)
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายจุดหมาย หลักการสาคัญของลิขสิทธิ์ โดยใช้สอื่ โปรแกรม
Power point เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ ประกอบการอธิบาย

5) กฎหมาย (https://bit.ly/2AMVFcL)
(https://bit.ly/2AMVFcL) 6) ข้อค้นพบ (https://bit.ly/2FwG18E)
(https://bit.ly/2FwG18E)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๒๙
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รายวิชา สังคมศึกษาฯ

3. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ผลงานเรา ใครคุ้มครอง” โดยให้นักเรียน
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผลงานอะไรขึ้นมาหนึ่งอย่างลงในกระดาษ A5 ใช้
เวลาประมาณ
งจากนั
้นน้นาผลงานติ
ดบนกระดาน
ใช้เวลาประมาณ10๑๐นาทีนาทีหลัหลั
งจากนั
น�ำผลงานติ
ดบนกระดาน
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคาถามเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนออกแบบ
โดยใช้แนวคาถาม ดังนี้
1) ตอนนี้ ผ ลงานของนักเรียนมีลิขสิทธิ์ห รือยัง (แนวคาตอบ : มี
แล้
มีแวล้)ว)
2) ลิขสิทธิ์ของผลงานนักเรียนเกิดขึ้นตอนไหน (แนวคาตอบ : เมื่อ
เมื่อผลงานส�
เร็จจเสร็
ผลงานส
าเร็จำเสร็
สิ้นจ)สิ้น)
3) ตอนนี้นักเรียนมีสิทธิในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผลงานตนเอง
หรือยัง (แนวคาตอบ : มีแล้ว)
4) ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว จะอยู่ ไปจนถึ งเมื่ อ ไหร่ (แนวค าตอบ :
ตลอดกาล)
5) หากในช่วงเวลาอีกหลายปีต่อจากนี้มีผู้ที่ ทาซ้า หรือดัดแปลง
ผลงานของนักเรียนพวกเขาผิดหรือไม่ (แนวคาตอบ : ผิดเพราะเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์)
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโทษของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ควร
เป็ น เช่ น ไรในความคิ ด ของนั ก เรี ย น (แนวค าตอบ : ปรับ และระงับ การ
เผยแพร่ผลงานที
่ละเมิ่ลดะเมิ
มา)ดมา
การเผยแพร่
ผลงานที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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รายวิชา สังคมศึกษาฯ

ที่มา : http://terrabkk.com/news/141345/เจ้
http://terrabkk.com/news/141345/เจ้
าของลิ
าของลิ
ขสิขทสิธิท์ ธิ์
มีสิทธิอย่างไรบ้างในผลงานของตนเอง
(แนวคาตอบ : สิทธิ์ในผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถและ
ความพยายามในการสร้างสรรค์ขึ้นย่อมเป็นของของผู้สร้างผลงานนั้น จึง
ต้องมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างผลงาน)

6. ครู ให้ นั กเรีย นเขี ย นแนวทางการใช้ ชีวิ ต ที่ ไม่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รือ แนว
ทางการมีส่วนร่วมในการช่วยปกป้องลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ลงในสมุด
บันทึกการเรียนรู้
ขั้นสรุป
7. ครูให้นักเรียนศึกษาภาพเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิอย่างไรบ้างในผลงานของ
ตนเอง และสรุปประเด็นความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51 เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๓๑
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332
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. บอกแนวทางการปฏิบัติตน - การตอบคาถาม
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่ าง
เหมาะสม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. อภิ ป รายความส าคั ญ ของ - ผลงานออกแบบ
ลิ ขสิ ท ธิ์และกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ ผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม
ได้อย่างมีเหตุผล
“ผลงานเรา ใคร
คุ้มครอง”
- สมุดบันทึกการเรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทการท�
างานกลุ
่ม ่ม
ำงานกลุ

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับความคิดเห็นส่วน - สังเกตพฤติกรรมการ
ใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่ ทการท�
างานกลุ
่ม ่ม
ำงานกลุ
มีข้อขัดแย้ง

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : ระบุแนวทางการ
ปฏิ
บัติตบนตามกฎหมาย
การปฏิ
ตั ติ นตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : ระบุแนวทาง
การปฏิบัติตนตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่าง
เหมาะสม แต่ไม่
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ได้อย่างเหมาะสม

ดี : อธิบายความสาคัญ
-แบบสั
แบบสังเกต
งเกต
พฤติกรรมการทางาน ของลิขสิทธิ์และกฎหมาย
กลุ่ม
ลิขสิทธิ์ได้อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : อธิบาย
ความสาคัญของลิขสิทธิ์
และกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
อย่างมีเหตุผล แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความสาคัญของ
ลิขสิทธิ์และกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้อย่างมีเหตุผล
- แบบสังเกต
ดี : มีหลักประชาธิปไตย
พฤติกรรมการทางาน รับฟังความคิดเห็นบน
กลุ่ม
ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : มีหลัก
ประชาธิปไตย รับฟัง
ความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิก
ในกลุ่มได้บางประเด็น
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ทางานร่วมกันและไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙.
ความคิดดเห็
เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
9. ความคิ
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 52
52 เรื
เรื่อ่องง กฎหมายการกระท
กฎหมายการกระทาผิ
าผิดดเกี
เกี่ย่ยวกั
วกับบคอมพิ
คอมพิววเตอร์
เตอร์
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
8
เรื
่
อ
ง
สิ
ท
ธิ
ห
น้
า
ที
ข
่
องเรา
เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง
กลุ
ม
่
สาระการเรี
ย
นรู
้
สั
ง
คมศึ
ก
ษา
ศาสนาและวั
ฒ
นธรรม
รายวิ
ช
า
สั
ง
คมศึ
ก
ษาฯ
ชั
น
้
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ี่ 11
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้้
สืสื่อ่อ/แหล่
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
/แหล่งงเรี
เรียยนรู
นรู้้
ขั
น
้
น
าเข้
า
สู
บ
่
ทเรี
ย
น
2.1 ม.1/1
ม.1/1 ปฏิ
ปฏิบบัตัติติตามกฎหมายในการ
ามกฎหมายในการ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
สส 2.1
1.
1. สืสื่อ่อโปรแกรม
โปรแกรม Power
Power point
point เรื
เรื่อ่องง
1.
ครู
ใให้ห้นนักักเรี
ยยนดู
ภภาพกรณี
ตตััววอย่
าางเกี
่ย่ยวการใช้
งงานคอมพิ
ววเตอร์
แและ
1.
ครู
เรี
นดู
าพกรณี
อย่
งเกี
วการใช้
านคอมพิ
เตอร์
ละ
คุ
ม
้
ครองสิ
ท
ธิ
ข
องบุ
ค
คล
คุ้มครองสิ
ทธิขทองบุ
คคลคคล
กฎหมายการกระท
การคุ
้มครองสิ
ธิของบุ
กฎหมายการกระทาผิ
าผิดดเกี
เกี่ย่ยวกั
วกับบ
อิอินนเทอร์
เเน็น็ตต โดยใช้
สสื่อื่อโปรแกรม
Power
point
เรื
่อ่องง กฎหมายการ
เทอร์
โดยใช้
โปรแกรม
Power
point
เรื
กฎหมายการ
คอมพิ
สาระสาคั
าคัญ
ญ
คอมพิววเตอร์
เตอร์
สาระส
กระท
าผิ
ดดำเกี
่ย่ยเกีวกั
บบวกัคอมพิ
ววเตอร์
เพื
่อ่อเพืให้
นนัักกนเรี
ยยเรีนสะท้
ออนความรู
้ส้สึกึก้สึกและ
การกระท�
ผิ
ด
ย
่
บ
คอมพิ
ว
เตอร์
อ
่
ให้
ก
ั
ย
นสะท้
อ
นความรู
และ
กระท
าผิ
เกี
วกั
คอมพิ
เตอร์
เพื
ให้
เรี
นสะท้
นความรู
และ
กฎหมายการกระท
าผิ
ด
เกี
ย
่
วกั
บ
กฎหมายการกระทาผิดเกี่ยวกับ
2.
ใช้
2. วีวีดดีทีทัศัศน์น์ เรื
เรื่อ่องง สืสื่่ออวิวีวีดดโีีโอออิ
ออินนโฟกราฟิ
โฟกราฟิกก
ใช้แแนวค
นวคาถามดั
าถามดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้้
คอมพิ
ว
เตอร์
ท
าให้
ท
้
ั
ง
ประชาชนและหน่
ว
ยงานของ
คอมพิวเตอร์ทาให้ทั้งประชาชนและหน่วยงานของ
พรบ.
พรบ. คอมพิ
คอมพิววเตอร์
เตอร์
รัรัฐฐใช้
ค
อมพิ
ว
เตอร์
แ
ละอิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
ได้
อ
ย่
า
ง
ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ภาระงาน/ชิ
น
้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
งาน
ปลอดภั
ย
ปลอดภัย
1.
ประเมิ
น
พฤติ
1. ประเมินพฤติกกรรมการใช้
รรมการใช้งงาน
าน
คอมพิ
ว
เตอร์
แ
ละอิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
ที
ขอบเขตเนื
อ
้
หา
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง
ขอบเขตเนื้อหา
กักับบกฎหมายการกระท
กฎหมายการกระทาผิ
าผิดดเกี
เกี่่ยยวกั
วกับบ
1.
หมายของกฎหมายการกระทาผิ
าผิดดเกี
เกี่ย่ยวกั
วกับบ
1. จุจุดดมุมุ่ง่งหมายของกฎหมายการกระท
คอมพิ
คอมพิววเตอร์
เตอร์ลลงในสมุ
งในสมุดดบับันนทึทึกกการเรี
การเรียยนรู
นรู้้
คอมพิ
คอมพิววเตอร์
เตอร์
2.
หลักกการของกฎหมายการกระท
การของกฎหมายการกระทาผิ
าผิดดเกี
เกี่ย่ยวกั
วกับบ
2. หลั
คอมพิ
คอมพิววเตอร์
เตอร์
จุจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้้
ด้ด้าานความรู
นความรู้้
ทีที่ม่มาา :: https://bit.ly/2SUK8zc
https://bit.ly/2SUK8zc
https://bit.ly/2SUK8zc
1.
อธิ
บ
ายจุ
ด
มุ
ง
่
หมายและหลั
ก
การของกฎหมาย
1. อธิบายจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมาย
1)
1) นันักกเรี
เรียยนมี
นมีคความคิ
วามคิดดเห็
เห็นนอย่
อย่าางไรกั
งไรกับบภาพและข้
ภาพและข้ออความดั
ความดังงกล่
กล่าาวว
การกระท
าผิ
ด
เกี
ย
่
วกั
บ
คอมพิ
ว
เตอร์
ไ
ด้
การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
(แนวค
(แนวคาตอบ
าตอบ :: รูรู้ส้สึกึกแย่
แย่ เป็
เป็นนการเหยี
การเหยียยดหยามศั
ดหยามศักกดิดิ์ศ์ศรีรีขของมนุ
องมนุษษย์ย์))
2)
2) ข้ข้ออมูมูลลดัดังงกล่
กล่าาวมี
วมีกการเผยแพร่
ารเผยแพร่ผผ่า่านสิ
นสิ่ง่งใด
ใด (แนวค
(แนวคาตอบ
าตอบ :: สืสืออ่่ สัสังงคม
คม

๓๓๔
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ด้านทักษะและกระบวนการ
๒.
พฤติพฤติ
กรรมที
่เข้าข่า่ เยการทำ�ผิ
ด าผิ ด
2 . วิวิเคราะห์
เ คราะห์
ก รรมที
ข้ า ข่ า ยการท
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับ ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ ข องสมาชิ ก ใน
กลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง
ออนไลน์ Facebook)
3) จุดประสงค์ของผู้ที่เผยแพร่ภาพคืออะไร (แนวคาตอบ : ความ
สะใจ เรียกยอดไลค์
) )
ความสะใจ
เรียกยอดไลก์
4) นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการนาภาพหรือข้อความดังกล่าวมา
เผยแพร่มีความผิด เพราะเหตุใด (แนวคาตอบ : ทราบ/ไม่ทราบ เป็น
การท
าให้บำให้
ุคคลอื
่นเสื่อนมเสี
ชื่อยเสีชืย่องเสีทยาให้
ู้อื่นผไดู้้อื่นรับได้ความอั
บอายบอาย
ผิด
เป็
นการท�
บุคคลอื
เสื่อยมเสี
ง ท�ผำให้
รับความอั
พรบ.คอม)
ผิกฎหมาย
ดกฎหมาย
พรบ. คอมฯ
4) พฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด (แนว
(แนวค�
: คอมพิ
คาตอบำตอบ
: คอมพิ
วเตอร์วเตอร์
)
5) สิ่งใดที่จะช่วยควบคุมพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลได้
(แนวคาตอบ : กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)
ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง ลงในสมุดจานวน 5 ข้อ โดยเขียนตาม
ความเป็นจริง
3. ครูให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทาเมื่อใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ (แนวคาตอบ : การ
ละเมิดข้อดมูข้ลอมูการเผยแพร่
รูปภาพล้
อเลียอนบุ
คลอื
่น) จากนั
้นครู้นให้ครูให้
การละเมิ
ล การเผยแพร่
รูปภาพล้
เลียคนบุ
คคลอื
่น) จากนั
นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์เรื่อง สืสื่อ่อวิวีดดีโีโออิ
ออินนโฟกราฟฟิ
โฟกราฟิกก พรบ. คอมพิวเตอร์
โดยให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทาผิดทาง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง กฎหมายการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๓๕

335
322

ที่มา : https://youtub.be/aiel9CYoP6M
https://youtu.be/aiel9CYoP6M
ครู ให้ทีน่มั กาเรี:ยhttps://youtu.be/aiel9CYoP6M
นร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ วีดี ทั ศ น์ โดยใช้ แ นว
ห้ นั ก้ เรีย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ วีดี ทั ศ น์ โดยใช้ แ นว
คาถามดังครู
ต่อใไปนี
คาถามดัง1)
ต่อไปนี
วี ดี ท้ ั ศ น์ เ รื่ อ งนี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งใด (แนวค าตอบ :
1) ่เวีข้ดาข่ี ทาั ศยการกระท
น์ เ รื่ อ งนี้ เาผิกี่ ยดทางคอมพิ
วข้ อ งกั บ วเรืเตอร์
่ อ งใด
(แนวค าตอบ
พฤติกรรมที
ตามพระราชบั
ญญัต:ิ
พฤติกวรรมที
คอมพิ
เตอร์่เ)ข้าข่ายการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์
) กรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรียน
2) พฤติ
2) พฤติกาผิรรมการใช้
คอมพิ
วเตอร์
และอินเทอร์ญเญัน็ติคของนั
ยน
เข้าข่ายการกระท
ดทางคอมพิ
วเตอร์
ตามพระราชบั
อมพิกวเรี
เตอร์
เข้าอข่ไม่ายการกระท
าผิด:ทางคอมพิ
หรื
(แนวคาตอบ
เข้า/ไม่เข้าวข่เตอร์
าย) ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
หรือครูไม่อธิ(แนวค
เข้า/ไม่เข้าข่าย) าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย
4.
บายเกีาตอบ
่ยวกับ:กฎหมายการกระท
4.
บายเกี่ยPower
วกัPower
บกฎหมายการกระท
าผิดเกี่ยวกับคอมพิ
เตอร์
โดย
ใช้สครู
ื่อโปรแกรม
point
เกี่ยวกั
่ยวกั
โดยใช้
สอื่อธิโปรแกรม
pointเรืเรื่ อ่องงกฎหมายการกระท
กฎหมายการกระท�
ำาผิ
ผิดวดเกี
บบ
ใช้สื่อโปรแกรม Power point เรื่อง กฎหมายการกระทาผิดเกี่ยวกับ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง กฎหมายการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ขแผนการจั
องเรา ดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง กฎหมายการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 8้ สัเรื
่อง กสิษา
ทธิหศาสนาและวั
น้าที่ของเราฒนธรรม
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 1
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๓๖
๓๓๖
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คอมพิวเตอร์
5. ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วแลกสมุดของตนเองกับคู่ของนักเรียน จากนั้น
ให้คู่ของตนตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของตนเองที่เขียนไว้เมื่อตอนต้น โดยหากเป็นพฤติกรรมที่ดี
ให้ทาเครื่องหมายถูกด้านหลังข้อความด้วยปากกาสีแดง หากเป็น
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาทพร้อมเขียนแก้
พฤติกรรมที่ควรกระทาลงในบรรทัดใหม่
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
1) การกระทาพฤติกรรมที่ไม่ดีในสังคมออนไลน์มีผลเสีย
อย่างไร (แนวคาตอบ : สังคมออนไลน์จะวุ่นวายและมีปัญหา)
2) นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรให้ถูกต้อง (แนวคาตอบ : ไม่ละเมิดข้อมูล
ผู้อื่น)
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้เรื่อง พระราชบัญญัติว่า
ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ โดยอภิ ป รายค าถาม
ต่อไปนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์กับการหมิ่นประมาทเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร (แนว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง กฎหมายการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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คาตอบ : แตกต่าง พรบ.คอมระบุไว้แค่เฉพาะข้อความที่เป็นเท็จแต่การ
หมิ่นประมาทไม่ว่าจริงหรือเท็จก็มีความผิด ดังนั้น พรบ.คอมฉบับใหม่จึง
ไม่สสามารถ
ามารรถใช้ฟ้องร้องกรณีหมิ่นประมาท)
2) หากไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ส ถานการณ์ การใช้คอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เน็ตจะเป็น
อย่างไร (แนวคาตอบ : เกิดความวุ่น วายในระบบ เศรษฐกิจเสี ยหาย
ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง มีการหลอกลวงทุจริตมากขึ้น)
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญ “ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มี
ความจาเป็นอย่างมากต่อการติดต่อสื่อสาร การละเมิดสิทธิ์อาจเกิดขึ้น
ได้โดยง่าย ซึ่งการรู้กฎหมายดังกล่าวจึงมีความสาคัญที่จะป้องกันตนเอง
และไม่ไปกระทาผิดละเมิดบุคคลอื่น”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52 เรื่อง กฎหมายการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สิทธิหน้าที่ของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๓๘
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339
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายจุดมุ่งหมายและ
หลักการของกฎหมายการ
กระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้

วิธีการ
- การตอบคาถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. วิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมที่ เข้ า - สมุดบันทึกการเรียนรู้
ข่ายการทาผิดพระราชบัญญัติ - สังเกตพฤติกรรมการ
ำงานกลุ
ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด การท�
ทางานกลุ
่ม ่ม
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
เหตุผล

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : บอกจุดมุ่งหมายและ
หลักการของกฎหมาย
การกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้
พอใช้ : บอกจุดมุ่งหมาย
และหลักการของ
กฎหมายการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
แต่ไม่ครบถ้วน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกจุดมุ่งหมายและ
หลักการของกฎหมาย
การกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้

แบบสั
ดี : จาแนกพฤติกรรมที่
- แบบสังเกต
งเกต
พฤติกรรมการทางาน เข้าข่ายการทาผิด
กลุ่ม
พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีเหตุผล
พอใช้ : จาแนก
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทาผิดำผิพระราชบั
การท�
ดพระราชบัญญญัญัตติววิ ่าา่
ด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีเหตุผล แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนกพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทาผิด
พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีเหตุผล

339
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340
340 340
340 327

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
ด้3.านคุ
ณลับกความคิ
ษณะ ดเห็นส่วน
ยอมรั
3.
บความคิ
ดเห็่มนโดยไม่
ส่วน
ใหญ่ยอมรั
ของสมาชิ
กในกลุ
ใหญ่
มีข้อขัขดองสมาชิ
แย้ง กในกลุ่มโดยไม่
มีข้อขัดแย้ง

วิธีการ
วิธีการ
สังเกตพฤติกรรมการ
สัเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรม
สัท- งางานกลุ
่มกรรมการ
ท  การทำ�งานกลุ
างานกลุ่ม ่ม

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
เกณฑ์

แบบสังเกต
-แบบสั
แบบสั
งเกต างาน
งเกต
พฤติ
กรรมการท
พฤติ่ม กรรมการทางาน
กลุ
กลุ่ม

ดี : มีหลักประชาธิปไตย
ดีรับ:ฟัมีงหความคิ
ลักประชาธิ
ดเห็นปบนไตย
รับฟังความคิดเห็นบน
ความหลากหลายของ
ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
เหมาะสม
พอใช้ : มีหลัก
พอใช้
ลัก รับฟัง
ประชาธิ: มีปหไตย
ประชาธิ
รับฟัง
ความคิดปเห็ไตย
นบนความ
ความคิดเห็นบนความก
หลากหลายของสมาชิ
หลากหลายของสมาชิ
ในกลุ่มได้บางประเด็นก
ในกลุ
่มได้ง บ: ไม่
างประเด็
ปรั
บปรุ
สามารถน
บปรุงวมกั
: ไม่นสและไม่
ามารถรับ
ทปรัางานร่
ฟัทางานร่
งความคิวมกั
ดเห็นนและไม่
ของ รับ
ฟัสมาชิ
งความคิ
ดเห็่มนของ
กในกลุ
สมาชิกในกลุ่ม

8. บันทึกผลหลังสอน
8. บันผลการเรี
ทึกผลหลั
งสอน
ยนรู
้
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วั(.......................................................)
นที่..........เดือน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
9.
ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
ลงชื
่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วั(.......................................................)
นที่..........เดือน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
รหัสวิชา ส21101
รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เวลา 8 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้า งความสัมพันธ์ที่ดีหรือ
อาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้ความคล้ ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒ นธรรมไทยกับ วัฒ นธรรมของประเทศใน
ภูมิภมาคเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
ในภู
ิภาคเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้จะเป็
จะเป็นปันปัจจัจยจัในการสร้
ยในการสร้างความสั
างความสัมมพัพันนธ์ธ์ทที่ดี่ดีตีต่อ่อกักันนและป้
และป้อองกั
งกันนการน
การน�าไปสู
ำไปสู่ความ
เข้าใจผิดาต่ใจผิ
อกัดนต่อกัน
ความเข้
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1) อธิบายความหมายของวัฒนธรรม
2) ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่ตนเองภาคภูมิใจได้
3) ระบุวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคได้อย่างถูกต้อง
4) อธิบายเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้
5) อธิบายสาระสาคัญจากข่าวหรือบทความที่กาหนดให้
6) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างมีเหตุผล
7) อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆ ได้
8) ระบุคุณลักษณะของเยาวชนที่ดีได้อย่างมีเหตุผล
ทักษะ/กระบวนการ
9) ยกตัวอย่างวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคผ่านภาพวาด
10) วิเคราะห์ลักษณะและปัจจัยของการก่อกาเนิดวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
11) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
12) วิเคราะห์จุดร่วมของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศอาเซียนได้
13) ออกแบบกิจกรรมในการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
14) เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีอย่างเหมาะสม
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เจตคติ
15) ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มยึดถือเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
16) เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
17) บอกความสาคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากตนเองได้
18) ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสามารถอธิบายการปฏิบัติตนเพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดีต่อกันกับประเทศต่าง ๆ ได้
19) เสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
20) อภิปรายความสาคัญของเยาวชนต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเข้าใจถึงหน้าที่
สถานภาพของตนเองในฐานะพลเมืองของประเทศ
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนผังความคิดสรุปวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและลดความขัดแย้ง

๓๔๓
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1. อธิบายวิธีการในการ อธิบายวิธีการในการ อธิบายวิธีการในการ อธิบายวิธีการใน
สร้างความสั
มพัำนพัธ์นอธ์ันอดีนั ดี การสร้
สร้างความสั
มพัำนพัธ์นธ์ การสร้
สร้างความสั
มพัำนพัธ์นธ์ การสร้าง
การสร้
างความส�
างความส�
างความส�
ระหว่างกัน
อันดีระหว่างกันได้
อันดีระหว่างกันได้
ความสัมพันธ์อันดี
3 ประเด็นขึ้นไป
3 ประเด็น
ระหว่างกันได้
2 ประเด็น
2. ความเรียบร้อยของ ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานเป็นระเบียบ
ผลงาน
สวยงาม ไม่มีคาผิด สวยงาม มีคาผิด
แต่ยังไม่สวยงาม ไม่
เล็กน้อย
มีคาผิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 7 – 8 หมายถึง
คะแนน 5 – 6 หมายถึง
คะแนน 3 – 4 หมายถึง
คะแนน 1 – 2 หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
อธิบายวิธีการใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันได้
1 ประเด็น
ผลงานไม่เป็น
ระเบียบ มีคาเขียน
ผิดมาก

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 53
53 เรื
เรื่อ่องง ความหมายของวั
ความหมายของวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
9
เรื
่
อ
ง
วิ
ถ
ไ
ี
ทยและประเทศเพื
อ
่
นบ้
า
น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ
สาระการเรียยนรู
นรู้้ สัสังงคมศึ
คมศึกกษา
ษา ศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม
รายวิชชาา สัสังงคมศึ
คมศึกกษาฯ
ษาฯ
กลุ่ม่มสาระการเรี
รายวิ
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้้
สส 2.1
2.1 ม.1/3
ม.1/3 อภิ
อภิปปรายเกี
รายเกี่ย่ยวกั
วกับบคุคุณ
ณค่ค่าา ขัขั้น้นนนาเข้
าเข้าาสูสู่บ่บทเรี
ทเรียยนน
ทางวัฒ
ฒนธรรมที
นธรรมที่เ่เป็ป็นนปัปัจจจัจัยยในการสร้
ในการสร้าางงความสัมพันธ์
1.
ทางวั
1. ครู
ครูใให้ห้นนักักเรี
เรียยนศึ
นศึกกษาวี
ษาวีดดีีททัศัศน์น์ เรื
เรื่อ่องง “เที
“เที่ย่ยววิ
ววิถถีไีไทย
ทย เก๋
เก๋ไไก๋ก๋ไไม่ม่
ความสั
อาจน
าไปสู
วามเข้
ใจผิดดต่ต่ออ
เหมื
ทีความสั
่ดี หรือมมอาจน�
วามเข้าไปสู
าใจผิ่ค่คดวามเข้
ต่อกันาาใจผิ
พัพันนธ์ธ์ททำี่ดี่ดไปสู
ีหีหรืรืออ่คอาจน
เหมืออนกั
นกันน””
กักันน
https://www.youtube.com/watch?v=vcTVJxnm3LQ
https://www.youtube.com/watch?v=vcTVJxnm3LQ
https://www.youtube.com/watch?v=vcTVJxnm3LQ
สาระสาคั
าคัญ
ญ
พร้
สาระส
พร้ออมตั
มตั้ง้งคคาถามโดยนั
าถามโดยนักกเรี
เรียยนร่
นร่ววมกั
มกันนแสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็
เห็นน ดัดังงนีนี้้
คคาถาม
ฒนธรรมเป็
นธรรมเป็นนวิวิถถีกีการด
ารดาเนิ
าเนินนชีชีววิติตของ
ของ
าถาม :: จากคลิ
จากคลิปปวีวีดดิโิโอนั
อนักกเรี
เรียยนคิ
นคิดดว่ว่าาผูผู้ผ้ผลิลิตตต้ต้อองการสื
งการสื่่ออให้
ให้
วัวัฒ
มนุ
ษ
ย์
ท
แ
่
ี
สดงออกถึ
ง
ความเป็
น
มนุ
ษ
ย์
อ
ย่
า
ง
เห็
มนุษย์ที่แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์อย่าง
เห็นนถึถึงงอะไรบ้
อะไรบ้าางง
สมบูรรณ์
ณ์
คคาตอบ
สมบู
าตอบ :: “สถานที
“สถานที่ท่ท่่อองเที
งเที่ย่ยวส
วสาคั
าคัญ
ญๆๆ วิวิถถีชีชีวีวิติตของคนไทยในแต่
ของคนไทยในแต่
ขอบเขตเนื้อ้อหา
หา
ละภู
ขอบเขตเนื
ละภูมมิภิภาค
าค เชิ
เชิญ
ญชวนให้
ชวนให้คคนไทยหั
นไทยหันนมาท่
มาท่อองเที
งเที่ย่ยวในประเทศ
วในประเทศ
ไทย”
1. ความหมายของวั
ความหมายของวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม
ไทย”
1.
คคาถาม
าถาม :: จากคลิ
จากคลิปปวิวีวีดดโีิโิ ออนั
อนักกเรี
เรียยนคิ
นคิดดว่ว่าามีมีออะไรบ้
ะไรบ้าางที
งที่่ถถือือว่ว่าาเป็
เป็นน
2. วัวัฒ
ฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
2.
วัวัฒ
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้้
ฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
จุจุดดประสงค์
คคาตอบ
นความรู้้
าตอบ :: “การท
“การทาบุ
าบุญ
ญตัตักกบาตร
บาตร การไหว้
การไหว้ผผู้ใู้ใหญ่
หญ่ การไหว้
การไหว้พพระ
ระ
ด้ด้าานความรู
1. อธิ
อธิบบายความหมายของวั
ายความหมายของวัฒ
ฒนธรรมได้
นธรรมได้
เป็
1.
เป็นนต้ต้นน””
2. ยกตั
ยกตัววอย่
อย่าางวั
งวัฒ
ฒนธรรมไทยที
นธรรมไทยที่ต่ตนเองภาคภู
นเองภาคภูมมิใิใจจ
และครู
2.
และครูเเชืชื่อ่อมโยงเพื
มโยงเพื่่ออนนาเข้
าเข้าาสูสู่ข่ขั้ั้นนสอน
สอน
ได้
ได้

สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรี
เรียยนรู
นรู้้
1.
1. วีวี ดดีี ททัั ศศ น์น์ เรื
เรื่่ออ งง “เที
“เที่่ ยย ววิ
ววิถถีี ไไทย
ทย เก๋
เก๋ไไก๋ก๋ไไม่ม่
เหมื
เหมืออนกั
นกันน””
2.
2. กระดาษ
กระดาษ A4
A4๔
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
1 . ยย กก ตัตั วว ออ ย่ย่ าา งง วัวั ฒ
ฒ นน ธธ รร รร มมิวิตไท
ไท ยย ใน
ใน
๑.1 .ยกตั
วอย่างวัฒนธรรมไทยในชี
ชีชี วิวิ ตต ปป รร ะะ จจ าา วัวั นน ลล งง ใน
ก
ร
ะ
ด
า
ษ
ด า ษ A4
A4
ประจำ�วันลงในกระดาษในA๔ก ทีร่กะำ�หนดให้
ทีที่ก่กาหนดให้
าหนดให้

เวลา
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ี่ 11
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นักเรียนแต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่นักเรียนเคย
รู้จักหรือพบเห็ นในชีวิตประจาวันให้ ได้มากที่สุ ด ให้ เวลา 3
นาที
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จับคู่กลุ่มกัน และให้นักเรียนผลัดกัน
ดูสิ่งที่เพื่อนอีกกลุ่มยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทย พร้อม

ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
3. ทักษะในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. ครูยกตัวอย่างคาที่เกี่ยวข้องกับวัฒ นธรรม 3 คา ดังต่อไปนี้
ด้านคุณลักษณะ
“วิถีชีวิตของคนในสังคม การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม มรดก
4. ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม
จากบรรพบุ รุ ษ ” พร้ อ มตั้ ง ค าถามกั บ นั ก เรี ย นว่ า 3 ค านี้
โดยยึดถือเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
เกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
.
และให้ นั ก เรี ย นพู ด คุ ย กั น เพื่ อ หาค าตอบโดยครู ใ ห้ เวลา
ประมาณ 3 นาที
3. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอประมาณ 2 - 3 กลุ่ม พร้อม
ร่ ว มกั น สรุ ป ความเกี่ ย วข้ อ งกั น ของค าทั้ ง 3 ค า “ว่ า เป็ น
ความหมายของวัฒนธรรม วิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
ที่ ป ฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มาจากรุ่ น สู่ รุ่ น จนเป็ น รากฐานของ
การดาเนินชีวิต”
4. ครู แจกกระดาษ A4๔ ให้ นั กเรีย นกลุ่ ม ละ 1 แผ่ น พร้อ มให้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๔๕

345
332

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่ม
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวัฒนธรรมไทยที่กลุ่มของตนเอง
คิดว่าเป็นสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มมีความภาคภูมิใจและอยากจะ
นาเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆได้รู้มากที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบว่าทาไมจึงเลือกวัฒนธรรมนี้ และภาคภูมิใจอย่างไร
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอวัฒนธรรมที่แต่ละ
กลุ่มเลือก
ขั้นสรุป
8. ครูและนั ก เรียนร่ว มกัน สรุป จากการน าเสนอหน้ าชั้ น เรีย น
พร้ อ มทั้ งกล่ า วให้ เห็ น ว่ า “วั ฒ นธรรมไทยแท้ ที่ จ ริ งแล้ ว ก็ มี
ความหลากหลายแฝงอยู่ โดยในแต่ละพื้นที่หรือภูมิภาคของ
ไทยต่ างก็ มี วัฒ นธรรมเฉพาะของตนเองที่ แตกต่ างกั น ตาม
ปั จจัย ของแต่ ล ะพื้ น ที่ ไม่ว่าจะเป็ น ลั ก ษณะทางภู มิ ศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ เป็นต้น”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๔๖
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347
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของ
- สรุปความสัมพันธ์
วัฒนธรรมได้
ของคา
2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทย
- ยกตัวอย่าง
ที่ตนเองภาคภูมิใจได้
วัฒนธรรมไทยที่
ตนเองรู้จัก และ
เลือกมานาเสนอ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ทักษะในการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม

- สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- ชุดคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
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เกณฑ์

- ชุดคาถาม

1) ดี : เรียบเรียงความคิดได้
อย่างถูกต้อง มีเหตุผล
พอใช้ : เรียบเรียงความคิดได้
- กระดาษ A4๔ ที่
แต่อาจขาดเหตุผลประกอบ
เขียนคาตอบ
ปรับปรุง : ไม่มีการเรียบ
และการนาเสนอ เรียงความคิดและขาดเหตุผล
ประกอบ
2) ดี : ยกตัวอย่างวัฒนธรรม
ในชีวิตประจาวันได้อย่างน้อย
3 – 5 วัฒนธรรม
พอใช้ : ยกตัวอย่าง
วัฒนธรรมในชีวิตประจาวันได้
อย่างน้อย 1 – 2 วัฒนธรรม
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจาวันได้
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ดี : ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ท างานเป็ น กลุ่ ม มี ก ารแบ่ ง
หน้ าที่ ข องสมาชิ ก ในกลุ่ ม ได้
อย่างชัดเจน
พอใช้ : ทั ก ษะกระบวนการ
ท างานเป็ น กลุ่ ม แต่ ยั ง ขาด
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ
สมาชิกแต่ละคน
ป รั บ ป รุ ง : ข า ด ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางานเป็นกลุ่ ม
และไม่ มี ก ารแบ่ งหน้ า ที่ ข อง
สมาชิกในกลุ่ม

348
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
4. ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มเสียงส่วน
ใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

เกณฑ์
ดี : มีหลักประชาธิปไตย
รับฟังความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิกใน
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : มีหลักประชาธิปไตย
รับฟังความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิกใน
กลุ่มได้บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถทางาน
ร่วมกันและไม่รับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ิภาคได้อย่างถูกต้อง

สตร์ที่ส ะท้อนผ่ าน

2. บัตรคา คาว่า “ลักษณะ
ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิหลั
ประวัติศาสตร์”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. วาดภาพวัฒนธรรมของ
ลงในแผ่นฟลิบชาร์ทพร้อม
ชั้นเรียน

่างก็มีเอกลักษณ์ที่
ต่เป็นสิ่งที่สังคม
างสังคมนั้นๆ

1. ภาพสารับอาหารภาคเห
กลาง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโ
ชั้นมัธยมศึกษ

แผนการจั
นรู้ทเรืี่ ่อ54
ง ที่มฒาของวั
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย54
ง ทีเรื่ม่อาของวั
นธรรมฒนธรรม
หน่วยการเรี
ง วิถีไทยและประเทศเพื
1 ชั่วโมง
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย9นรูเรื้ทอี่ ง9 วิเรืถีไ่อทยและประเทศเพื
่อนบ้าน่อนบ้าน
เวลา 1เวลา
ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรี
นรู้ กสัษา
งคมศึ
กษา ศาสนาและวั
ชา กสัษาฯ
งคมศึกษาฯ
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สัยงคมศึ
ศาสนาและวั
ฒนธรรมฒนธรรม
รายวิชารายวิ
สังคมศึ
ชั้นมัธยมศึ
1 ที่ 1
กิจกรรมการเรี
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ ยนรู้
สื่อ/แหล่สืง่อเรี/แหล่
ยนรูง้ เรียนรู้
ส
2.1
ม.1/3
อภิ
ป
รายเกี
่
ย
วกั
บ
คุ
ณ
ค่
า
ทาง
ขั
น
้
น
าเข้
า
สู
บ
่
ทเรี
ย
น
ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทาง ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ารับอาหารภาคเหนื
อและภาค
บอาหารภาคเหนื
อและภาค
วั
ฒนธรรมที
ปัจจัยในการสร้
างความสั
ี ครูท1.บทวนความรู
ครูทบทวนความรู
กเรียนใโดยครู
นักกเรีษาชุ
ยนศึด กษาชุ1.ด ภาพส1.ารัภาพส
วัฒนธรรมที
่เป็นปัจ่จัเป็ยนในการสร้
างความสั
มพันธ์ทมี่ดพัี นธ์ที่ด1.
้ของนักเรี้ของนั
ยน โดยครู
ห้นักเรีใยห้นศึ
กลาง กลาง
หรืาไปสู
ออาจน
าไปสู่คาใจผิ
วามเข้
หรืออาจน
่ความเข้
ดต่าอใจผิ
กันดต่อกัน
ภาพ อาหารของภาคเหนื
อ และภาคกลาง
พร้อมตั้งพร้คาถาม
ภาพ อาหารของภาคเหนื
อ และภาคกลาง
อมตั้งคาถาม
า “ลักมษณะภู
มิประเทศ
2. บัตรค2.า บัคตาว่รคา า“ลัคกาว่ษณะภู
ิประเทศ
สาระส
เพื่อให้นเพืักเรี่อให้
ยนร่นักวเรีมกัยนนร่แสดงความคิ
ดเห็น ดัดงเห็
นี้ น ดังนี้
วมกันแสดงความคิ
สาระสาคั
ญ าคัญ
่อทางศาสนา
ความเชืความเชื
่อทางศาสนา
ที่ตั้ง ที่ตั้ง
วั
ฒ
นธรรมในแต่
ล
ะสั
ง
คมต่
า
งก็
ม
เ
ี
อกลั
ก
ษณ์
ท
่
ี
วัฒนธรรมในแต่ละสังคมต่างก็มีเอกลักษณ์ที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิหลังทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิหลังทาง
แตกต่
า
งกั
น
ออกไป
ซึ
ง
่
ล้
ว
นแล้
ว
แต่
เ
ป็
น
สิ
ง
่
ที
ส
่
ง
ั
คม
แตกต่างกันออกไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สังคม
ประวัติศประวั
าสตร์ต”ิศาสตร์”
น
ามาปรั
บ
ใช้
เ
พื
่
อ
ให้
เ
ข้
า
กั
บ
บริ
บ
ททางสั
ง
คมนั
น
้
ๆ
นามาปรับใช้เพื่อให้เข้ากับบริบททางสังคมนั้นๆ
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน ้นงาน
ขอบเขตเนื
1. วาดภาพวั
ฒนธรรมของแต่
ขอบเขตเนื
้อหา ้อหา
1. วาดภาพวั
ฒนธรรมของแต่
ละภูมิภลาคะภูมิภาค
ลงในแผ่ลงในแผ่
นฟลิบชาร์
นฟลิ
ทพร้
บชาร์
อมนทพร้
าเสนอหน้
อมนาเสนอหน้
า
า
1. ที่มฒาของวั
1. ที่มาของวั
นธรรมฒนธรรม
ชั้นเรียนชั้นเรียน
2.
ลั
ก
ษณะส
าคั
ญ
ของวั
ฒ
นธรรม
2. ลักษณะสาคัญของวัฒนธรรม
จุดประสงค์
จุดประสงค์
การเรียกนรูารเรี
้ ยนรู้
ด้านความรู
้
ด้านความรู
้
ลั กษณะทางภู
ี่ส ะท้
1. วิเคราะห์
1. วิเลคราะห์
ั กษณะทางภู
มิศาสตร์มทิศี่าสตร์
ส ะท้อทนผ่
านอนผ่ าน
วัฒนธรรมได้
วัฒนธรรมได้
อย่างมีเอหตุย่าผงมี
ล เหตุผล
วัฒนธรรมของแต่
ะภูมอิภย่าคได้
2. ระบุ2.วัฒระบุ
นธรรมของแต่
ละภูมิภลาคได้
างถูกอต้ย่อางงถูกต้อง
สัมพันธ์สักมันพันธ์กัน

๓๔๙ ๓๔๙
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กิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับคุณค่าทาง ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
้างความสัมพันธ์ที่ดี
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียน โดยครูให้นักเรียนศึกษาชุด
กัน
ภาพ อาหารของภาคเหนือ และภาคกลาง พร้อมตั้งคาถาม
เพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง ที่มาของวัฒนธรรม
ีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
า ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

ด้านทั
ด้ากนทั
ษะและกระบวนการ
กษะและกระบวนการ
3. 3.
ยกตัยกตั
ว อย่วาอย่
งวัาฒงวันธรรมของแต่
ฒ นธรรมของแต่
ล ะภูลมะภู
ิ ภ าคผ่
มิ ภ าคผ่
าน าน
ภาพวาด
ภาพวาด
วิเคราะห์
ลั กษณะและปั
จัยของการก่
อกดาเนิด
4. 4.
วิเคราะห์
ลั กษณะและปั
จจัยจของการก่
อกาเนิ
วัฒนธรรมได้
ต้องเหมาะสม
วัฒนธรรมได้
อย่าองถูย่กางถู
ต้อกงเหมาะสม
ด้าณนคุลักณษณะ
ลักษณะ
ด้านคุ
เข้าใจและยอมรั
ผลของความแตกต่
างทาง
5. 5.
เข้าใจและยอมรั
บเหตุบเหตุ
ผลของความแตกต่
างทาง
วัฒนธรรมได้
วัฒนธรรมได้
. .
https://bitey1122blog.wordpress.com/อาหารไทยhttps://bitey1122blog.wordpress.com/อาหารไทยhttps://bitey1122blog.wordpress.com/อาหารไทย4-ภาค-3/รู
4-ภาค-3/รู
ปอาหารภาคกลาง/
อาหารภาคกลาง/
4-ภาค-3/รู
ปปอาหารภาคกลาง
https://www.wongnai.com/restaurants/216466tThttps://www.wongnai.com/restaurants/216466tThttps://www.wongnai.com/restaurants/216466tTบ้า่มนอิ
่มสบาย-อาหารเหนื
บ้านอิ
สบาย-อาหารเหนื
อ อ
คาถาม
คาถาม
: จากรู
: จากรู
ปภาพส
ปภาพส
ารับารั
อาหารทั
บอาหารทั
้ง 2 ้งรูป2นีรู้มปีอนีาหาร
้มีอาหาร
อะไรบ้
อะไรบ้
างทีา่นงที
ักเรี่นยักนรู
เรีย้จนรู
ัก ้จัก
คาตอบ
คาตอบ
: “แคบหมู
: “แคบหมู
ข้าวสวย
ข้าวสวย
ต้มยต้ากุมย้ง ากุ
ขนมจี
้ง ขนมจี
นน้าเงี
นน้้ยาเงี
ว เป็
้ยวนเป็น
ต้น”ต้น”
คาถาม
คาถาม
: นัก:เรีนัยกนคิ
เรียดนคิ
ว่าดสว่ารัาบสารั
อาหารทั
บอาหารทั
้ง 2 ้งรูป2สะท้
รูปสะท้
อนให้อนให้
เห็นเห็น
ถึงวัถึฒงนธรรมของคนในภู
วัฒ นธรรมของคนในภู
มิ ภ าคใดของประเทศไทย
มิ ภ าคใดของประเทศไทย
และและ
เพราะเหตุ
เพราะเหตุ
ใดจึงใดจึ
คิดงเช่คินดนัเช่้นนนั้น

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 54
้ที่ 54
เรื่องเรื่อทีง่มาของวั
ที่มาของวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
หน่วหน่
ยการเรี
วยการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 9้ที่ เรื9่องเรื่อวิงถีไทยและประเทศเพื
วิถีไทยและประเทศเพื
่อนบ้่อานบ้
น าน
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
ยนรูย้ นรู
สัง้ คมศึ
กษากศาสนาและวั
ฒนธรรม
รายวิรายวิ
ชา ชสัางคมศึ
กษาฯ
่มสาระการเรี
สังคมศึ
ษา ศาสนาและวั
ฒนธรรม
สังคมศึ
กษาฯ
เวลาเวลา
1 ชั1่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ 1ที่ 1
มัธยมศึ
กษาปี
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คาตอบ ค: าตอบ
“รูปที่ :1“รูสะท้
ปทีอ่ 1นให้
สะท้
เห็อนนให้
ถึงวัฒ
เห็นธรรมการกิ
นถึงวัฒนธรรมการกิ
นของ นของ
คนภาคเหนื
คนภาคเหนื
อ จะเน้อน อาหารที
จะเน้ น อาหารที
่ มี ร สจั ด่ มและมี
ี ร สจั ดอ และมี
าหารทีอ่ าหารที่
คล้ายคลึคล้
งกัาบยคลึ
ภาคอี
งกัสบานคื
ภาคอี
อการทานข้
สานคือการทานข้
าวเหนียวาวเหนี
ส่ว นรูยปว ทีส่่ ว2นรูปที่ 2
สะท้อนให้สะท้
เห็นอนให้
ถึงวัฒเห็นธรรมการกิ
นถึงวัฒนธรรมการกิ
นของคนภาคกลาง
นของคนภาคกลาง
จะเน้น จะเน้น
อาหารทีอาหารที
่ทาจากพื่ทชาจากพื
ผักในพืช้นผัทีก่ ในพื
อาหารรสไม่
้นที่ อาหารรสไม่
จัดมาก เน้
จัดนมาก
แกงเน้นแกง
กะทิ เป็นกะทิ
ต้น”เป็นต้น”
และครูเชืและครู
่อมโยงเพื
เชื่อ่อมโยงเพื
นาเข้าสู่อ่ขนั้นาเข้
สอน
าสู่ขั้นสอน
ขั้นสอน ขั้นสอน
2. แบ่ง2.
นักเรีแบ่
ยนออกเป็
งนักเรียนออกเป็
น 8 กลุ่มน กลุ
8 กลุ
่มละ่ม 5กลุ–่มละ
6 คน
5 –และให้
6 คน และให้
นักเรียนส่นังกตัเรีวยแทนกลุ
นส่งตัว่มแทนกลุ
มาจับสลากเลื
่มมาจับอสลากเลื
กภูมิภาค
อกภูดังมนีิภ้ าค
(ปรัดับงนี้ (ปรับ
ตามบริบตามบริ
ทของโรงเรี
บทของโรงเรี
ยน) ยน)
1) ภาคกลาง
1) ภาคกลาง
2) ภาคเหนื
2) ภาคเหนื
อ
อ
3) ภาคตะวั
3) ภาคตะวั
นออกเฉีนยงเหนื
ออกเฉีอ ยงเหนือ
4) ภาคใต้
4) ภาคใต้
3. ครูแ3.
จกกระดาษฟลิ
ครูแจกกระดาษฟลิ
บชาร์จให้บนชาร์
ักเรีจยให้นกลุ
นักเรี
่มละ
ยนกลุ
1 แผ่
่มละน และ
1 แผ่น และ
ให้นักเรียให้นแต่
นักลเรีะกลุ
ยนแต่
่มวาดภาพที
ละกลุ่มวาดภาพที
่แสดงออกถึ
่แสดงออกถึ
งวัฒนธรรมของ
งวัฒนธรรมของ
นอมา เช่นนมา
แต่ละภูมแต่ิภาคตามที
ละภูมิภาคตามที
่นักเรียนรู่น้ัจกักเรีหรื
ยนรู
อพบเห็
้จักหรืพบเห็
พบเห็
เช่นน มา เช่น

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรียดนรู
การเรี
้ที่ 54
ยนรู้ทเรืี่ ่อ54
ง ที่มเรืาของวั
่อง ที่มฒาของวั
นธรรมฒนธรรม
หน่วยการเรี
หน่วยยการเรี
นรู้ที่ 9ยนรูเรื้ท่อี่ ง9วิถเรืีไ่อทยและประเทศเพื
ง วิถีไทยและประเทศเพื
่อนบ้าน ่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังยคมศึ
ศาสนาและวั
ฒนธรรมฒนธรรม
รายวิชารายวิ
สังคมศึ
กลุ่มสาระการเรี
นรู้ กสัษา
งคมศึ
กษา ศาสนาและวั
ชา กสัษาฯ
งคมศึกษาฯ
เวลา 1เวลา
ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก1ษาปีที่ 1
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
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อ า ค า ร บ้ า น เรื อ น อ า ห า ร ก า ร กิ น ก า ร แ ต่ งก า ย
ศิลปะการแสดง เป็นต้น โดยครูให้เวลากลุ่มละ 10 นาที
4. ครูให้ นั กเรียนแต่ล ะกลุ่ ม นาภาพของกลุ่ มตนเองติ ด ไว้ บ น
กระดาน พร้อ มให้ เพื่ อ นต่ างกลุ่ ม ร่ว มแสดงความคิ ด เห็ น
ประมาณ 10 นาที พร้อมกับเติมแต่งโดยสามารถวาดภาพ
วัฒนธรรมเพิ่มเติมลงไปได้ในแต่ละภูมิภาคที่ตนเองได้ดู
5. จากนั้นครูได้กาหนดคาต่าง ๆ บนกระดาน ดังนี้ “ลักษณะ
ภูมิประเทศ ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์” และตั้งคาถามให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า “วัฒนธรรมต่าง ๆ ใน
ภาพของตนเองนั้ น มี ที่ ม าจากอะไร และส่ ง ผลท าให้ เกิ ด
วั ฒ นธรรมเหล่ า นี้ ไ ด้ อ ย่ า งไร เลื อ กยกตั ว อย่ า งมา 1
วั ฒ นธรรม โดยให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ค าต่ า งๆที่ ค รู เ ขี ย นบน
กระดาน” โดยให้ เวลาคิ ด 10 นาที และเตรี ย มออกมา
นาเสนอ
6. ครูสุ่มนักเรียนขึ้นมานาเสนอประมาณ 2 - 3 กลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง ที่มาของวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ขั้นสรุป
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรม พร้อมทั้งตั้งประเด็น
คาถามว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลทาให้วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
จึงมีเอกลั กษณ์ ที่ แตกต่างกัน
(แนวคาตอบ:
“ลั ก ษณ ะทางภู มิ ศ าสตร์ ความเชื่ อ ทางศาสนา ที่ ตั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่
ทาให้วัฒ นธรรมในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งต่างก็
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากนี้ในบางพื้นที่ก็ยัง
มีการผสมผสานกันกับวัฒนธรรมภายนอกอีกด้วย”)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54 เรื่อง ที่มาของวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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354
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกที
่ ม าของวั
ฒ นธรรม
๑.1. บอกที
่มาของวั
ฒนธรรมได้
๒. ระบุ
ได้ ลักษณะสำ�คัญของ
วั2.ฒนธรรมได้
ระบุ ลั ก ษณะส าคั ญ ของ
วัฒนธรรมได้

354
341

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

--สรุปสรุจากชิ
น้ งานวาดภาพ
ปจากชิ
้นงานวาด
วัฒนธรรม
ภาพวัฒนธรรม
- น�ำเสนอวัฒนธรรมของ
- ละภู
นาเสนอวั
แต่
มิภาค ฒนธรรม
ของแต่ละภูมิภาค

-- ชิชิ้ น้นงานวาดภาพ
งานวาดภาพ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- แบบประเมินการน�ำ
- แบบประเมินการ
เสนอ
นาเสนอ

1) ดี : คิดวิเคราะห์ลักษณะ
ทางวัฒนธรรมได้ครอบคลุม
และถูกต้องครบทุกประเด็น
พอใช้ : คิดวิเคราะห์ลักษณะ
ทางวัฒนธรรมได้ครอบคลุม
และถูกต้องในบางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถคิด
วิเคราะห์ลักษณะทาง
วัฒนธรรมได้
2) ดี : ระบุลักษณะวัฒนธรรม
ของแต่ละภูมิภ าคได้อย่างน้อย
3 – 5 วั ฒ นธรรมในแต่ ล ะ
ภูมิภาค
พอใช้ : ระบุลักษณะวัฒนธรรม
ของแต่ละภูมิภาคได้อย่างน้อย
1 – 2 วัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาค
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
ลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาคได้

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ
่ม ่ม
การท�
ำงานกลุ

ดี : วาดภาพสะท้อนวัฒนธรรม
ของแต่ละภูมิภาคได้อย่างน้อย
3 – 5 ภาพได้
พอใช้ : วาดภาพสะท้อน
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคได้
อย่างน้อย 1 - 2 ภาพได้
ปรับปรุง : ไม่สามารถวาดภาพ
สะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาคได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
3. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมของ - สังเกตพฤติกรรม
แต่ลแะภูต่มลิภะาคผ่
ภู ามินภาพวาด
ภ า ค ผ่ า น
การทางานกลุ่ม
ภาพวาด

355
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
4. เข้าใจและยอมรับ เหตุผ ล - สังเกตพฤติกรรม
ของความแตกต่
ของความแตกต่
างทาง า งทาง
การทางานกลุ่ม
วัฒนธรรมได้
วัฒนธรรมได้

355
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เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ
่ม ่ม
การท�
ำงานกลุ

ดี : มีหลักประชาธิปไตย
รับฟังความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : มีหลักประชาธิปไตย
รับฟังความคิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม
ได้บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถทางาน
ร่วมกันและไม่รับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดดเห็
๙.
เห็นน/ข้
/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

1. เอกลั
เอกลักกษณ์
ษณ์ททางวั
างวัฒ
ฒนธรรมของประเทศเพื
นธรรมของประเทศเพื่อ่อนน
1.
บ้บ้าานน
2. ลัลักกษณะส
ษณะสาคั
าคัญ
ญทางวั
ทางวัฒ
ฒนธรรมของประเทศ
นธรรมของประเทศ
2.
เพื่อ่อนบ้
นบ้าานน
เพื
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้้
จุจุดดประสงค์
นความรู้้
ด้ด้าานความรู
1. อธิ
อธิ บบ ายเอกลั
ายเอกลั กก ษณ์
ษณ์ ทางวั
ทางวั ฒ
ฒ นธรรมของ
นธรรมของ
1.
ประเทศเพื
ประเทศเพื่อ่อนบ้
นบ้าานได้
นได้

แต่ลละประเทศก็
ะประเทศก็จจะมี
ะมีววััฒ
ฒนธรรมที
นธรรมที่แ่แตกต่
ตกต่าางง
แต่
ออกไป ซึซึ่ง่งล้ล้ววนแล้
นแล้ววแต่
แต่สสะท้
ะท้ออนความเป็
นความเป็นน
กักันนออกไป
เอกลักกษณ์
ษณ์ขของแต่
องแต่ลละชนชาติ
ะชนชาติไไว้ว้ออย่ย่าางชั
งชัดดเจน
เจน
เอกลั
ขอบเขตเนื้อ้อหา
หา
ขอบเขตเนื
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ahead-after-50-years/
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คคาถาม
าถาม :: จากภาพนั
จากภาพนักกเรี
เรียยนเห็
นเห็นนอะไรบ้
อะไรบ้าางง และสิ
และสิ่ง่งต่ต่าางง ๆๆ เหล่
เหล่าานันั้น้นสะท้
สะท้ออนน
ให้
ให้เเห็ห็นนถึถึงงวัวัฒ
ฒนธรรมของแต่
นธรรมของแต่ลละประเทศอย่
ะประเทศอย่าางไร
งไร
คคาตอบ
าตอบ :: “เห็
“เห็นนสิสิ่ง่งก่ก่ออสร้
สร้าางที
งที่่แแตกต่
ตกต่าางกั
งกันนซึซึงง่่ เป็
เป็นนเอกลั
เอกลักกษณ์
ษณ์ขของแต่
องแต่ลละชาติ
ะชาติ
อย่
อย่าางเจดี
งเจดียย์แ์และรู
ละรูปปวัวัดดน่น่าาจะเป็
จะเป็นนของประเทศไทยซึ
ของประเทศไทยซึ่ง่งสะท้
สะท้ออนให้
นให้เเห็ห็นนถึถึงง
อิอิททธิธิพพลของศาสนาพุ
ลของศาสนาพุททธต่
ธต่ออวัวัฒ
ฒนธรรมไทย”
นธรรมไทย” และครู
และครูเเชืชื่อ่อมโยงเพื
มโยงเพื่อ่อนนาเข้
าเข้าาสูสู่่
ขัขั้น้นสอน
สอน

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 55
55 เรื
เรื่อ่องง ลัลักกษณะทางวั
ษณะทางวัฒ
ฒนธรรมของประเทศเพื
นธรรมของประเทศเพื่่ออนบ้
นบ้าานน
หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 99 เรื
เรื่่อองง วิวิถถีไีไทยและประเทศเพื
ทยและประเทศเพื่อ่อนบ้
นบ้าานน
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้้ สัสังงคมศึ
คมศึกกษา
ษา ศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม
รายวิชชาา สัสังงคมศึ
คมศึกกษาฯ
ษาฯ
กลุ
รายวิ
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้้
สส 2.1
2.1 ม.1/3
ม.1/3 อภิ
อภิปปรายเกี
รายเกี่ย่ยวกั
วกับบคุคุณ
ณค่ค่าา ขัขั้น้นนนาเข้
าเข้าาสูสู่บ่บทเรี
ทเรียยนน
ทางวัฒ
ฒนธรรมที
นธรรมที่เ่เป็ป็นนปัปัจจจัจัยยในการสร้
ในการสร้าางง
1.
1. ครู
ครูใให้ห้นนักักเรี
เรียยนศึ
นศึกกษาภาพสิ
ษาภาพสิ่ง่งก่ก่ออสร้
สร้าางที
งที่ห่หลากหลายในอาเซี
ลากหลายในอาเซียยนน พร้
พร้ออมตั
มตั้้งง
ทางวั
ความสัมมพัพันนธ์ธ์ทที่ดี่ดีหีหรืรือออาจน
อาจนาไปสู
าไปสู่ค่ความเข้
วามเข้าาใจผิ
ใจผิดด
คคาถามให้
ความสั
าถามให้นนักักเรี
เรียยนร่
นร่ววมกั
มกันนแสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็
เห็นน ดัดังงนีนี้้
ต่ต่ออกักันน
สาระสาคั
าคัญ
ญ
สาระส

สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรี
เรียยนรู
นรู้้
1.
1. ภาพสิ
ภาพสิ่ง่งก่ก่ออสร้
สร้าางที
งที่ห่หลากหลาย
ลากหลาย
ในอาเซี
ย
น
ในอาเซียน
2.
2. บับัตตรข้
รข้ออความลั
ความลักกษณะ
ษณะ
วัวัฒ
นธรรมอาเซี
ย
น
ฒนธรรมอาเซียน
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
1.
สรุ
ป
เอกลั
1. สรุป เอกลั กก ษณ์
ษณ์ แแ ละลั
ละลั กก ษณะ
ษณะ
สสาคั
ญ
ของวั
ฒ
นธรรมแต่
ล
ะชาติ
าคัญของวัฒนธรรมแต่ละชาติลลงง
ในแผ่
ในแผ่นนฟลิ
ฟลิบบชาร์
ชาร์ทททีที่ก่กาหนดให้
าหนดให้

เวลา
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชั้้นนมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ี่ 11

๓๕๖
๓๕๖
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
แผนการจัด่อการเรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื
นบ้านยนรู้ที่ 55 เรื่อง ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 9้ สัเรื
่อง กวิษา
ถีไทยและประเทศเพื
่อนบ้าน
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
2.
2.
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
ด้๒.านทัทักกษะในการท
ษะและกระบวนการ
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสุ่มเลือกข้อมูลของแต่ละประเทศผ่านบัตรข้อความ
3.
างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. ครูฒให้นธรรมอาเซี
นักเรียนแต่ยลนะคนสุ
่มเลืละประเทศมี
อกข้อมูลของแต่
รข้อ้ ความ
ลักษณะวั
โดยแต่
ข้อมูลล5ะประเทศผ่
ประเด็น าดันบั
งต่อตไปนี
ด้3.านคุทักณษะในการท
ลักษณะ างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ลักษณะวั
ฒนธรรมอาเซี
น โดยแต่ละประเทศมี
ประเด็น กระเหรี
ดังต่อไปนี
ประเทศเมี
ยนมาร์ -ยคนหลากหลายชาติ
พันขธุ้อ์ ได้มูลแก่5ไทยใหญ่
่ยง้ มอญ
ด้4.
ณลักบษณะ
ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม
๓.านคุยอมรั
์ ได้คแาน
ก่ ไทยใหญ่
เป็นต้ประเทศเมี
น, คนส่ยนมาร์
วนใหญ่- นคนหลากหลายชาติ
ับถือศาสนาพุทธ, พผูัน้ชธุายมี
าหน้าชื่อว่กระเหรี
า “อู” ่ยผูง้หมอญ
ญิงมี
ด เห็โนดยไม่
ของสมาชิ
4. ยอมรั
ยึดถือเสีบ ยความคิ
งส่วนใหญ่
มีข้อขัดกแย้ในกลุ
ง ่ ม เป็นต้น, คนส่
ว“มะ”,
นใหญ่นันบนุับถื่งถือผ้อศาสนาพุ
ธ, าผู้ช“ลองยี
ายมีคาน
” ผู้หญิางมีย
คานาหน้าชื่อคนส่
ว่วานใหญ่
าศาสนาพุ
โสร่ง เรีทยทธ,กว่
”, าหน้
หล่าาเผ็ชื่อดว่มีาล“อู
ักษณะคล้
ยึ
ด
ถื
อ
เสี
ย
งส่
ว
นใหญ่
โ
ดยไม่
ม
ข
ี
อ
้
ขั
ด
แย้
ง
.
คเมีาน
าชื่อว่า “มะ”, นุ่งผ้าโสร่ง เรียกว่า “ลองยี”, หล่าเผ็ดมีลักษณะคล้าย
่ยงคาหน้
าของไทย
.
เมี่ยงค
าของไทย – ภาษาลาวคล้ายกับภาษาอีสานในไทย, ตักบาตรข้าวเหนียว,
ประเทศลาว
ประเทศลาว
ภาษาลาวคล้
านในไทย, ตักบาตรข้
าวเหนียคว,ม
ประเพณี
ห ลายอย่–างคล้
ายไทย, รัาบยกัอิบทภาษาอี
ธิพ ลด้าสนอาหารจากการเป็
น อาณานิ
ประเพณี
างคล้ าอยไทย,
บ อิ่งทเศส,
ธิพ ลด้
านอาหารจากการเป็
น อาณานิค ม
ฝรั่งเศส เช่หนลายอย่
ไข่กระทะหรื
ขนมปังรัฝรั
ประชากรส่
วนใหญ่เป็นชาวลาว
ฝรั่งเศส
เช่น ไข่ยกดนาม
ระทะหรื
งฝรัย่งเศส,
วนใหญ่
ประเทศเวี
– พูอขนมปั
ดภาษาเวี
ดนามประชากรส่
มีตัวอักษรกว๊
อกงืเอป็,นผูชาวลาว
้หญิงสวมชุดที่
ประเทศเวี
ยดนาม
พูดภาษาเวี
ตัวออั,กการแสดงหุ
ษรกว๊อกงือ่น, กระบอกน้
ผู้หญิงสวมชุ
เรียกว่
า “อ่าวหญ่
าย”, –อาหารที
่เป็นทีย่รดนาม
ู้จักคือมีเฝ่
าเป็ดนที่
เรี
“อ่วาวหญ่
ย”, อาหารนิ
อาหารทีย่เมใช้
ป็นทีพ่รืชู้จสมุ
ักคืนอไพรหลากหลายชนิ
เฝ่อ , การแสดงหุด่นกระบอกน้าเป็น
เฝอ
ภูมยิปกว่ัญาญาช่
งหน้าาฝน,
ภูมิปประเทศมาเลเซี
ัญญาช่วงหน้าฝน,ย -อาหารนิ
ยมใช้วยชาวมลายู
พืชสมุนไพรหลากหลายชนิ
ประกอบด้
จีนและอินเดียด, ภาษามลายูเป็น
ประเทศมาเลเซี
- ประกอบด้
จีนและอิ
นเดีย , นภาษามลายู
เป็น
ภาษาประจ
าชาติ, เป็ยนประเทศมุ
สลิวมยชาวมลายู
, อาหารนิยมใช้
เครื่องเทศเป็
หลัก เช่น นาซิ
ภาษาประจ
เป็นประเทศมุ
ลิมง, กุอาหารนิ
เลอมั
ก, หนัาชาติ
งตะลุง, มาเลเซี
ย หรือ สวายุ
ลิต ยมใช้เครื่องเทศเป็นหลัก เช่น นาซิ
เลอมัประเทศสิ
ก, หนังตะลุ
งมาเลเซี
หรือ วายุ
กุลิต น มลายู และอินเดีย , ใช้ภาษาอังกฤษ
งคโปร์
– ส่ยวนใหญ่
เป็นงชาวจี
ส่วนธรรมเอกลั
นใหญ่เป็นชาวจี
น มลายู
และอินเดีย , ใช้ก้ภาาษาอั
เป็ นประเทศสิ
ภาษาหลังกคโปร์
, ไม่ ม–ี วั ฒ
ก ษณ์
เฉพาะของตนเอง,
วหน้ งากฤษ
ทาง
เป็
น
ภาษาหลั
ก
,
ไม่
ม
ี
ว
ั
ฒ
นธรรมเอกลั
ก
ษณ์
เ
ฉพาะของตนเอง,
ก้
า
วหน้
า
ทาง
เศรษฐกิจมากที่สุด, มีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจากการค้ามากที่สุด
เศรษฐกิจมากที่สุด, มีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจากการค้ามากที่สุด
เวลา 1 ชั่วโมง
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 1
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๕๗
๓๕๗
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357
344

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
แผนการจัด่อการเรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื
นบ้านยนรู้ที่ 55 เรื่อง ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 9้ สัเรื
่อง กวิษา
ถีไทยและประเทศเพื
่อนบ้าน
กลุ
งคมศึ
ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ประเทศอินโดนีเซีย – ประเทศประกอบขึ้นจากหมุ่เกาะ, ภาษาบาฮาซา
ประเทศอินโดนีเซีย – ประเทศประกอบขึ้นจากหมุ่เกาะ, ภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซียเป็ นภาษาราชการ, เคร่งครัดในหลักปฏิบัติอิสลามมาก ๆ , ต้องปฏิบัติตาม
อินโดนี
อาดั
ต เซียเป็ นภาษาราชการ, เคร่งครัดในหลักปฏิบัติอิสลามมาก ๆ , ต้องปฏิบัติตาม
อาดัตประเทศกัมพูชา - พูดภาษาเขมร, นับถือพุทธ, โตนเลสาบ, อาม็อกคล้ายห่อ
ประเทศกัเทศกาลน้
มพูชา - พูาดเพื
ภาษาเขมร,
บถืน้อาพุทธ, โตนเลสาบ, อาม็อกคล้ายห่อ
หมกของไทย,
่อระลึกบุญนัคุณ
หมกของไทย,
เพื่อระลึกแบุละอั
ญคุณงกฤษเป็
น้า นภาษาราชการ, ปฏิบัติอิสลาม
ประเทศบรูเทศกาลน้
ไน - ใช้ภาาษามลายู
ประเทศบรู
ไนส-วมเสื
ใช้ภ้อาษามลายู
งกฤษเป็
ภาษาราชการ,
ปฏิบัตาคื
ิอิสนลาม
อย่างเคร่
งครัด, ไม่
ผ้าสีเหลือแง,ละอั
ห้ามดื
่มสุรา,นไม่
มีสถานบริการยามค่
อย่างเคร่
งครัด,ลไม่
อง, ห้าสมดืต์โ่มรมั
สุรนา,คาทอลิ
ไม่มีสถานบริ
น
ประเทศฟิ
ิปปิสนวมเสื
ส์ – ้อนัผ้บาถืสีอเหลื
ศาสนาคริ
ก, จุดเด่กนารยามค่
ของวัฒาคื
นธรรม
ประเทศฟิลิปประเพณี
ปินส์ – ตนัีไบก่ถืนอิยศาสนาคริ
ตามแบบสเปน,
มมาก สต์โรมันคาทอลิก, จุดเด่นของวัฒนธรรม
ตามแบบสเปน,
ประเพณี
นิยมมาก
ประเทศติมอร์
-เลสเตตีไ-ก่ตกเป็
นอาณานิคมโปรตุเกส, ภาษาพื้นเมืองและบาฮา
- ตกเป็
ซาอินประเทศติ
โดนีเซีย,มใช้อร์ว-ิถเลสเต
ีชีวิตแบบดั
้งเดินมอาณานิคมโปรตุเกส, ภาษาพื้นเมืองและบาฮา
ซาอิครู
นโดนี
วิถีชีวิตแบบดั
้งเดิ่ อมนที่ได้ป ระเทศเดียวกัน แล้ วรับ กระดาษฟลิ บ
3.
ให้ นเซีักยเรี, ยใช้นรวมกลุ
่ มกับเพื
3. ครู
ห้ น่มักละเรีย๑นรวมกลุ
่ อนอธิ
นทีบ่ได้เายเอกลั
นกษณ์
วแรัละลั
บ กระดาษฟลิ
ชาร์
ท ใกลุ
กลุ
1่ มกัแผ่บเเพื
นขียโดยให้
ขีปยระเทศเดี
นอธิบกายเอกลั
กษณะส
แผ่่มนละโดยให้
ษณ์ยแวกัละลั
กแล้ษณะสำ�คั
ญทางาคัญบ
ชาร์
ทฒนธรรมของประเทศ
กลุ่มละที1่กลุแผ่่มทีตนเองได้
น่กลุโดยให้
เรขีับยนอธิ
วัฒนธรรมของประเทศ
ทางวั
่มตนเองได้
รับ บายเอกลักษณ์และลักษณะสาคัญ
ทางวั
ที่กลุ่มตนเองได้
ับ กษณะสาคัญทางวัฒนธรรมของ
4.
ครูฒให้นธรรมของประเทศ
นักเรียนออกมานาเสนอเอกลั
กษณ์แรละลั
4. ลครูะกลุ
ให้น่มัหน้
กเรีายชันออกมาน
แต่
้นเรียน าเสนอเอกลักษณ์และลักษณะสาคัญทางวัฒนธรรมของ
แต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน
เวลา 1 ชั่วโมง
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 1
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๕๘
๓๕๘
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ขั้นสรุป
ขั้นสรุ5.ปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม ดังคาถามต่อไปนี้
5. ครู- แเอกลั
ละนักกเรีษณ์
ยนร่ข องประเทศต่
วมกันสรุปกิจกรรม
งคาถามต่
อไปนีย้ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
า ง ๆ ดัในภู
มิ ภ าคเอเชี
ษณ์ ข องประเทศต่
ในภูาตอบ
มิ ภ าคเอเชี
ย งใต้
สะท้อนให้- เเอกลั
ห็นถึงกความส
าคัญอย่างไรบ้าางง ๆ(แนวค
: เอกลัยกตะวั
ษณ์นทออกเฉี
างวัฒนธรรม
สะท้อนให้
เห็นจถึะสะท้
งความส
าคัญเห็อย่
(แนวค
: เอกลั
กษณ์ทางวั
ฒนธรรม
ของแต่
ละชาติ
อนให้
นถึางงไรบ้
ภูมิปาัญง ญา
หรือาตอบ
ที่มาของวั
ฒนธรรมต่
างๆอั
นเป็น
ของแต่
ล
ะชาติ
จ
ะสะท้
อ
นให้
เ
ห็
น
ถึ
ง
ภู
ม
ิ
ป
ั
ญ
ญา
หรื
อ
ที
่
ม
าของวั
ฒ
นธรรมต่
า
งๆอั
นเป็น
ลักษณะสาคัญของวัฒนธรรมแต่ละชาติ
ลักษณะส-าคัปั จญจัของวั
ละชาติ
ย ใดบ้ฒานธรรมแต่
งที่ ส่ งผลให้
เกิด อั ตลั ก ษณ์ เอกลั กษณ์ ข องแต่ล ะประเทศ
ปั
จ
จั
ย
ใดบ้
า
งที
่
ส
่
ง
ผลให้
เ
อั ตลั ก ษณ์
เอกลั กสัษณ์
ขึ้นมา (แนวคาตอบ : ด้านภูมิศาสตร์กิดศาสนา
วัฒนธรรม
งคม)ข องแต่ล ะประเทศ
ขึ้นมา (แนวคาตอบ : ด้านภูมิศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
แผนการจัด่อการเรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื
นบ้านยนรู้ที่ 55 เรื่อง ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 9้ สัเรื
่อง กวิษา
ถีไทยและประเทศเพื
่อนบ้าน
กลุ่มวสาระการเรี
งคมศึ
ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
1 ชัก่วษาปี
โมงที่ 1
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๕๙
๓๕๙
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360
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านความรู้
1. อธิ บ ายเอกลั ก ษณ์ ทาง - จับกลุ่มเอกลักษณ์
วัฒ นธรรมของประเทศเพื่ อน
ทางวัฒนธรรม
บ้านได้
- นาเสนอลักษณะ
ของวัฒนธรรมแต่
ละประเทศ

ด้ านทักษะและกระบวนการ
2 . มี ทั กษ ะใน ก ารท างาน - สังเกตพฤติกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
การทางานกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- กระดาษสรุป

ดี : อธิบายเอกลักษณ์ทาง
วัฒ นธรรมของประเทศใน
- แบบประเมินการ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออก
นาเสนอลักษณะ
เฉียงใต้ อย่างน้อย 8 – 9
ของวัฒนธรรม
ประเทศได้อย่างเหมาะสม
แต่ละประเทศ
พอใช้ : อธิบายเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อย่างน้อย 5 - 7
ประเทศได้อย่างเหมาะสม
ปรับปรุง : อธิบาย
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้น้อยกว่า 4 ประเทศ
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ดี : ทั ก ษะกระบวนการ
ท างานเป็ น กลุ่ ม มี ก าร
แบ่งหน้าที่ของสมาชิกใน
กลุ่มได้อย่างชัดเจน
พอใช้ : ทักษะกระบวนการ
ทางานเป็นกลุ่ม แต่ยังขาด
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละคน
ปรั บ ปรุ ง : ขาดทั ก ษ ะ
กระบวนการท างานเป็ น
กลุ่ ม แล ะไม่ มี การแ บ่ ง
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของ - สังเกตพฤติกรรม
สมาชิกในกลุ่ มเสี ย งส่ วนใหญ่
การทางานกลุ่ม
โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

เกณฑ์
ดี : มีหลักประชาธิปไตย
รับฟังความคิดเห็นบน
ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : มีหลัก
ประชาธิปไตย รับฟังความ
คิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิกใน
กลุ่มได้บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ทางานร่วมกันและไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
้บริ้บหริารหรื
อผู้ทอี่ไผูด้้ทรี่ไับด้มอบหมาย
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู
หารหรื
รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

1. ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ขอบเขตเนื้อหา

http://www.ecotourism-laos.org/dosdont/dosdont2.htm
http://www.ecotourism-laos.org/dosdont/dosdont2.htm
โดยตั้งคาถามจากภาพถึงลักษณะและวิธีการทักทายว่าเป็นของชาติใด รวมทั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่า ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียน โดยการใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความ
ทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
คิดเห็นดดัเห็งนนี้ ดังนี้
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อ ความคิ
กัน
คาถาม : จากคาบเรียนที่แล้วให้นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของแต่ละชาติใน
อาเซียนมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้ยกตัวอย่างประกอบ
สาระสาคัญ
คาตอบ : “คนลาวก็จะนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก มีประเพณีสาคัญการ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนมี การตั
กบาตรข้
าวเหนี
” และครู
ชื่อมโยงเพื
่อน�ำาเข้
่ขั้นสอน
ตักบาตรข้
าวเหนี
ยว ยเป็วนเป็ต้น”ต้นและครู
เชื่อเมโยงเพื
่อนาเข้
สู่ขาั้นสูสอน
ความเหมือนและความแตกต่างกันตามลักษณะ ขั้นสอน
ของวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนในแต่ละ 2. จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่าง การทักทายที่ต่างกันของคน 2 วัฒนธรรม
พื้นที่ อันเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทาความเข้าใจความ
เหมือนความต่างจะนาไปสู่การสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกันได้

ตัวชี้วัด

1. ภาพการทักทายที่ต่างกันของคน
2 วัฒนธรรม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1 . สรุ ป ความเหมื อ นและความ
แตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะ
ประเทศในกระดาษที่กาหนดให้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56 เรื่อง ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๖๒
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จุจุจุดดดประสงค์
ประสงค์
ประสงค์กกการเรี
ารเรี
ารเรียยยนรู
นรู
นรู้ ้ ้
ด้ด้ด้าานความรู
านความรู
นความรู้ ้ ้
1.1.1. อธิ
อธิ
อธิบบบายเอกลั
ายเอกลั
ายเอกลักกกษณ์
ษณ์
ษณ์ขขของวั
องวั
องวัฒฒฒนธรรมประเทศ
นธรรมประเทศ
นธรรมประเทศ
เพื่อนบ้
เพืเพืเพืา่อ่อนได้
่อนบ้
นบ้
นบ้าานได้
านได้
นได้
ด้ด้ด้าานทั
านทั
นทักกกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
2.2.2. เปรี
เปรี
เปรียยบเที
ยบเที
บเทียยบความเหมื
ยบความเหมื
บความเหมือออนและความแตกต่
นและความแตกต่
นและความแตกต่าางางง
ของวัของวั
ฒของวั
นธรรมไทยกั
บประเทศเพื
่อนบ้า่อนได้
ของวั
นธรรมไทยกั
นธรรมไทยกั
ประเทศเพื
ประเทศเพื
่อ่อนบ้
นบ้
นบ้าานได้
านได้
นได้
ฒฒฒนธรรมไทยกั
บบบประเทศเพื
ด้ด้ด้าานคุ
านคุ
นคุณณณลัลัลักกกษณะ
ษณะ
ษณะ
3.3.3. บอกถึ
บอกถึ
บอกถึงงความส
งความส
ความสาคั
าคั
าคัญญญในการเรี
ในการเรี
ในการเรียยนรู
ยนรู
นรู้ว้วัฒ
้วัฒัฒนธรรมที
นธรรมที
นธรรมที่ ่ ่
มีความแตกต่
างจากของตนเองได้
มีมีมีคคความแตกต่
าางจากของตนเองได้
วามแตกต่
วามแตกต่
างจากของตนเองได้
งจากของตนเองได้
เปรี
เปรี
เปรียยบเที
ยบเที
บเทียยบความแตกต่
ยบความแตกต่
บความแตกต่าางของวั
างของวั
งของวัฒฒฒนธรรมทั
นธรรมทั
นธรรมทั้ง้ง้ง222ภาพ
ภาพ
ภาพ
3.3.3.จากนั
จากนั
จากนั้น้น้นครู
ครู
ครูเเชืเชืชื่อ่อ่อมโยงลั
มโยงลั
มโยงลักกกษณะของวั
ษณะของวั
ษณะของวัฒฒฒนธรรมของแต่
นธรรมของแต่
นธรรมของแต่ลลละชาติ
ะชาติ
ะชาติทีทีที่ม่ม่มีคีคีความ
วาม
วาม
คล้
คล้
คล้าายคลึ
ายคลึ
ยคลึงงกังกักันนนและน
และน
และนาเข้
าเข้
าเข้าาสูาสูสู่ก่ก่กิจิจกรรม
ิจกรรม
กรรม“แตกต่
“แตกต่
“แตกต่าางอย่
างอย่
งอย่าางลงตั
างลงตั
งลงตัวว”ว””โดยครู
โดยครู
โดยครูแแแจกกระดาษ
จกกระดาษ
จกกระดาษ
ให้ให้ให้นนนักักักเรีเรีเรียยนแต่
ยนแต่
นแต่ลลละคนพั
ะคนพั
ะคนพับบบครึ
ครึ
ครึ่ง่ง่งโดยแบ่
โดยแบ่
โดยแบ่งงด้งด้ด้าานขวาของกระดาษ
านขวาของกระดาษ
นขวาของกระดาษระบุ
ระบุ
ระบุคคความเหมื
วามเหมื
วามเหมือออนนน
ทางวั
ทางวั
ทางวัฒฒฒนธรรมของแต่
นธรรมของแต่
นธรรมของแต่ลลละประเทศ
ะประเทศ
ะประเทศและด้
และด้
และด้าานซ้
านซ้
นซ้าายของกระดาษ
ายของกระดาษ
ยของกระดาษเขีเขีเขียยนความ
ยนความ
นความ
แตกต่
แตกต่
แตกต่าางของแต่
างของแต่
งของแต่ลลละประเทศออกมา
ะประเทศออกมา
ะประเทศออกมาพร้
พร้
พร้อออมทั
มทั
มทั้ง้งให้
้งให้ให้นนนักักักเรีเรีเรียยนจั
ยนจั
นจับบบคูคูคู่ก่ก่กันันันพิพิพิจจารณา
จารณา
ารณา
เอกลั
เอกลั
เอกลักกกษณ์
ษณ์
ษณ์ววัฒวัฒัฒนธรรม
นธรรม
นธรรมโดยแลกเปลี
โดยแลกเปลี
โดยแลกเปลี่ย่ย่ยนนนวิวิเวิเคราะห์
เคราะห์
คราะห์คคความเหมื
วามเหมื
วามเหมือออนและความต่
นและความต่
นและความต่าางของ
างของ
งของ
วัวัฒวัฒฒนธรรมต่
นธรรมต่
นธรรมต่าางชาติ
างชาติ
งชาติกกกับับับวัวัฒวัฒฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
นธรรมไทยโดยครู
โดยครู
โดยครูใให้ให้ห้เเวลาคู
เวลาคู
วลาคู่ล่ล่ละะะ111นาที
นาที
นาทีหมุ
หมุ
หมุนนนวนไป
วนไป
วนไป
เรืเรืเรื่อ่อ่อยๆจนครบโดยเปลี
ยๆจนครบโดยเปลี
ยๆจนครบโดยเปลี่ย่ยนคู
่ยนคู
นคู่ไ่ไปเรื
่ไปเรื
ปเรื่อ่อ่อยยยๆๆๆ
4.4.4.ครู
ครู
ครูสสสุ่มุ่มุ่มนันันักกกเรีเรีเรียยนออกมาน
ยนออกมาน
นออกมานาเสนอสิ
าเสนอสิ
าเสนอสิ่ง่งที่งทีที่ต่ต่ตนเองวิ
นเองวิ
นเองวิเเคราะห์
เคราะห์
คราะห์คคความเหมื
วามเหมื
วามเหมือออนความต่
นความต่
นความต่าางางง
ของวั
ของวั
ของวัฒฒฒนธรรมต่
นธรรมต่
นธรรมต่าางชาติ
างชาติ
งชาติกกกับับับวัวัฒวัฒฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
นธรรมไทย
ขัขัขั้น้น้นสรุ
สรุ
สรุปปป
5.5.5.ครู
ครู
ครูแแและนั
ละนั
ละนักกกเรีเรีเรียยนร่
ยนร่
นร่ววมกั
วมกั
มกันนนสรุ
สรุ
สรุปปปกิกิกิจจกรรม
จกรรม
กรรม“แตกต่
“แตกต่
“แตกต่าางอย่
างอย่
งอย่าางลงตั
างลงตั
งลงตัวว”ว””โดยตั
โดยตั
โดยตั้ง้งประเด็
้งประเด็
ประเด็นนน
คคคาถามดั
าถามดั
าถามดังงต่งต่ต่อออไปนี
ไปนี
ไปนี้ ้ ้
---ในภู
ในภู
ในภูมมมิภิภิภาคเอเชี
าคเอเชี
าคเอเชียยตะวั
ยตะวั
ตะวันนนออกเฉี
ออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
ยงใต้
งใต้มีมีมีคคความเหมื
วามเหมื
วามเหมือออนหรื
นหรื
นหรือออความแตกต่
ความแตกต่
ความแตกต่าางด้
างด้งด้าานานน
ใดบ้
ใดบ้
ใดบ้าางางง(((แนวค
แนวค
แนวคาตอบ
าตอบ
าตอบ:: อาหาร
:อาหาร
อาหารภาษา
ภาษา
ภาษาวัวัฒวัฒฒนธรรม
นธรรม
นธรรมเชืเชืเชื้อ้อ้อชาติ
ชาติ
ชาติ)))
---ความหลากหลายที
ความหลากหลายที
ความหลากหลายที่เ่เกิ่เกิกิดดดขึขึ้ขึน้น้นมาในภู
มาในภู
มาในภูมมมิภิภิภาค
าค
าคส่ส่ส่งงผลอย่
งผลอย่
ผลอย่าางไรบ้
างไรบ้
งไรบ้าางต่
างต่งต่อออการด
การด
การดาเนิ
าเนิ
าเนินนน
ชีชีชีววิตวิติตของนั
ของนั
ของนักกกเรีเรีเรียยนยนน(แนวค
(แนวค
(แนวคาตอบ
าตอบ
าตอบ:: ความเหมื
:ความเหมื
ความเหมือออนและความแตกต่
นและความแตกต่
นและความแตกต่าางว่
างว่งว่าาแต่
าแต่
แต่ลลละะะ
วัวัฒวัฒฒนธรรมก็
นธรรมก็
นธรรมก็จจะมี
จะมี
ะมีคคความคล้
วามคล้
วามคล้าายคลึ
ายคลึ
ยคลึงงและความแตกต่
งและความแตกต่
และความแตกต่าางกั
างกังกันนนเป็เป็เป็นนนสิสิสิ่ง่งจ่งจาเป็
จาเป็
าเป็นนนทีทีที่จ่จะต้
่จะต้
ะต้ออองงง
เรีเรีเรียยนรู
ยนรู
นรู้เ้เข้้เข้ข้าาใจวั
าใจวั
ใจวัฒฒฒนธรรมของผู
นธรรมของผู
นธรรมของผู้อ้อ้อื่นื่นื่นเพืเพืเพื่อ่อ่อการอยู
การอยู
การอยู่ร่ร่วร่วมกั
่วมกั
มกันนนในสั
ในสั
ในสังงคม)
งคม)
คม)

แผนการจั
แผนการจั
แผนการจัดดดการเรี
การเรี
การเรียยยนรู
นรู
นรู้ท้ท้ที่ ี่ ี่ 56
56
56 เรืเรืเรื่อ่อ่องงง ความเหมื
ความเหมื
ความเหมือออนและความต่
นและความต่
นและความต่าางของวั
างของวั
งของวัฒฒฒนธรรมไทยและวั
นธรรมไทยและวั
นธรรมไทยและวัฒฒฒนธรรมของประเทศเพื
นธรรมของประเทศเพื
นธรรมของประเทศเพื่อ่อ่อนบ้
นบ้
นบ้าานานน
หน่
หน่
หน่วววยการเรี
ยการเรี
ยการเรียยยนรู
นรู
นรู้ท้ท้ที่ ี่ ี่ 999 เรืเรืเรื่อ่อ่องงง วิวิถวิถถีไีไทยและประเทศเพื
ีไทยและประเทศเพื
ทยและประเทศเพื่อ่อ่อนบ้
นบ้
นบ้าานานน
เวลา
เวลา
เวลา 111 ชัชัชั่ว่ว่โมง
วโมง
โมง
กลุ
กลุ่ม่ม่มสาระการเรี
สาระการเรี
สาระการเรียยยนรู
นรู
นรู้ ้ ้ สัสัสังงคมศึ
งคมศึ
คมศึกกกษา
ษา
ษาศาสนาและวั
ศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒฒฒนธรรม
นธรรม
นธรรม
รายวิ
รายวิชชชาาา สัสัสังงคมศึ
งคมศึ
คมศึกกกษาฯ
ษาฯ
ษาฯ
ธยมศึ
ยมศึกกกษาปี
ษาปี
ษาปีททที่ ี่ ี่ 111
กลุ
รายวิ
ชัชัชั้น้น้นมัมัมัธธยมศึ

๓๖๓
๓๖๓
๓๖๓

363
363
350

364364
การวัการวั
ดและประเมิ
ดและประเมิ
นผลนผล
สิ่งทีสิ่ต่ง้อทีงการวั
ด/ประเมิ
น น
่ต้องการวั
ด/ประเมิ

วิธีกวิารธีการ

เครื่อเครื
งมื่อองมื
ที่ใอช้ที่ใช้

364364

เกณฑ์
เกณฑ์

ด้านความรู
ด้านความรู
้ ้
1. 1.อธิบอธิ
ายเอกลั
บายเอกลั
กษณ์กขษณ์
องของ - -เขียนเอกลั
ายเอกลั
บายเอกลั
กษณ์กขษณ์
องของ
เขียนเอกลั
กษณ์กขษณ์
องของ- -กระดาษ
กระดาษ
A4 A4ดี : ดีอธิ:บอธิ
วัฒนธรรมประเทศเพื
วัฒนธรรมประเทศเพื
่อน ่อน วัฒนธรรมประเทศ
วัฒนธรรมประเทศเพื
วัฒนธรรมประเทศเพื
่อนบ้่อานบ้
นได้านได้
วัฒนธรรมประเทศ
บ้านได้
บ้านได้
อย่าอย่
งน้าองน้
ย 2อย–23–ประเทศ
3 ประเทศ
เพื่อเพื
นบ้่อานบ้
น าน
พอใช้
พอใช้
: อธิ:บอธิ
ายเอกลั
บายเอกลั
กษณ์กขษณ์
องของ
วัฒนธรรมประเทศเพื
วัฒนธรรมประเทศเพื
่อนบ้่อานบ้
นได้านได้
1 ประเทศ
1 ประเทศ
ปรับปรั
ปรุบงปรุ: ไม่
ง :สไม่
ามารถอธิ
สามารถอธิ
บายบาย
เอกลัเอกลั
กษณ์กขษณ์
องวัขฒ
องวันธรรม
ฒนธรรม
ประเทศเพื
ประเทศเพื
่อนบ้่อานบ้
นได้านได้
ด้านทั
ด้ากนทั
ษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์
2. 2.วิเคราะห์
เปรียเปรี
บเทียบเที
ยบ ยบ - -เขียนความเหมื
: วิเคราะห์
ความเหมื
อนและ
ความเหมื
อนและ
เขียนความเหมื
ใบ A4
อน อน - -ใบ A4
ความความดี : ดีวิเคราะห์
ความเหมื
อนและความ
ความเหมื
อนและความ
ความแตกต่
างของวั
ฒนธรรม
างของวั
ฒนธรรม
ความต่
างของ
อนความความแตกต่
ความต่
างของ
เหมืเหมื
อนความ
ต่างของวั
ฒนธรรมไทยกั
ต่างของวั
ฒนธรรมไทยกั
บ บ วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมประเทศเพื
บวัฒบนธรรมประเทศเพื
่อน ่อน
วัฒนธรรมไทยและ ต่างของ
ต่างของ ไทยกัไทยกั
ประเทศเพื
ประเทศเพื
่อนบ้่อานบ้
นได้านได้
บ้านได้
3 ประเด็
อย่าองน้ย่าองน้
ย 3อยประเด็
น น
ประเทศเพื
วัฒนธรรม บ้านได้
ประเทศเพื
่อนบ้่อานบ้
น าน วัฒนธรรม
พอใช้
: วิเคราะห์
ความเหมื
พอใช้
: วิเคราะห์
ความเหมื
อน อน
และความแตกต่
างของ
และความแตกต่
างของ
วัฒนธรรมไทยกั
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทยกั
บวัฒบนธรรม
ประเทศเพื
ประเทศเพื
่อนบ้่อานบ้
นได้านได้
อย่าองน้ย่าองน้
ย อย
2 ประเด็
1 –12– ประเด็
น น
ง :สไม่
สามารถวิ
เคราะห์
ปรับปรั
ปรุบงปรุ: ไม่
ามารถวิ
เคราะห์
ความเหมื
อนและความแตกต่
ความเหมื
อนและความแตกต่
าง าง
ฒนธรรมไทยกั
ของวัของวั
ฒนธรรมไทยกั
บ บ
วัฒนธรรมประเทศเพื
วัฒนธรรมประเทศเพื
่อนบ้่อานบ้
นได้านได้

ด้านคุ
ด้าณนคุลักณษณะ
ลักษณะ
3. 3.ตระหนั
ตระหนั
กและบอกถึ
กและบอกถึ
ง ง - -สังเกตพฤติ
: เสนอแนะแนวทางการอยู
่ ่
แบบสั
งเกตงเกต ดี : ดีเสนอแนะแนวทางการอยู
สังเกตพฤติ
กรรมกรรม - -แบบสั
ความส
ความส
าคัญาคัในการเรี
ญในการเรี
ยนรูย้ นรู้ การทการท
ในสันในสั
งคมที
งคมที
่หลากหลาย
่หลากหลาย
พฤติพฤติ
กรรมกรรม ร่วมกัร่วนมกั
างานกลุ
างานกลุ
่ม ่ม
วัฒนธรรมที
วัฒนธรรมที
่มีความ
่มีความ
งสันางสั
ติ นติ 2๒ –- 2๓3–ประเด็
3 ประเด็
น น
การทการท
างานางาน อย่าอย่
แตกต่
แตกต่
างจากของตนเองได้
างจากของตนเองได้
พอใช้
พอใช้
: เสนอแนะแนวทางการ
: เสนอแนะแนวทางการ
กลุ่มกลุ่ม
อยู่รอยู
่วมกั่ร่วนมกั
ในสันในสั
งคมที
งคมที
่ ่

351

365
365 352

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
หลากหลายอย่างสันติ
1 ประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เสนอแนะแนวทางการอยู่
ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย
อย่างสันติ

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...............

1. การสร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้าน
วัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายสาระสาคัญจากข่าวหรือบทความที่
กาหนดได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์ จุ ด ร่ ว มของวัฒ นธรรมในแต่ ล ะ
ประเทศอาเซียนได้

ขอบเขตเนื้อหา

การหาจุดร่วมกันภายใต้ความแตกต่าง
จะมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กัน

สาระสาคัญ

ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนาไปสู่ความเข้าใจผิด
ต่อกัน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียน โดยการใช้คาถามเพื่อให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น ดังนี้
คาถาม : นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง
คาตอบ : “ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และไทยมีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันจากการมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจา
ชาติ จึงมีสิ่งก่อสร้างจาพวกเจดีย์ วัดต่างๆมากมาย และผู้คนก็ยึดเอา
พระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติ”
และครูเชื่อมโยงเพื่อนาเข้าสู่ขั้นสอน
ขั้นสอน
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มศึกษาข่าวหรือ
บทความ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เทศกาลกินเจหาดใหญ่เตรียมคึก! พบอาหารเจอาเซียน 10
ประเทศ
กลุ่มที่ 2 วัฒนธรรมข้าว ภูมิเกษตรในประชาคมอาเซียน
กลุ่มที่ 3 ประเพณีลอยกระทงในกลุ่มอาเซียน
กลุ่มที่ 4 ศาสนาพุทธ'ในอาเซียน ประวัติศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้
กลุ่มที่ 5 เรียนรู้มุสลิมในอาเซียนผ่านภาษา และ ศาสนา (ปรับตาม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. บัตรคา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. สรุ
สรุปปประเด็
ประเด็
น สญาคัของจุ
ญ ของจุ
ด ร่ ว มทาง
๑.
นสำ�คั
ดร่วมทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาคลงในแผ่นฟลิบชาร์ท

1. ข่าวหรือบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาเซียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
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.

ด้านคุณลักษณะ
3. ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
สามารถอธิ บ ายการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจอันดีต่อกันกับประเทศต่างๆได้
บริบทของโรงเรียน)
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลจากข่าวตัวอย่าง พร้อมทั้ง
กาหนดประเด็นบนกระดาน ดังต่อไปนี้ “รากเหง้าทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมข้าว วัฒนธรรมสายน้า วัฒนธรรมทางศาสนา”
โดยสรุปใจความสาคัญของคาต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับข่าว
ตัวอย่างที่กาหนดให้ลงในแผ่นฟลิบชาร์ท โดยมีประเด็นคาถามให้ร่วม
วิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
คาถาม : แต่ละข่าวหรือบทความสะท้อนให้เห็นจุดร่วมกันของ
วัฒนธรรมในอาเซียนอย่างไร
แนวคาตอบ : การกินเจก็สะท้อนวัฒนธรรมจีนที่มีร่วมกัน
,วัฒนธรรมการกินข้าว ถือเป็นพืชอาหารหลักของภูมิภาค, การลอย
กระทงสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมร่วมกัน,
ศาสนาพุทธและอิสลามก็สะท้อนการมีความเชื่อและหลักปฏิบัติทาง
ศาสนาร่
สาสนาร่วมกัน
คาถาม : “จากที่เราเห็นจุดร่วมกันแล้วเราจะมีวิธีการใดบ้างที่
ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในด้านวัฒนธรรมและแนวทางการ
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี”
แนวคาตอบ ต้องสร้างความตระหนักของการเป็นพลเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และลดอคติของการเกลียดชังประเทศ
นอกเหนืออจากตนเอง
จากตนเอง ก็จก็ะเป็
นหนทางแห่
หนทาง
นอกเหนื
จะเป็
นหนทางแห่งงความร่
ความร่ววมมืออีกหนทาง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หนึ่ง
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอข่าวตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับ
กลุ่มคาที่กาหนด พร้อมทั้งจุดร่วม และวิธีการทาให้เกิดความเข้าใจอันดี
ต่อกันในด้านวัฒนธรรม
ขั้นสรุป
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นโดยมีประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
คาถาม : จุดร่วมทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีรากฐานจากปัจจัยใดบ้าง
(แนวคาตอบ : ศาสนามีอิทธิพลในพื้นที่บริเวณนี้ เห็นได้จาก
ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาทั้งจากศาสนาพุทธ คริสต์
และอิสลามผ่านทางวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม)
คาถาม : ความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ส่งผล
อย่างไรบ้างต่อการดารงชีวิตและมีแนวทางใดบ้างที่จะอยู่ร่วมกันใน
สังคม
(แนวคาตอบ : ความหลากหลายที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ เป็นธรรมดา แต่การอยู่ร่วมกันจาเป็นต้องสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และการสร้างแนวทางวิธีการในการทาให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกันทาได้โดยผ่านการเรียนรู้ เข้าใจกัน และร่วมมือ
กัน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
การวั
การวั
การวั
ดดสิและประเมิ
และประเมิ
นนผล
ผล
ผล น
่งทีดและประเมิ
่ต้องการวั
ดน/ประเมิ
วิธีการ
สิสิด้่ง่งาทีทีนความรู
สิ่ต่ต่ง้อ้อทีงการวั
งการวั
่ต้องการวั
/ประเมิ
ด/ประเมิ
นน น
วิวิธธีกีกวิารารธีการ
้ ดด/ประเมิ
1.
อธิบ้ ้ ายสาระส
าคัญจากข่าว - สรุปประเด็นสาคัญ
ด้ด้าานความรู
นความรู
ด้านความรู
้
1.1. 1.
อธิ
อธิบบหรื
อธิ
ายสาระส
ายสาระส
ายสาระส
าคั
าคัญญาคั
จากข่
ญจากข่
าาวว า-ว- -สรุ
อบบทความที
่กจากข่
าหนดได้
สรุปปสรุ
ประเด็
ประเด็
ปประเด็
นนสสาคั
าคั
นญสญาคัญ-หรื
หรืออหรื
บทความที
บทความที
อบทความที
่ก่กาหนดได้
าหนดได้
่กาหนดได้

เครื่องมือที่ใช้
เครื
เครื่อเครื
่องมื
งมื่อองมื
ทีที่ใ่ใช้อช้ที่ใช้

369 369
369369
369
369369
356
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์

ดี : วิเคราะห์สาระสาคัญ
- แบบประเมิน
ดีวิเเคราะห์
:คราะห์
วิเาคราะห์
สสาระส
สาระส
าคั
าคัญญาคัญ
วหรื
อาระส
บทความ
-แบบประเมิ
แบบประเมิ
แบบประเมิ
นน น ดีดี :: วิจากข่
ผลงาน
จากข่
จากข่
จากข่
าาวหรื
าอวหรื
อบทความ
อบทความ
พร้
อวหรื
มอธิ
บบทความ
ายได้
ชัดเจน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
- บัตรคาประโยค
พร้
พร้ออครบถ้
พร้
มอธิ
มอธิ
อมอธิ
บบวายได้
ายได้
ัดัดเจน
เจน
ชัดเจน
น บทุายได้
กชชประเด็
น
-- -บับัตตรค
รค
บัาประโยค
ตาประโยค
รคาประโยค
ครบถ้
ครบถ้
ครบถ้
ววนน ทุวทุ:กนกวิประเด็
ประเด็
กประเด็
นน น
พอใช้
เทุคราะห์
พอใช้
พอใช้
พอใช้
:: วิวิเเคราะห์
:คราะห์
วิญเคราะห์
สาระส
าคั
จากข่าวหรือ
สาระส
สาระส
สาระส
าคั
าคัญญาคั
จากข่
จากข่
ญ
วหรื
วหรืาอวหรื
อ
บทความ
พร้จากข่
อาามอธิ
บอายได้
บทความ
บทความ
พร้
พร้ออพร้
มอธิ
มอธิ
อมอธิ
บบายได้
ายได้
ชับทความ
ดเจนบางประเด็
นบายได้
ชัชัดดเจนบางประเด็
เจนบางประเด็
ชัดบเจนบางประเด็
น
ปรั
ปรุง : ไม่นสนามารถ
ปรั
ปรับบวิปรั
ปรุ
ปรุ
บงงปรุ
:: ไม่งไม่สส:สาระส
ามารถ
ไม่
ามารถ
สามารถ
เคราะห์
าคัญจาก
วิวิเเคราะห์
คราะห์
สาระส
าคั
าคัญญาคั
จาก
จาก
ญจาก
ข่วิาเคราะห์
วหรืสสาระส
อาระส
บทความ
ข่ข่าาวหรื
วหรื
ข่าอวหรื
อบทความ
บทความ
อบทความ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
2.
วิ เค
ร า ะ ห์ จุ ด ร่ ว ม ข อ ง - สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ด้ด้าานทั
นทั
ด้ากกนทั
ษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
ดี : วิเคราะห์หาจุดร่วมทาง
2.2. 2.
วิวิเคเควัวิรรเค
ฒาาะะนรห์ห์าธจุะจุรดห์ดรร่จุร่มวดวใมมร่นขวขแอมอต่งขงลอ-ะง- -สัสังงเกตพฤติ
:คราะห์
วิเคราะห์
หหาจุ
าจุหดดร่าจุ
ร่ววมทาง
ดมทาง
ร่วมทาง
นธรรมของประเทศใน
เกตพฤติ
สังเกตพฤติ
กกรรม
รรมกรรม
แบบสั
แบบสั
งงเกต
เกต
งเกต ดีดี :: วิวัดีวิเฒเคราะห์
การท
างานกลุ
่ม -- -แบบสั
พฤติ
กรรมการ
วันนฒธธนรรรธรมรมใรใลนมนยะประเทศ
แใแนต่ต่แลลต่ะะล ะ การท
วัวัฒฒฒนธรรมในแต่
ประเทศอาเซี
นได้
นธรรมของประเทศใน
วัฒนธรรมของประเทศใน
อาเซี
ยนได้อย่างน้อย
การท
การท
างานกลุ
างานกลุ
างานกลุ
่ม่ม ่ม
พฤติ
พฤติทพฤติ
กกางานกลุ
รรมการ
รรมการ
กรรมการ
่ม วัวัฒฒนธรรมของประเทศใน
อาเซี
ยนได้ ยยนได้
ประเทศอาเซี
นได้ยนได้
ประเทศอาเซี
ประเทศอาเซี
อาเซี4อาเซี
ยยนได้
อย่ยย่านได้
างน้
องน้ย่อนาอยงน้
-นได้
5ยอนได้
ประเด็
ในอาเซี
ย่ยาองน้ยอย
ททางานกลุ
างานกลุ
ทการท�
างานกลุ
่มำ่มงานกลุ
่ม ่มอาเซี
44 --พอใช้
545 ประเด็
-ประเด็
5 :ประเด็
น หาจุด
วินเนคราะห์
พอใช้
พอใช้
:: วิวิเเคราะห์
:คราะห์
วิฒเคราะห์
หหาจุ
าจุหดดาจุด
ร่พอใช้
วมทางวั
นธรรมของ
ร่ร่ววมทางวั
มทางวั
ร่วมทางวั
ฒฒนธรรมของ
นธรรมของ
ฒนธรรมของ
ประเทศในอาเซี
ยนได้
ประเทศในอาเซี
ประเทศในอาเซี
ประเทศในอาเซี
นได้
อย่
างน้อย 2ยยนได้
– ย3นได้
อย่
อย่าาประเด็
งน้
อย่
งน้อาอยงน้
ย นอ22ย––233– 3
ประเด็
ประเด็
ประเด็
นบนปรุนง : ไม่สามารถ
ปรั
ปรั
ปรับบวิปรั
ปรุ
ปรุ
บงงปรุ
:: ไม่งไม่หส:สาจุ
ามารถ
ไม่
ามารถ
เคราะห์
ดสร่ามารถ
วมทาง
วิวิเเคราะห์
คราะห์
หหาจุ
าจุหดดร่าจุ
ร่ววมทาง
ดมทาง
ร่วมทาง
วัวิฒเคราะห์
นธรรมของประเทศใน
วัวัฒฒนธรรมของประเทศใน
นธรรมของประเทศใน
วัฒนธรรมของประเทศใน
อาเซี
ยนได้
อาเซี
อาเซีในอาเซี
อาเซี
ยยนได้
นได้
ยนได้
ยนได้
ด้านคุณลักษณะ
3.
ในความแตกต่ า ง - สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ด้ด้าานคุ
นคุ
ด้าณณนคุ
ลัยอมรั
ลักณ
กษณะ
ษณะ
ลักบษณะ
ดี : เสนอแนวทางการ
3.3. 3.
ยอมรั
ยอมรั
ยอมรั
บบในความแตกต่
ในความแตกต่
ในความแตกต่
าางง า-ง- -สัสังงเกตพฤติ
ทางวั
ฒบนธรรมและสามารถ
ดีเสนอแนวทางการ
:บเสนอแนวทางการ
ปฏิ
ัติตน ตลอดจนการ
เกตพฤติ
สังเกตพฤติ
กกรรม
รรมกรรม
แบบสั
แบบสั
งงเกต
เกต
งเกต ดีดี :: เสนอแนวทางการ
การท
างานกลุ
่ม -- -แบบสั
พฤติ
กรรมการ
ทางวั
ทางวัอธิ
ทางวั
ฒฒบนธรรมและสามารถ
นธรรมและสามารถ
ฒนธรรมและสามารถ
ายการปฏิ
บั ติ ต นเพื่ อ การท
ปฏิบบสร้
ปฏิ
ัตัติตาิตบนงความสั
นัตตลอดจนการ
ิตตลอดจนการ
การปฏิ
บนัตตลอดจนการ
ิตมนพัตลอดจน
นธ์ทาง
การท
การท
างานกลุ
างานกลุ
างานกลุ
่ม่ม ่ม
พฤติ
พฤติทพฤติ
กกางานกลุ
รรมการ
รรมการ
กรรมการ
่ม ปฏิ
อธิ
อธิบบสร้
อธิ
ายการปฏิ
ายการปฏิ
ายการปฏิ
บบั ตั ตาิ ติ ตใจอั
บนเพื
นเพื
ั ติ ตนนเพื
่ อ่ อดี ต ่ อ
การสร้
ามงความสั
าบงความเข้
สร้าางความสั
งความสั
งความสั
มพัพันนมธ์ธ์พัททนางมางธ์พัทนางธ์ทาง
วัสร้
ฒานธรรมได้
ททางานกลุ
างานกลุ
ทางานกลุ
่ม่ม ่ม สร้
สร้
สร้าากัสร้
งความเข้
งความเข้
าาใจอั
ใจอัาาใจอั
นนงดีดีๆตตน่ อได้
่ อดี ต่ อ
นกัา บงความเข้
ประเทศต่
วัวัฒฒนธรรมได้
นธรรมได้
วัฒนธรรมได้
กักันนกักักับบนประเทศต่
ประเทศต่
กับประเทศต่
าางง ๆๆางได้ได้ๆ ได้
พอใช้ : เสนอแนวทางการ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
:: เสนอแนวทางการ
เสนอแนวทางการ
: เสนอแนวทางการ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปฏิบัติตน ตลอดจนการ
สร้างความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมได้ แต่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตน ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมได้

๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

371
371 358

กรณีตัวอย่างที่ 1 เทศกาลกินเจหาดใหญ่เตรียมคึก! พบอาหารเจอาเซียน 10 ประเทศ
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ นาแถลงข่าวจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2556 “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ
ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์” เข็นอาหารเจอาเซียน 10 ประเทศเพื่อเป้นจุดดึงดูดประชาชน และนักท่องเที่ยวให้
มาร่วมบุญที่หาดใหญ่
วัน นี้ (26 ก.ย.) เมื่ อ เวลา 18.00 น. ที่ บ ริเวณ ถ.เสน่ ห านุ ส รณ์ หน้ าโรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่ า
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพฤกษ์ พัฒ โน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายภานุ วรมิตร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าว
การจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2556 ภายใต้สโลแกน “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์ ”
ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 ต.ค. 56 ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์
สรรค์ หน้
หน้าามูมูลลนินิธธิมิมิติตรภาพสามั
รภาพสามัคคคีคีทท่ง่งเซีเซียยเซีเซี่ย่ยง
งตึ
หาดใหญ่
ตึ๊ง๊งหาดใหญ่
โดยพิธีเปิดงานกินเจหาดใหญ่ 2556 อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ต.ค.56 เวลา 16.00 น.
บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ซึ่งจะมีทั้งพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับพรจากคณะสงฆ์ การสร้างกุศลเพื่อ
ความสุข และความมั่งมีด้วยการทาบุญ รวมทั้งขบวนแห่ม้าทรงเปิดงาน ขณะที่บรรดาผู้ประกอบการ และภาค
ส่ วนต่ างๆ ในพื้ น ที่ ได้ มีการออกร้ านขายอาหารเจนานาชนิดรวม 108 ร้าน และที่ พิเศษกว่าปีกก่่ อนนๆๆ คืคือ
จะมีการออกร้านขายอาหารเจจาก 10 ประเทศในอาเซียนด้วย โดยทุกร้านจะมีการควบคุมเรื่องคุณภาพ
ความสะอาด และราคาอย่างเคร่งครัด โดยกองการสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่
สาหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การโชว์มังกรทองพ่นน้า และสิงโตเล่นจานดอกเหมย
จากจังหวัดนครสวรรค์ การสาธิตการปรุงอาหารสูตรพิเศษเมนู 9 มงคล จากเหล่าดาราคนดัง การสาธิตการ
ปรุงอาหารเจสูตรอาเซียน การประกวดหนูน้อยเจียะฉ่าย ด้านศาลเจ้าต่างงๆๆ ทีที่ตี่ตั้งั้งอยู
อยู่ร่รายรอบเมื
ายรอบเมือองหาดใหญ่
งหาดใหญ่ก็จะ
นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาศาล รวมทั้งขบวนม้าทรงมาให้ประชาชนได้ชมและร่วมสักการบูชากันด้วย ทั้งนี้ มีการตั้ง
เป้ าเอาไว้ว่าจะมีป ระชาชน และนั กท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเทศกาลกินเจที่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตลอดงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน

ที่มา : http://www2.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=950000121720
http://www2.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000121720
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กรณีตัวอย่างที่ 2 วัฒนธรรมข้าว ภูมิเกษตรในประชาคมอาเซียน
ในประชาคมอาเซียนนั้น การเกษตรกรรมถือว่าเป็นอาชีพหลักอยู่ในภูมิภาคนี้ ดังนั้นวัฒนธรรมร่วมใน
เรื่องข้าวจึงมีความเหมือนในวิธีการและมีความต่างในมิติทางวัฒนธรรม สานักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่องข้าว วิถีวัฒนธรรมอาเซียนอาทิตย์นี้ ขอตามหาภูมิเกษตรจากวัฒนธรรม
ข้ า วที่ ก าลั ง จะมี บ ทบาทส าคั ญ ในประเทศอาเชี ย น กล่ า วคื อ การพบแหล่ ง โบราณคดี ที่ เป็ น ภาพเขี ย นก่ อ น
ประวัติศาสตร์เมื่อก่อน 2,000-3,000 ปี นั้นได้แสดงให้เห็นว่าได้มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอยู่หลายแห่ง
นอกจากนี้ยังพบเมล็ดข้าวติดอยู่กับเครื่องมือเครื่องใช้ก่อ นประวัติศาสตร์ด้วย จึงสรุปได้ว่ามนุษย์นั้นได้เปลี่ยนวิถี
การบริโภคจากหัวเผือกหัวมันมาปลูกข้าวนั้นเป็นเวลาช้านานหลายยุคหลายสมัยแล้ว ในสมัยพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช แห่งอาณาจักรสุโขทัยนั้นพบหลักฐานที่แสดงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ ซึ่งมีความปรากฏในศิลา
ในนามีข้าขว"้าว”และมี
พระราชพิ
ธี โบราณมาตั
้งแต่้งสแต่มัยสสุมัโยขทั
พระราชพิธธีจจรดพระ
จารึกว่าา "ในน้
“ในนามี้ำ�มีปปลาลา ในนามี
และมี
พระราชพิ
ธี โบราณมาตั
สุโยขทัคืยอ คือ พระราชพิ
นังคัล แรกนาขวัญ โดยสร้างความเชื่อในการสร้างขวัญกาลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรชาวนาของประเทศ
ครั้นเมื่อมีการจัดการปกครองแบบจตุสดมภ์ นั้น ได้ตั้งเวียง วัง คลัง นา มารับผิดชอบ ส่วนพระราชพิธี ที่
ที่เยกีวกั่ยวกั
บการทำ�นายั
ัติมาจนถึ
บันแนีก่้ ได้
แก่ พระราชพิ
ธีพืชและพระราชพิ
มงคล และพระราชพิ
ธี จรด
เกี
บการท
านายังคงถืงคงถื
อปฏิอบปฏิ
ัติมบาจนถึ
งปัจจุงบปัันจนีจุ้ ได้
พระราชพิ
ธีพืชมงคล
ธี
พระนั
งคัล-แรกนาขวั
ญ เดิญมเป็เดินมพิเป็
ธีทนางพราหมณ์
ต่ อมาพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้าอยู่หาัวเจ้าอยู่หัวทรงพระ
จรดพระนั
งคัลแรกนาขวั
พิธีทางพราหมณ์
ต่อมาพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
ทรง
กรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้าตฯั้งการพระราชพิ
ธีพืชมงคลขึ
้นอีกพิธ้นีหอีนึก่งเป็
งหน้าก่อวนพิ
ธีแารกนา
พระกรุ
ณาโปรดเกล้
ให้ตั้งการพระราชพิ
ธีพืชมงคลขึ
พิธนีหพินึธ่งีทเป็างพุ
นพิทธีทและท
างพุทาล่ธ วและทำ�ล่
งหน้
ก่อน
ขวั
1 วัน เพืญ่อให้๑เป็วันนสิเพื
ริม่องคลแก่
พิธญีแรกนาขวั
ให้เป็เนกษตรกร
สิริมงคลแก่เกษตรกร
         ประเพณี
งมาจากชาวนานั้นเป็
้นเป็
่สอดคล้
บธรรมชาติ
โดยอาศั
ยธรรมชาติ และ
ประเพณีออันันเนืเนื่อ่องมาจากชาวนานั
นวินถวิีชถีวีชิตีิวทีิต่สทีอดคล้
องกัอบงกั
ธรรมชาติ
โดยอาศั
ยธรรมชาติ
ความเชื่อในเรื่องดิน ฟ้า และอานาจเหนือมนุษย์ นับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนความเชื่อเรื่องวิญญาณหรือผีช่วย
ปกป้องคุ้มครองให้ผู้คนได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข เมื่อได้นับถือพุทธศาสนา วิถีที่เป็นวัฒนธรรมข้า วได้
นาความเชื่อต่อสิ่งทั้งสอง มาสร้างแบบแผนปฏิบัติจนเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจสืบมา พูด
ได้ว่าพิธีกรรมที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดในสังคมไทยนั้นเป็นพิธีกรรมที่มีความสาคัญต่อชีวิตของคนไทยที่ส่วนใหญ่มี
อาชีพชาวไร่ชาวนา โดยเฉพาะ การเพาะปลูก ที่มีค วามเชื่อและนับถือต่างงๆๆ ดังปรากฏ
ปรากฏในการบวงสรวง
ในการบวงสรวงเซ่นเซ่ไหว้
นไหว้
และถือเคล็ดความเชื่อต่าง ๆ
วัฒนธรรมข้าว จึงเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวอยู่มากมายเป็นพิธีที่ทาขึ้นตามฤดูกาลโดยสัมพันธ์กับการ
เพาะปลูก ปัญหาใหญ่ของการทานาคือปัญหาเรื่องน้าฝน ด้วยการทานาในอดีตนั้ นเป็นนาน้าฝน จาเป็นต้องพึ่งพิง
กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและมนุษย์ไม่สามารถจะควบคุมได้ ดังนั้นการอาศัยอานาจลึกลับ
ไสยศาสตร์
ให้มาช่
วยปัวยปั
ดเป่ดาเป่ขจัาดขจัภัยดอัภันยตรายต่
างๆ าและวิ
ีการทีธ่ทีกากั
น ่ทำ�กัน ก็ก็คคือือพยายามเอา
พยายามเอา
ไสยศาสตร์เรีเรียยกผีกผีสสางเทวดา
างเทวดา ให้
มาช่
อันตรายต่
ง ๆ ธและวิ
ารที
อกเอาใจด้วยการเลี้ยงดูเอาใจ โดยเซ่นไหว้ภูตผีหรืออานาจลึกลับเหนือธรรมชาติต่าง ๆ ก็เพื่อความสมบูรณ์และมี
ผลผลิตตามฤดูกาล ในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวนั้นจะมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน เป็นภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านในการเผชิ ญ กับปัญ หาเรื่องปากเรื่องท้อ ง เรื่องความอยู่รอดของชาวบ้านนั่ นเอง พิ ธีก รรมดั้ งเดิมของ
สังคมไทยก่อนการรับพุทธศาสนาหรือศาสนาฮินดูเข้ามานั้น ก็คงเป็นเรื่องของความพยายามจะติดต่อกับอานาจ
เหนือธรรมชาติหรือว่าผีนั่นเอง โดยเชื่อว่าผีมีอิทธิพลเหนือผลผลิตและต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะเรียกว่าใช้
วิธีการทางไสยศาสตร์
ประชาชนชาวไทยนั้นมีประเพณีและพิธีกรรมหลักคล้ายคลึงกันทุกภาค แต่มีลักษณะและวิธีการแตกต่าง
กันไปบ้างในแต่ละภาคโดยมี จุดเด่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น ซึ่งมีวัฒนธรรมการเกษตรจากขั้นตอนการทา
นา ระบบเหมืองฝาย การใช้ควายทานา เครื่องมือเครื่องใช้ พันธุ์ข้าว อาหาร การกิน ศิลปะการแสดง และการ ละ
เล่นของชุมชนในท้องถิ่นแต่ละภาคจนเป็นวัฒนธรรมร่วมเช่นเดียวกับชาติในประชาคมอาเซียน วันนี้ ความเจริญ
และวิถีชีวิตได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าวให้เห็นชัดเจนขึ้น จากการปลูกข้าวไว้กินและมีวิธีกินข้าวด้วยมือมาแต่
เดิมนั้นได้กลายเป็นการปลูกข้าวไว้ขายและกินข้าวแบบบุพเฟ่ต์ จนทาให้ภูมิสังคมจากวัฒนธรรมข้าวนั้นกาลังหมด
สิ้นไปทุกวัน
https://www.thaihof.org/main/article/detail/3338
ที่มา https://www.thaihof.org/main/article/detail/3338
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กรณีตัวอย่างที่ 3 ประเพณีลอยกระทงในกลุ่มอาเซียน
ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่มีประเพณีวันลอยกระทงนะคะ ประเทศเพื่อนบ้านของเราในกลุ่มอาเซียนก็มี
ประเพณีลอยกระทงด้วยเช่นกัน รวมถึงเพลงวันลอยกระทงด้วย
ประเทศเมียนมาร์ มีตานานเหมือนกันว่า สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระประสงค์จะสร้างเจดีย์
ให้ครบ 84,000 องค์ แต่ถูกพระยามารคอยขัดขวาง จึงไปขอให้พระอุปคุตช่วยเหลือ พระอุปคุตจึงไปขอร้อง
พญานาคให้ ช่วย พญานาครับ ปากและปราบพระยามารจนส าเร็จ แต่นั้ นมาเมื่ อถึงวันเพ็ ญ เดือน 12 คน
ทั้งหลายจะทาพิธีลอยกระทงเพื่อบูชาคุณพญานาค ส่วนประเทศลาว มีความเลื่อมใสในพระแม่คงคาที่มีผ่าน
แม่น้าโขงตัวแทนความสัมพันธ์ของสายน้า ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในประเทศมาช้านาน งานบุญออกพรรษา ของลาว
หรื อ "งานไหลเฮื อ ไฟ" (ลอยกระทงลาว) จั ด ขึ้ น ในวั น ขึ้ น 15 ค่ า เดื อ น 11 ของทุ ก ปี จะมี กิ จ กรรม
ประกอบด้วยประเพณีการแข่งเรือที่ริมแม่น้าโขงเป็นการบูชาแม่น้า ด้วยการลอยประทีปและไหลเรือไฟ
ประเทศกัมพูชา มีการลอยกระทง 2 ครั้ง คือลอยกระทงของหลวงกลางเดือน 11 ส่วนราษฎรทา
กระทงเล็กและบรรจุอาหารไปด้วย ส่วนกลางเดือน 12 จะมีกระทงของหลวงเป็นกระทงใหญ่ ราษฎรจะไม่ได้
ทาและกระทงนี้จะมีอาหารบรรจุลงไปด้วย โดยมีคติว่าเพื่อส่งส่วนบุญไปให้เปรต เทศกาลน้าจะมีการเฉลิม
ฉลองด้วยการแข่งเรือยาว การแสดงพุดอกไม้ไฟ จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่า 15 ค่า จนถึงแรม 1 ค่า
เดือนพฤศจิกายน
ประเทศอินเดีย เป็นเรื่องที่มาแต่ดึกดาบรรพ์จนไม่ทราบสาเหตุ จึงเป็นเพียงการปฏิบัติสืบต่อกันมา
เป็นประเพณี เป็นการบูชาพระเป็นเจ้าหรือเทวดาที่ตนนับถือเท่านั้น สิ่งของที่บรรจุในกระทงจึงมีแต่ประทีป
และดอกไม้บูชามากกว่าอย่างอื่น การลอยไม่มีกาหนดเป็นฤดูกาล ยิ่งไปกว่านั้นหากอยู่ในที่ดอนจะนากระทงไป
วางบนดินเฉย ๆ ก็มี
ประเทศจีน การลอยกระทงในเขตเจียงหนาน กระทงที่ลอยไปตามน้าหมายความว่าให้โรคภัยไข้เจ็บ
หายลอยไปกับน้า ส่วนในเขตติดชายฝั่งทะเล การลอยกระทงหมายความว่าขอพรให้เทพเจ้าแห่งทะเลช่วย
ปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ ความสันติสุข
นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลี หรือประเทศญี่ปุ่น มีพิธีกรรมในการขอขมา
และลอยทุกข์ลงในน้าเช่น กัน โดยสันนิษฐานกันว่าต้นแบบของความเชื่อนี้มาจากศาสนาพุทธแบบมหายานที่
แพร่ หลายไปจากประเทศจีน
ที่มา http://share.psu.ac.th/blog/res9/39608
http://share.psu.ac.th/blog/res9/39608
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กรณีตัวอย่างที่ 4 ศาสนาพุทธ'ในอาเซียน ประวัติศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้
ประเทศอาเซีย นที่ นั บ ถื อ “ศาสนาพุ ท ธ” มาตั้ งแต่ อดีต เมื่อ ราว 2,000 ปี และยังมี การสื บทอด
เจตนารมณ์มาจากบรรพบุรุษ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์
พุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.
การเรียน “ประวัติศาสตร์” อาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่ถ้าเราไม่ทาความเข้าใจใน “ประวัติศาสตร์” ของตนเอง
วันหนึ่งอาจจะ “สูญเสียสิทธิ” ทาง “ประวัติศาสตร์” ของตนไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้า!!
าความเข้ า ใจใน
   
นั่ นคือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ เป็ น คนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นน ๆๆ จะต้
จะต้อองเรี
งเรีย นรู้ แ้และท
ละทำ�ความเข้
“ประวัติศาสตร์” ของตนให้ชัดเจน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและคนในชาติบ้านเมืองให้มีความ
มั่นคงยั่งยืน กอปรกับความเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อของคนในประเทศนั้น
“ประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ” ในอาเซียนก็เช่นกัน หากมีคนถามว่า คนไทย เคยทราบหรือไม่ว่า
“ศาสนาพุทธ” ในแถบนี้มีความเป็นมาอย่างไร โดยเราจะมาเรียนรู้และทาความเข้าใจกัน เพื่อให้จับใจความได้
ในระยะเวลาอันจากัดนี้...
สิ่งแรกต้องทาความเข้าใจในประเทศอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน เมียนมาร์ ลาว
เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ซึ่ง “ศาสนาพุทธ” ได้ตั้งมั่นลงในทุก
ประเทศทั่วอาเซียน ราว พ.ศ. 236 หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 236 ปี ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
ได้ส่งพระเถระชาวอินเดีย 2 รูป คือ “พระโสณะ” และ “พระอุตตระ” มาเผยแผ่ศาสนาพุทธในแถบนี้
เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สาคัญ เช่น พระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐาน
สาคัญ ทั้งสองท่านจึงเปรียบเสมือนผู้นา “ศาสนาพุทธ” เข้ามาในประเทศไทยและประเทศอาเซียน จึงนับได้ว่า
“ศาสนาพุทธ” ได้ตั้งถิ่นฐานมั่นคงและเป็นความเชื่อของคนอาเซียนมาถึง 2,323 ปีมาแล้ว
เรื่องราวของ “ศาสนาพุทธ” เริ่มชัดเจนมากขึ้นในสมัยทวารวดี เมื่อมีคนท้องถิ่นเริ่มนับถือและเชื่อมั่น
ในคาสอนของพระพุ ทธองค์ โบราณสถานโบราณวัตถุที่ เป็นศาสนสถานได้ถูกสร้างขึ้นให้ เห็ น เด่นเป็น สง่า
ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในแถบอาเซียนเมื่อสองพันปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้อาเซียนยังได้รับอิทธิ พล
“ศาสนาพุ ท ธ” จากสองอารยธรรมที่ ยิ่ ง ใหญ่ คื อ จี น และอิ น เดี ย ในดิ น แดนแถบนี้ จึ ง ประกอบไปด้ ว ย
“ศาสนาพุทธ” นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน
ประเทศอาเซีย น ที่นั บ ถือ “ศาสนาพุทธ” มาตั้งแต่อดีตเมื่อราว 2,000 ปี และยังมีการสื บทอด
เจตนารมณ์มาจากบรรพบุรุษ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์
ส่วนประเทศที่นับถือ “ศาสนาพุทธ” มาตั้งแต่อดีตเมื่อราว 2,000 ปีเช่นกัน แต่ปัจจุบันมีน้อยมาก
ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ทั้งที่ประเทศเหล่านี้ได้รับอิทธิพลทาง “ศาสนาพุทธ” นิกายมหายาน
จากอาณาจักรศรีวิชัย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาติพันธุ์มลายู และประชาชนชาวมลายู
ได้นับถือ “ศาสนาพุทธ” มาโดยตลอด
ในขณะนั้น (ตอนใต้ของไทย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย) พบหลักฐานทางโบราณวัตถุที่
สาคัญจานวนมาก ได้แก่ พระพิมพ์ดินดิบและรูปพระโพธิสัตว์ และมีพุทธสถานที่สาคัญหลายแห่งที่แสดงให้
เห็นความรุ่งเรืองของ “ศาสนาพุทธ” ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ “บุโรพุทโธ” หรือ “โบโรบุดูร์” ซึ่งตั้งอยู่ที่
ราบเกฑุ (kedu) ในภาคกลางของชวา และ “พระวิ ห ารเมนดุ ต ” (Mendut) เป็ น ต้ น ต่ อ มาประมาณ
พ.ศ. 2012 ตรงกับอาณาจักรศรี อยุธยา สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ ศาสนาพุทธในอาณาจักรศรีวิชัย ตกอยู่ใน
ภาวะเสื่อมถอยลง
เราน่ า จะพอเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจใน “ประวั ติ ศ าสตร์ ศ าสนาพุ ท ธในอาเซี ย นผ่ า นทางโบราณคดี ”
กันพอสมควรแล้ว อาจจะทาให้ คนไทย ได้รับรู้และรู้สึกถึงคุณค่าของ “พระพุทธศาสนา” อันมีพระรัตนตรัย
เป็นที่พึ่งที่อาศัย จึงสามารถกล่าวได้ว่า “ศาสนาพุทธ” ได้หยั่งรากลึกลงในแผ่นดินอาเซียนทุกประเทศ
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แม้ในอดีตจะแบ่งแยกอาณาจักรการปกครองตามแว่นแคว้นต่างๆ ก็ตาม แต่ละอาณาจักรก็ปกครอง
ด้ว ยทศพิ ธ ราชธรรมมาโดยตลอดนั บ พั น ปี แม้ ว่ าจะผ่ านเหตุ ก ารณ์ ทั้ งดี แ ละร้ ายมาในอดี ต จนถึ งปั จจุ บั น
“ศาสนาพุทธ” ก็ยังคงมีประชาชนนับถือและให้ความศรัทธาเป็นที่พึ่งอาศัยของคนจานวนมาก โดยเฉพาะใน
ประเทศที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
“ศาสนาพุทธ” ใน ประเทศไทย ก็เช่นกัน ยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน และประชาชนคน
ไทยทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทุกราชวงศ์ของไทยได้ทานุบารุง “ศาสนาพุทธ” นิกายเถร
วาทให้เจริญรุ่งเรืองประดิษฐานมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องด้วยประชาชนส่วนใหญ่นับถือ “ศาสนาพุทธ”
นิกายเถรวาท และเป็นศาสนาประจาชาติโดยพฤตินัย ซึ่งมีความสอดคล้อ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2559มาตรา67 ว่า...“รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในการอุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและ
สนั บสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาจิตใจและ
ปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทาลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด
และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน มีส่วนร่วมในการดาเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย”
อย่าปล่อยให้การปกป้อง “พุทธศาสนา” เป็นหน้าที่พระท่านอย่างเดียว ชาวพุทธทุกคนต้องร่วมด้วย
ช่วยกันเพราะวันนี้ “ภัยที่แท้จริง” หลายคนอาจไม่รู้ แต่คน “วงใน” รู้ อย่าปล่อยให้ “ศาสนาพุทธ” ในไทย
กลายเป็นแค่ “ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง” เหมือนอินเดียเลย...
ที่มา https//www.dailynews.co.th/article/516274
https://www.dailynews.co.th/article/516274
กรณีตัวอย่างที่ 5 เรียนรู้มุสลิมในอาเซียนผ่านภาษา และ ศาสนา
กว่าครึ่งหนึ่งของจานวนประชากรทั้งหมดในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใช้ภาษาบาฮา
ซาอินโดนีเซียและบาฮาซามลายู (Bahasa Indonesia and Bahasa Melayu) ในชีวิตประจาวัน และนับถือ
ศาสนาอิสลามเป็นหลัก โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ส่วนประเทศสิงคโปร์และไทยก็มี
ประชากรส่วนหนึ่งเข้าข่ายลักษณะดังกล่าวด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่าครึ่งหนึ่งของประชาคมอาเซียนมีลักษณะ
สังคมที่อยู่ในโลกมุสลิม ดังนั้น การพยายามทาความเข้าใจโลกมุสลิมทั้งในระดับที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
และในระดับโลกถือว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อกล่าวถึงการใช้ภาษาบาฮาซามลายูและการนับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยนั้นพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ถือ เป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามเป็นหลัก จากตัวเลขประชากรทั้งหมดของประเทศไทยกว่า 64.8 ล้านคน เมื่อปี พ.ศ.2556
(ข้อ มูล จากกรมการปกครอง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556) จาแนกเป็ น ประชากรในสามจั งหวัด ภาคใต้
ประมาณ 1.9 ล้านคน คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.93 ของประชากรทั้งประเทศ หากดูจากตัวเลขจะพบว่าเป็นตัว
เลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนประชากรทั้งประเทศ แต่เมื่อพิจารณาในบริบทที่ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วม
เป็ น สมาชิก ประชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558 นั้ น ประชากรเหล่ านี้ ถื อเป็ น ประชากรที่ มี ข้ อได้ เปรีย บ
เนื่ องจากมีวิถีชีวิตและบริ บ ทที่ใกล้เคีย งกับ ประชากรอาเซียนส่ ว นใหญ่ ทั้งการนับถือศาสนาการใช้ภ าษา
และวิถีการดารงชีวิตคาถามคือประเทศไทยจะใช้ข้อได้เปรียบดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ทั้งนี้
ทั้ ง นั้ น ก่ อ นที่ ป ระเทศไทยจะใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ ได้ เปรี ย บดั ง กล่ า วนั้ น ท าให้ เ กิ ด ค าถามที่ ส าคั ญ คื อ
แล้วประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้
รวมทั้งโลกมุสลิมในประเด็นต่างๆ มากน้อยเพียงใด
ภาษาที่ประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ในชีวิตประจาวัน คือ ภาษามลายูถิ่น หรือที่คนส่วน
ใหญ่มกั จะเรียกกันติดปากว่า ภาษายาวี เป็นภาษาย่อยหนึ่งของภาษาบาฮาซามลายู หรือ มลายูกลาง (Bahasa
Melayu) มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษามลายูที่ใช้พูดในรัฐกลันตัน ค่อนข้างมาก แต่หากเป็นภาษามลายูที่พูดใน
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พื้นทีที่อ่อื่นื่นๆ ของประเทศมาเลเซียนั้นจะไม่เหมือนเสียทีเดียว อาจจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องการออกเสียง
คาศัพท์ และโครงสร้างของประโยค ในขณะที่ภาษามลายูถิ่นไม่มีระบบตัวเขียนอย่างเป็นทางการ แต่ภาษา
มลายูกลางมีระบบตัวเขียนโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่า อักษรรูมี (อักษรรูมีเป็นอักษรโรมันหรือ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษและเป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษามลายูกลางที่ใช้ในมาเลเซียในปัจจุบัน) แต่อย่างไรก็ดี
ประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประชากรของประเทศมาเลเซียสามารถสื่อสารกันพอเข้าใจได้ใน
ระดับหนึ่ง
ดังนั้นหากจะอาศัยข้อได้เปรียบในเรื่องที่ประชากรในสามจังหวัดภาคใต้มีพื้นฐานภาษามลายูถิ่นเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว และบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนภาษามลายูกลางเข้าไปในสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะทาให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษามลายู
กลาง ซึ่งอาจจะกลายเป็นภาษาที่สาคัญเมื่อเปิดเป็นประชาคมอาเซียน หรือแม้กระทั่ งหากมีการพัฒนาพื้นที่
ในอาเซียน ประชากรใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศมุสลิม อื่น ๆๆ ในอาเซี
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลายเป็นบุคลากรที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งการ
พัฒ นาดังกล่าวถือเป็ น การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชากรให้ ดีขึ้น และอาจจะนามาซึ่งการแก้ไขปัญ หา
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เป็นปัญหายืดเยื้อยาวนาน อย่างยั่งยืนได้
นอกเหนือจากการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโลกมุสลิมในระดับประเทศสมาชิกอาเซียนเข้า
ด้วยกัน แล้ว ประเด็นหนึ่งที่เราจะละเลยไม่ได้เมื่อพูดถึงโลกมุสลิม คือ ศาสนาอิสลามการทาความรู้จักและ
เข้าใจศาสนาอิสลามในเบื้องต้นนั้นมีคาที่เกี่ยวข้องหลายคา แต่หากจะกล่าวถึงคาสาคัญพื้นฐานก็คงจะหนีไม่
พ้นคาต่างๆ ดังนี้ อิสลาม มุสลิม และฮาลาล คาเหล่านี้ถือเป็นคาพื้นฐานที่คนนับถือศาสนาอิสลามต้องรู้จักเป็น
อย่างดี แต่สาหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามอาจจะพอเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร หรือที่แย่ไปกว่า
นั้นคืออาจจะบอกว่าไม่เคยได้ยินคาเหล่านี้เลย
อิสลาม เป็นคาภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจานน การปฏิบัติตาม และการนอบน้อม เมื่อนาคาว่า
อิส ลาม มาเป็ น ชื่อของศาสนาจึ งมีความหมายว่า เป็ นศาสนาแห่ งการยอมนอบน้อม จานนต่อพระเจ้าคือ
อัลลอฮ์
ศาสนกิจที่สาคัญของศาสนาอิสลาม มีด้วยกัน 5 ประการ คือ (1) การปฏิญาณตน ผู้ที่เป็นมุสลิ ม
จะต้องยืนยันด้วยวาจาว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของ
พระองค์” (2) การละหมาด เป็นการเคารพกราบไหว้ต่อพระเจ้าด้วยอิริยาบถต่าง ๆ วันละ 5 เวลา คือ ก่อน
ก่ฟ้อานฟ้
ายนเย็หันวค่หัาวค�และกลางคื
่ำ และกลางคื
การถือศีอลศีอด
ลอดเป็เป็นนการละเว้
การละเว้นนจากการกิ
จากการกิน การดื่ม การเสพ
สางาสาง
บ่ายบ่เย็
น น(3)(๓)การถื
การเสพการร่
การร่ววมม
เพศ การนินทา ตลอดจนการประพฤติที่ผิดบาปทุกอย่าง จะกระทาในเดือนรอมฎอนเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการชาระจิตใจให้บริสุทธิ์ ฝึกความอดทนต่อการยั่วยวนของกิเลส (4) การจ่ายซะกาต หมายถึง การ
การบริ
จาคทานให้
คนที
่เหมาะสมตามศาสนบัญญญัญัตติ ิ และ
และ (5)
(๕) การประกอบพิ
การประกอบพิธธีฮีฮัจัจญ์ญ์หมายถึ
บริ
จาคทานให้
แก่แคก่นที
่เหมาะสมตามศาสนบั
หมายถึง งการไปประกอบ
การไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้อ งอยู่ในสภาพที่พร้อม
กล่าวคือ บรรลุนิติภาวะ มีสุขภาพดี มีทุนทรัพย์เพียงพอ และมีความรู้ความเข้าใจในการทาฮัจญ์
มุสลิมเป็นคาภาษาอาหรับเช่นกัน หมายถึง ผู้ที่นอบน้อมยอมจานนต่อข้อบัญญัติของอัลลอฮ์นั่นก็
หมายถึงผู้ที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม
ฮาลาล หมายถึง สิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุมัติให้สามารถปฏิบัติได้ ที่เราอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยิน เช่น
อาหารฮาลาล ซึ่งหมายถึงอาหารที่มุสลิมสามารถรับประทานได้เนื่องจากมีกรรมวิธีในการปรุงที่ถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม เป็นต้น ฮาลาล ตรงข้ามกับคาว่า ฮารอม ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ศาสนาอิสลามไม่อนุมัติให้ปฏิบัติ
หรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้น
ดังนั้นการพยายามที่จะทาความเข้าใจโลกมุสลิมทั้งในระดับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
อันได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันหลังจากเปิดประชาคม
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อาเซียนทั้งในบทบาทพันธมิตร คู่ค้าและคู่แข่งทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมในระดับ
โลกที่กาลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือ การเคลื่อนไหวเรื่องรัฐอิสลาม โดยกลุ่ม IS หรือ The Islamic State ซึ่งทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และอาจกลายเป็นปัญหาที่สาคัญหนึ่งของโลกด้วยนั้น สกว. ในฐานะหน่วยวิจัยของ
ประเทศจะมีบทบาทอย่างไรในการสร้างองค์ความรู้เพื่อตอบสนองสังคมไทยให้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที
ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/619950
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/619950
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ขั้นสรุป
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นกิจกรรม อุษาคเนย์...ฉันท์มิตร
ดังประเด็นต่อไปนี้
5.1) ปัญหาที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ควรได้รับการ
แก้ไขหรือไม่ (ควร) เพราะเหตุใด (แนวคาตอบ : เพราะเป็นเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ร่วมภูมิภาคกัน)
5.2) ปั ญ หาเหล่ า นี้ เป็ น เรื่ อ งไกลตั ว หรื อ ไม่ (ไม่ )
เพราะเหตุใด (แนวคำ�ตอบ (แนวค
าตอบ
ความขั
ดแย้งทางวัฒนธรรม
: ความขั
ดแย้ง: ทางวั
ฒนธรรมนำ�ไปสู
่
นการเหยี
าไปสู่กยารเหยี
ยดกันในหลายๆ
ๆ เรื่อง) เรื่อง)
ดกันในหลาย

เป็ น ตั ว แทนประเทศ อั น เข้ า มาร่ ว มประชุ ม แก้ ไขปั ญ หาอาเซี ย นที่
เกิดขึ้นในภูมิภาค
4. ครูนากรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
- โรฮิงญา
- ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
- ปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้าโขง
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น(ปรั
  (ปรับบตามบริ
ตามบริบบทของโรงเรี
ทของโรงเรียยน)น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58 เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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5.3) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเหล่านี้
มักเกิดจากปัญหาสาเหตุใดเป็นสาคัญ (แนวคาตอบ : ความไม่เข้าใจ
กัน ในแต่ล ะพื้ นที่ ตลอดจนความแตกต่างกันด้านภาษา วัฒ นธรรม
ประเพณี อันเป็นผลทาให้การแก้ไขปัญหาไม่เกิดขึ้น)
5.4) แนวทางใดบ้ างอัน เป็ นหนทางส าคัญ ต่ อการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แนวคาตอบ :
ต้องทาความเข้าใจและเคารพความแตกต่างของกัน และกัน อาจจะ
ช่วยทาให้ปัญหาความไม่เข้าใจกันลดลงได้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58 เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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383
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.
ร ะ เบุอกลั
เอกกษณ์
ลั กทษางณ์ ท า ง
๑. ระบุ
วัฒนธรรมของประเทศใน
วัฒนธรรมของประเทศใน
เอเชีเอเชี
ยตะวัยนตะวั
ออกเฉี
ยงใต้ ย งใต้
น ออกเฉี
ได้ถูกได้ต้ถอูกงต้อง
๒. เสนอแนวทางการแก้
2.
เสนอแนวทางการแก้ไไขข
ปัญหาและแนวทางการอยู่
หาและแนวทางการ
ร่วมกัปันญในภู
มิภาค
อยู
ร
่
ว
่
มกั
นในภูมยงใต้
ิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี
ได้อย่เอเชี
างมียเตะวั
หตุผนลออกเฉียงใต้
ได้อย่างมีเหตุผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

-- เขียเขีนตอบความ
ยนตอบความ
แตกต่แตกต่
างและแนวทาง
างและแนว
การสร้
างความสัามง พันธ์
ทางการสร้
อันดีความสัมพันธ์อันดี
- กิจกรรมอุษาคเนย์
- นกิท์จมกรรมอุ
...ฉั
ิตร ษาคเนย์
...ฉันท์มิตร

--แบบประเมิ
นผลงาน
แบบประเมิ
นผล
- แบบสั
งานงเกต
พฤติกรรมการทำ�
- แบบสังเกต
กิจกรรม
พฤติกรรมการ
อุษาคเนย์...ฉันท์มิตร
ทากิจกรรม
อุษาคเนย์...ฉันท์
มิตร
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
การอยู่ร่วมกันในภูมิภาค
2) ดี : เสนอแนวทางการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แ ก้ ไข ปั ญ ห าแ ล ะ แ น ว
ได้อย่างมีเหตุผล
ท างก ารอ ยู่ ร่ ว ม กั น ใน
พอใช้ : เสนอแนวทางการ
ภู มไิ ภขปัาคเอเชี
ย ตะวัน ออก
แก้
ญหาและแนวทาง
เฉียงใต้่รไ่วด้มกั
อย่นางมี
ล
การอยู
ในภูเหตุ
มิภผาค
พอใช้ยตะวั
: เสนอแนวทางการ
เอเชี
นออกเฉียงใต้
แ ก้แต่ไขขาดเหตุ
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ละแนว
ได้
ท างก
ม กั น ใน
ปรั
บปรุารอ
ง : ไม่ยู่มร่ีสวามารถ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั นไออก
เสนอแนวทางการแก้
ข
งใต้ ได้ แต่ขาดเหตุผ ล่
ปัเฉีญยหาและแนวทางการอยู
ร่ประกอบ
วมกันในภูมิภาค
ปรั บยปรุ
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เอเชี
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ตะวันออกเฉียงใต้ได้
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
3. มีทักษะในการทางาน
ร่วมกัร่วนมกั
เป็นนเป็
กลุน่มกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
4. ยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิ
กในกลุ
่มเสี่มยเสี
งส่ยวงส่
น วน
สมาชิ
กในกลุ
ใหญ่ใหญ่
โดยไม่
มีข้อมขัีขด้อแย้
โดยไม่
ขัดงแย้ง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ดี : ทั ก ษะกระบวนการ
ทางานเป็นกลุ่ม มีการแบ่ง
หน้าที่ ของสมาชิกในกลุ่ ม
ได้อย่างชัดเจน
พ อ ใ ช้ : ทั ก ษ ะ
กระบวนการท างานเป็ น
กลุ่ ม แต่ ยั ง ขาดการแบ่ ง
ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ขอ ง
สมาชิกแต่ละคน
ปรั บ ปรุ ง : ขาดทั ก ษ ะ
กระบวนการท างานเป็ น
กลุ่ ม แล ะไม่ มี การแ บ่ ง
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม

-- สังเกตพฤติ
กรรม
สังเกตพฤติ
กรรม
การทำ�งานกลุ
่ม ่ม
การทางานกลุ

- แบบสั
งเกต
แบบสั
งเกต
พฤติพฤติ
กรรมกรรมการ
การทำ�งานกลุ
ทางานกลุ่ม่ม

ดี : มีหลักประชาธิปไตย
รับฟังความคิดเห็นบน
ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : มีหลัก
ประชาธิปไตย รับฟังความ
คิดเห็นบนความ
หลากหลายของสมาชิกใน
กลุ่มได้บางประเด็น
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ทางานร่วมกันและไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม
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๘.
ผลหลังงสอน
สอน
8. บันทึกผลหลั
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

1. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียน
ตะวันออกเฉียงใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายลั ก ษณะของวั ฒ นธรรมในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่างๆได้

ขอบเขตเนื้อหา

วั ฒ นธรรมของแต่ ล ะพื้ น ที่ ล้ ว นมี ค วาม
แตกต่ า งหลากหลาย บางครั้ ง อาจน าไปสู่ ก าร
เข้าใจผิดกันได้ จึงต้องเข้าใจและเรียนรู้เคารพใน
ความต่างเหลานั้นเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ
สุข

สาระสาคัญ

ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อ
กัน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียน โดยใช้คาถามเพื่อให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นดังนี้
คาถาม : นักเรียนคิดว่าการเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นนั้นมี
ความสาคัญหรือจาเป็นหรือไม่
คาตอบ : สาคัญ เพราะการเข้าใจผู้อื่นทาให้ช่วยลดการเกิด
ความขัดแย้งขึ้นได้”
คาถาม : นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร กับประโยคที่ว่า
“แตกต่างแต่ไม่แตกแยก” กับการเป็นประชาคมอาเซียน
ค าตอบ : “แต่ ล ะประเทศอาจมี วั ฒ นธรรมบางอย่ า งที่
แตกต่ างกั น แต่ ถ้ าเราเข้ าใจกั น ก็ ส ามารถอยู่ ร่ว มกั น ได้ ใน
ประชาคมอาเซียน” และครูเชื่อมโยงเพื่อนาเข้าสู่ขั้นสอน
ขั้นสอน
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คนโดยใช้
วิธีการนับเลข 1 - 4 และให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มมาจับ
สลากเลือกประเด็นหัวข้อ พร้อมรับกระดาษฟลิปชาร์ท ดังนี้
1) วัฒนธรรมด้านภาษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง ประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
1. บัตรข้อความของแต่ละประเด็น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. สรุปลักษณะวัฒนธรรมและประเด็น
เปรียบเทียบต่าง ๆ ลงในแผ่นฟลิบชาร์ท

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๘๖
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.

ด้านทักษะและกระบวนการ
2. ออกแบบกิ จ กรรมในการสานสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
3. เสนอแนวทางการอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐาน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
2) วัฒนธรรมด้านศาสนา
3) วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย
4) วัฒนธรรมด้านอาหาร
3. ครู ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม วิ เคราะห์ ว่ า ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะของวัฒ นธรรมแต่ละชนิดเป็น
อย่ างไร โดยให้ อธิบ ายถึงลักษณะความเหมือนและความ
แตกต่างกันของวัฒนธรรม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ตาม
ประเด็นหัวข้อของตนเอง โดยครูให้เวลา 15 นาที
4. จากนั้นครูให้นักเรียนทากิจกรรม “อุษาคเนย์แฟร์” โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การแลกเปลี่ยนทางภาษา
2) การจัดเทศกาลศิลปะหรือดนตรี
3) การศึกษา สร้างเสริมความรู้
4) การร่วมมือทางศาสนา
5) การจัดแสดงสินค้า
6) การจัดการท่องเที่ยว
7) การแข่งขันกีฬา
8) การจัดแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย
9) การทาอาหาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง ประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๘๗
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10) การสร้างภาพยนตร์
แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นออกแบบกิ จ กรรมเหล่ า นั้ น ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับวัฒ นธรรมในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ มาก
ที่สุด โดยเน้นในประเด็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ออกแบบ
ใส่ ก ระดาษขนาด A3 ที่ ค รู จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ โดยให้ เวลาในการ
ออกแบบ 15 นาที เมื่อครบกาหนดเวลา ครูให้นักเรียนแต่ล ะ
กลุ่มนาเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นสรุป
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด แนวทางการ
สานสัมพัสานสั
นธ์ในภูมมพัิภนาคเอเชี
นออกเฉี
ที่นักยเรีงใต้
ยนได้
ธ์ในภูมิภยตะวั
าคเอเชี
ยตะวัยนงใต้
ออกเฉี
ที่นักอเรีอกแบบ
ยนได้
ในกิจกรรม
“อุษาคเนย์จแกรรม
ฟร์” “อุษาคเนย์แฟร์”
ออกแบบในกิ
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
6.1) เหตุ ใดเราจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งสานสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แนวคาตอบ :
ในทุกประเทศทุก มีวัฒนธรรมเป็นของตน จึงควรทาความเข้าใจกัน
เพื่อลดความขัดแย้ง)
6.2) ใครควรมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศ (แนวคาตอบ : รัฐบาล ประชาชน คนทุกคน)
6.3) นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร (แนว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง ประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๘๘
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คาตอบ : การตระหนัก ยอมรับเข้าใจเคารพปฏิบัติทั้งต่อหน้าและลับ
หลั ง หาจุดร่วม ลดความต่างมองอย่างเข้าใจในฐานะเพื่อนมนุษย์
ไม่นามาตัดสินเปรียบเทียบเชิงคุณค่า มองอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย)
6.4) คุณ ค่าของการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ในภู มิ ภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต้ คือ อะไร (แนวค าตอบ : สร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและ
สามารถพัฒนาต่อไปได้ในหลากหลายด้าน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง ประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๓๘๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. อธิบายลักษณะของ
วัฒนธรรมในภู
มิภาคมิภาค
วัฒนธรรมในภู
เอเชีเอเชี
ยตะวัยนตะวั
ออกเฉี
ยงใต้ยงใต้
นออกเฉี
ในด้าในด้
นต่าานต่
ง ๆางได้ๆ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ออกแบบกิจกรรมในการ
สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ปประเด็
นน
- สรุสรุ
ปประเด็
-- แบบ
แบบ
สำ�คัสญาคั
และแสดง
ณผลงาน
ญและแสดง ประเมิ
ประเมิ
นผลงาน
ความคิ
ดเห็นดกัเห็บนกับ
ความคิ
ข้อความที่กำ�หนดให้
ข้อความที่
กาหนดให้

ดี : อธิบายลักษณะของ
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆ
ได้ครบถ้วนทุกประเด็น
พอใช้ : อธิบายลักษณะของ
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆ
ได้ แต่ขาดบางประเด็นที่สาคัญ
ปรับปรุง : ไม่มีสามารถอธิบาย
ลักษณะของวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในด้านต่าง ๆ ได้

-- สังสัเกต
งเกต
พฤติพฤติ
กรรม
กรรมการ
การทำ�งานกลุ่ม
ทางานกลุ่ม
-  กิจกรรม
-ออกแบบ
กิจกรรม
การสานสั
มพันธ์
ออกแบบการ
สานสัมพันธ์

ดี : เสนอแนวทางการสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ และ
สอดคล้องกับกิจกรรมทีกาหนด
ไว้
พอใช้ : เสนอแนวทางการสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ และ
สอดคล้องกับกิจกรรมที่กาหนด
ไว้ได้ แต่ขาดบางประเด็นที่
สาคัญ
ปรับปรุง : ไม่มีสามารถเสนอ
แนวทางการสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม
เป็นไปได้ และสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่กาหนดไว้

-- แบบสั
แบบสังเกต
งเกต
พฤติพฤติ
กรรม
กรรมการ
การทำ�งานกลุ่ม
ทางานกลุ่ม
- แบบประเมิน
-กิจกรรม
แบบประเมิน
ออกแบบ
กิจกรรม
การสานสั
มพันธ์
ออกแบบการ
สานสัมพันธ์
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
3. เสนอแนวทางการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันได้

วิธีการ

-- สังเกต
สังเกต
พฤติพฤติ
กรรมกรรมการ
การทำ�งานกลุ่ม
ทางานกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ดี : เสนอแนวทางการอยู่
- แบบสั
งเกต
แบบสั
งเกต
พฤติพฤติ
กรรมกรรมการ ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่
การทำ�งานกลุ่ม
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
ทางานกลุ่ม
พอใช้ : เสนอแนวทางการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันได้ แต่ยังขาดเหตุผล
และความเหมาะสมกับ
สถานการณ์
ปรับปรุง : ไม่มีสามารถเสนอ
แนวทางการอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ได้

๘.
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็
เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

มาตรฐานการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 2.1 ม.1/3 อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ทาง ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือ
1. ครูให้นักเรียนฟังเพลง “เด็กเอ่ยเด็กดี” แล้วให้นักเรียน
อาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
สะท้อนความคิดของตนเองโดยใช้แนวคาถามดังต่อไปนี้
๑.๑) เยาวชนมี
หน้าที่อะไรต่
คม (เป็
่ดี นเป็เด็นกที่ดี
1.1) เยาวชนมี
หน้าอทีสั่องะไรต่
อสันงเด็คมกที(เป็
สาระสาคัญ
อนาคตของสังคม)เป็นอนาคตของสังคม)1.2) เยาวชนที่ดีควรเป็น
เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มี
๑.๒) เยาวชนที
างไร
(ตั่ย้งวกั
ใจเรีบยอบายมุ
นไม่ยุ่งขเกี) ่ยวกับ
อย่างไรดีค(ตัวรเป็
้งใจเรีนยอย่นไม่
ยุ่งเกี
ระเบี ยบวินั ย เสี ยสละต่ อส่ วนรวม มี ความรับ ผิ ด ชอบ อบายมุข)
2. ครู
ครูนนำ�เข้
าเข้าาสูสู่บ่ บทเรี
ทเรียนยนโดยกล่
โดยกล่
่และบทบาท
และมีความสามัคคีปรองดอง เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการ
๒.
าวถึาวถึ
งหน้งหน้
าที่แาทีละบทบาท
ของเยาวชนต่ออสถาบันต่าง ต่ๆาในสั
ง ๆ งในสั
พัฒนาประเทศในอนาคต
ของเยาวชนต่
คม งคม
ขั้นสอน
ขอบเขตเนื้อหา
3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสถาบั นทางสังคมที่นักเรียน
1. การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามบทบาทและ
เกี่ยวข้องในฐานะเยาวชน (แนวคาตอบ : ครอบครัว โรงเรียนและ
สถานภาพ
ประเทศชาติ)
จุดประสงค์การเรียนรู้
4. ครูติดป้ายหัวข้อไว้ตามมุมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ด้านความรู้
4.1) ป้ายสถาบันครอบครัว ติดบริเวณด้านหลังห้อง
1. ระบุคุณลักษณะของเยาวชนที่ดีได้อย่างมีเหตุผล
4.2) ป้ายสถาบันโรงเรียน ติดบริเวณฝั่งหน้าต่างห้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
4.3) ป้ายประเทศชาติ ติดบริเวณหน้าห้อง
2. เสนอแนวทางการปฏิ บั ติ ต นเป็ น เยาวชนที่ ดี อ ย่ า ง
ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นทุ ก คนเลื อ กยื น ในบริ เ วณป้ า ยหั ว ข้ อ ที่
เหมาะสม
นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเยาวชนมากที่สุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. กิ จ กรรมออกแบบแผ่ น ภาพเพื่ อ
รณรงค์การทาประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ได้ แ ก่ โรงเรี ย น สั ง คม
ออนไลน์ ชุมชน โดยต้ องสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของเยาวชนที่ดี

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ด้านคุณลักษณะ
5. เมื่อนักเรียนย้ายไปยืนบริเวณป้ายหั วข้อ ที่นักเรียนมี
3. อภิ ป รายความส าคั ญ ของเยาวชนต่ อ การพั ฒ นา ความคิดเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเยาวชนมากที่สุด และครูได้ตั้งประเด็น
ประเทศ ตลอดจนตระหนั ก ถึ งหน้ าที่ สถานภาพของ คาถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
ตนเองในฐานะพลเมืองของประเทศ
5.1) นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า สถาบั น ต่ า ง ๆ ที่ นั ก เรี ย น
เลือกนั้น มีความเกี่ยวข้องกับเยาวชนอย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ :
สถาบันครอบครัว เป็นสถานบันแรกที่ มีหน้าที่สาคัญต่อการอบรม
บ่มเพาะสมาชิกให้แก่สังคม)
5.2) นักเรียนคิดว่าในแต่ละสถาบันจะมีบทบาท
และหน้ า ที่ ใ ดบ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก เรี ย น (แนวค าตอบ :
สถาบันการศึกษา นักเรียนจะเป็นสมาชิก เนื่องจากมีหน้าที่สาคัญ
ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้สามารถมีความรู้ในการดาเนินชีวิตใน
อนาคต)
5.3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตน
เป็ น เยาวชนที่ ดี ต ามสถานภาพและบทบาทในแต่ ล ะด้ า นของ
สถาบันทางสังคมลงบนกระดาน
5.4) ครูให้ นักเรียนทาแผ่ นภาพรณรงค์การท า
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ โรงเรียน สังคม ชุมชน
โดยต้องสอดคล้ องกับคุณ ลั กษณะของเยาวชนที่ดีล งในสมุดของ
นั ก เรีย น ใช้ เวลาในการท า 10 นาที เมื่ อ ออกแบบเสร็ จ ครูสุ่ ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
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นักเรียนนาเสนอจานวน 4 – 5 คน
ขั้นสรุป
6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความคิดรวบยอด
ตามแนวคาถามต่อไปนี้
6.1) นักเรียนสามารถทาประโยชน์ให้กับสังคม
และประเทศชาติได้อย่างไรบ้าง (แนวคาตอบ : เป็นเยาวชนที่ดี มี
มีความรับผิบดผิชอบ
ดชอบเสีเสียสละ
ยสละเห็เห็นแก่
นแก่ประโยชน์
ประโยชน์ส่วสนรวม)
่วนรวม)
ความรั
6.2) การทาประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติสงผลอย่างไรต่อตัวนักเรียนและประเทศชาติ (แนว
คาตอบำตอบ
: ทาให้
รับไการชื
่นชมจากคนในสั
งคม งเกิคมดความ
(แนวค�
: ท�ไำด้ให้
ด้รับการชื
่นชมจากคนในสั
เกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้า)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษาฯ
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
1๑.. ระบุ
ระ คบุุณคุลัณกษณะของ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง - - สรุสรุปปประเด็
ประเด็นนสำ�คั
สาคัญญ -- แบบประเมิ
แบบประเมินนผล
เยาวชนที่ดีได้อย่างมีเหตุผล
และแสดงความคิ
และแสดงความดเห็น ผลงาน
งาน
กับคิข้ดอเห็
ความ
นกับข้อความ
ที่กำ�หนดให้
ที่กาหนดให้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. เสนอแนวทางการปฏิ บั ติ - - สัสังเกตพฤติ
งเกตพฤติกกรรม
รรม
การทำ�งานกลุ
ม
่
ต น เป็ น เย าว ช น ที่ ดี อ ย่ าง
การทางานกลุม่
-  การตั้งคำ�ถาม
เหมาะสม
- การตั้งคาถาม

-- แบบสั
แบบสังเกต
งเกต
พฤติกรรม
พฤติกรรมการ
การทำ�งานกลุ
่ม
ทางานกลุ่ม

เกณฑ์
ดี : ระบุคุณลักษณะของ
เยาวชนที่ดีได้อย่างมี
เหตุผล 3 – 4 ลักษณะ
พอใช้ : ระบุคุณลักษณะ
ของเยาวชนที่ดีได้อย่างมี
เหตุผล 1 – 2 ลักษณะ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุคุณลักษณะของ
เยาวชนที่ดีได้
ดี : เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี
อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
บริบททางสังคม 3 – 4
แนวทาง
พอใช้ : เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี
อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
บริบททางสังคม 1 – 2
แนวทาง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นเยาวชนที่ดีของ
สังคมได้
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิ ป รายความส าคั ญ ของ - - สัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม
เยาวชนได้อย่างมีเหตุผล
การทำ�งานกลุ่ม
การทางานกลุ่ม
-  การตั้งคำ�ถาม

เครื่องมือที่ใช้
-- แบบสั
แบบสังเกต
งเกต
พฤติกรรม
พฤติกรรมการ
การทำ�งานกลุ่ม
ทางานกลุ่ม

เกณฑ์

ดี : อภิ
อภิปปรายความสำ�คั
รายความส าคัญญ
ของเยาวชน
ของเยาวชนตลอดจน
ตลอดจน
ตระหนั
ก
ถึ
ง
หน้
า
ต ร ะ ห นั ก ถึ ทีง ่ ห น้ า ที่
สถานภาพในฐานะ
ส ถ าอนงของประเทศได้
ภ า พ ใน ฐ า น ะ
พลเมื
พลเมื
อ งของประเทศได้
อย่
างเหมาะสม
อย่างเหมาะสม
พอใช้
: อภิปรายความ
สำ�คั
พ อญใของเยาวชน
ช้ : อ ภิ ป ร า ย
ตลอดจน
กถึง
ความส าคัตระหนั
ญ ของเยาวชน
หน้
ต ลาอทีด่สถานภาพในฐานะ
จ น ต ระห นั ก ถึ ง
พลเมืองของประเทศได้
หน้าที่ สถานภาพในฐานะ
แต่งยังขาดการยกตัวอย่าง
พลเมื
ให้
เห็นอ งของประเทศได้
แต่บยปรุ
ังขาดการยกตั
วอย่าง
ปรั
ง : ไม่สามารถ
ให้เปห็รายความสำ�คั
น
ญของ
อภิ
เยาวชน
นา
ปรั บ ปรุต่งอการพั
: ไม่ สฒามารถ
ประเทศได้
อภิป รายความส าคัญ ของ
เยาวชนต่ อ การพั ฒ น า
ประเทศได้
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิ
๙.
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริหริหารหรื
ารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้ดำเนินกำร
ท23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไปใช้ในการจัดการเรียน
พัฒ นำแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ และสื่ อกำรเรี ย นกำรสอนเพื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ ำนดำวเทีย ม (DLTV) ระดั บ
การสอน มีข้อชี้แจงในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ดังนี้
มัธยมศึกษำตอนต้น สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อทำงไกลแก่ครูผู้สอน
๑. ครูผู้สอนควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนำแผนการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละแผนไว้ก่อน
ทั่วประเทศ โดยมีเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ล่วงหน้าก่อนนำไปใช้
ังคมศึ
กษำ ศำสนำ และวัฒดนธรรม
จัด้แทละที
ำแผนกำรจั
ย นรู้
๒.คณะท
เตรียำงำนกลุ
ม สื่อ ่มวัสสำระกำรเรี
ดุอุปกรณ์ยทีนรู่จ้สะใช้
ประกอบในแผนการจั
การเรีได้
ยนรู
่ได้ระบุดไว้กำรเรี
ในแผน
และสื
่อกำรเรี
ยนกำรสอนเพื
ำนดำวเที
ม (DLTV)
ดังนี้ ย มความพร้ อ ม
ของแต่
ละแผน
โดยเตรี่อกำรศึ
ยมไว้กษำทำงไกลผ่
ก่อนล่วงหน้
าอย่ายงน้
อย 2 วัภำคเรี
น เพืย่อนทีเป็่ ๒นการเตรี
ในการจัชัด้นการเรี
มัธยมศึยกนการสอน
ษำปีที่ ๑
๓. แหล่
งเรียชนรู
ยมแหล่
งเรีตยิศำสตร์
นรู้ที่จจะให้
เรียหน่
นได้
เข้ตาไปศึ
กษาค้
 รำยวิ
ำ ส้ เตรี
๒๑๑๐๒
ประวั
ำนวนนัก๐.๕
วยกิ
เวลำ
๒๐ นชัคว้
่วโมงา เช่น ห้องสมุด
ของโรงเรี
มุมกศึษำปี
กษาค้
ชั้นยมันธยมศึ
ที่ น๒คว้าในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๔. การจัดสภาพแวดล้อม โดยจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
 รำยวิมีชคำวามเป็
ส ๒๒๑๐๒
ิศำสตร์งห้จอำนวน
ยกิ่ ตมีมุมเวลำ
่วโมงองเรียน มีที่เก็บ
ห้องเรียนสะอาด
นระเบีประวั
ยบตตกแต่
งเรีย๐.๕
นให้หน่
น่าวอยู
ต่าง๒๐ๆ ชัในห้
้นมัธยมศึ
กษำปี
วัสดุอุปชักรณ์
และง่
ายต่ที่อ๓การนำมาใช้ มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้
เป็นธรรมชาติ
่าอยูช่ ำร่มสรื๒๓๑๐๒
่น
 นรำยวิ
ประวัติศำสตร์ จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต เวลำ ๒๐ ชั่วโมง
๕. การดำเนินการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการขั้นตอน
กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้
การสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป ดังนี้
กำรน ำแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ร ำยวิ ช ำประวั ติ ศ ำสตร์ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
๕.๑ ขั้นนำ เป็นขั้นที่เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ให้มีความพร้อมก่อนการเรียน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดได้นั้น ผู้สอนจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทและเงื่อนไขบำงประกำรตำมประเด็น
เนื้อหาใหม่ เช่น ทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนมา สนทนาซักถาม เล่นเกม ร้องเพลง กิจกรรม
ต่อไปนี้
เบรนยิมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเสียงเพลง และดนตรี
๑. ศึกษำมำตรฐำน ตัวชี้วัด และคำอธิบำยรำยวิชำ เพื่อเป็นกำรทำควำมเข้ำใจเป้ำประสงค์ของหลักสูตร
๕.๒ ขั้นสอน เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมและองค์ประกอบของสำระกำรเรียนรู้โดยภำพรวมใน
๕.๒.๑ ศึกษาจาก ใบความรู้ หนังสือเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
รำยวิชำประวัติศำสตร์แต่ละระดับชั้น
๕.๒.๒ ใช้กระบวนการกลุ่ม ระดมสมอง อภิปราย
๒. ศึกษำโครงสร้ำงรำยวิชำ เพื่อให้เข้ำใจถึงมโนทัศน์และแนวคิดสำคัญในแต่ละองค์ประกอบของรำยวิชำ
๕.๒.๓ ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ครูคอยให้คำแนะนำ เป็นผู้อำนวย
ประวั ติ ศ ำสตร์ อั น จะเป็ น กำรสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนได้ เ ห็ น ถึ ง กรอบโครงสร้ ำ งที่ ส ะท้ อ นธรรมชำติ ข องรำยวิ ช ำ
ความสะดวกให้กับผู้เรียน
ประวัติศำสตร์
๕.๒.๔ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน
๕.๒.๕ ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕.๓ ขั้นสรุป เป็นขั้นตอน ที่ให้นักเรียนได้สรุปเป็นความคิดรวบยอด เช่น การทำใบงาน
แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม สร้างผลงานชิ้นงานหรือโครงงาน เป็นต้น
๖. การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ดังนี้
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๓. ศึกษำกำหนดกำรสอนรำยชั่วโมงเพื่อให้เห็นถึงกลยุทธ์และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ประวัติศำสตร์
โดยภำพรวมในแต่ละชั่วโมงเรียน
๔. ศึกษำและทำควำมเข้ำใจรำยละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของแผนกำรสอนรำยชั่วโมง เพื่อให้เห็นถึง
องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด ขอบเขตเนื้ อ หำ จุ ด ประสงค์ ก ำรเรี ย นรู้ ทั้ ง ๓ ด้ ำ น กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ สื่ อ
แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน/ชิ้นงำน กำรวัดกำรประเมินผลและบันทึกผลหลังกำรสอน ที่มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงเป็น
ระบบ
๕. ศึกษำแนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและจัดเตรียมสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งนี้กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยกระบวนกำรเรียนกำรสอน ๓ ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ ๑) ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน ๒) ขั้นสร้ำงองค์ควำมรู้ และ ๓) ขั้นสรุปควำมคิดรวบยอด อำจมีกำรปรับเปลี่ยนใน
บำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่มีกำรนำขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนที่ยึดจำกรูปแบบกำรสอน กระบวนกำรเรียนกำร
สอน วิธีสอน และเทคนิคกำรสอน เพื่ อให้เหมำะสมต่อสำระกำรเรียนรู้ในวิชำประวัติศำสตร์ ทั้งนี้ผู้สอนสำมำรถ
ปรับ แนวทำงกำรจั ดกิ จกรรมกำรเรี ย นกำรสอนให้ สั มพั นธ์กั บ บริบ ทของผู้ เรี ยน สถำนศึกษำและชุมชน เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
๖. ศึกษำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่ใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละสำระกำรเรียนรู้ให้เกิด
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรำกฏในหลักฐำน สำระสำคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐำน วัตถุประสงค์ในกำรสร้ำง
หลักฐำน ประเภทของหลักฐำนและสภำพแวดล้อมทำงประวัติศำสตร์ ก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเป็น
พื้นฐำนสำคัญต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรจั ดกำรชั้นเรียนประวัติศำสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด จุดประสงค์กำรเรียนรู้ และเป้ำประสงค์ตำมธรรมชำติวิชำประวัติศำสตร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

คณะผู้จัดทำ
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คำอธิบำยรำยวิชำ
รหัสวิชำ ส21102 รำยวิชำ ประวัติศำสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เวลำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ (0.5 หน่วยกิต)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา เปรียบเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ งของประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ความส าคั ญ ของ
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
และนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
โดยการให้ เหตุผ ลคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื บค้น ข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย มีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยและธารงรักษาความเป็นไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ส 4.2 ม.1/1 ม.1/2
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้ว0 ัด
รหั
กษาปี
ยนที
่ ๑= 1๑ปีการศึ
กษา ก๒๕๖๒
รหัสสวิวิชชาา สส๒๑๑๐๒
21102 รายวิ
รายวิชชาาประวั
ประวัติศตาสตร์
ศิ าสตร์ชั้นชัมั0 นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปีที่ ที๑= ๑1ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ปี การศึ
ษา ๒๕๖๒
๒๑๑๐๒
รวมเวลา ๒๐
20 ชัชั=ว่วโมง
นวน ๐.๕
0.5 หน่ วยกิต
รวมเวลา
โมง จ�จํำานวน
.............................................................................................................................................................................
สาระที
สาระที่ = ๔4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู้้
มาตรฐาน
ติศตาสตร์
มาตรฐานสส๔.๑
4.1
ใจความหมาย ความส�
ความสํำาคัคัญญของเวลา และยุ
ของเวลา และยุคคสมั
สมัยยทางประวั
ทางประวั
ิศาสตร์สามารถใช้
สามารถใช้
๔.๑ เข้เข้าาใจความหมาย
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ตัตัววชี้ว0 ัด
๑.
๑/๑
คราห์คความส�
1. ม.ม.1/1
วามสํำาคัคัญญของเวลาในการศึ
ของเวลาในการศึกกษาประวั
ษาประวัติศตาสตร์
ิศาสตร์
๑/๑ วิวิเเคราะห์
๑.
๒.
๑/๒
บศักกราชตามระบบต่
ราชตามระบบต่าางง ๆๆ ทีทีNใ่ใช้ช้ศศึกึกษาประวั
ษาประวัตติศิศาสตร์
าสตร์
๑/๒ เทีเทียยบศั
2. ม.ม.1/2
๒.
๓. ม.๑/๓ น�ำวิธีทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
๑/๓ นําวิธีทางประวัติสาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
๓.3. ม.1/3

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานสส๔.๒
4.2 เข้เข้าาใจพั
ใจพัฒฒนาการของมนุ
นาการของมนุษยชาติ
ษย์ชาติ
จากอดี
ตจนถึ
นั ในด้
านความสั
นธ์และ
๔.๒
มาตรฐาน
จากอดี
ตจนถึ
งปังจปัจุบจจุันบในด้
านความสั
มพันมธ์แพัละ
การเปลี
การณ์
อย่อาย่งต่างต่
อเนือ่อเนืง N อตระหนั
กถึงกความส�
ำคัญและสามารถวิ
เคราะห์เคราะห์
ผลกระทบที
่เกิดขึ้น N
การเปลี่ยNยนแปลงของเหตุ
นแปลงของเหตุ
การณ์
ง ตระหนั
ถึงความสํ
าคัญและสามารถวิ
ผลกระทบที
เกิดขึTน
ตัตัววชีชี้ว0 ัด
๑.
๑/๑
อธิบายพัฒฒนาการทางสั
นาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมื
และการเมือองของประเทศต่
งของประเทศต่าางง ๆๆ ในภู
ในภูมิภาคเอเชี
าคเอเชียย
๑/๑ อธิ
1. ม.ม.1/1
ตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้
๒. ม. ๑/๒ ระบุความส�ำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑/๒ ระบุความสําคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒.2. ม.1/2
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ส21102 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๒
มาตรฐานการ
เวลา
เรียนรู้ /
สาระสาคัญ
(คาบเรียน)
ตัวชี้วัด
เวลาและช่วงเวลา ส 4.1 ม.1/1 เวลา ช่วงเวลา การเทียบศักราชตาม
5
ทางประวัติศาสตร์ ส 4.1 ม.1/2 ร ะ บ บ ต่ า ง ๆ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท า ง
ส 4.1 ม.1/3 ประวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้
ศึกษาเข้าใจประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ท า ให้ เห็ น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
ความส าคัญ ของอดีตที่มีต่อปัจจุบั น
และอนาคต
พั ฒ น าก าร ข อ ง ส 4.2 ม.1/1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
1๑
ภู มิ ภ า ค เอ เชี ย
ภู มิ ภ าคที่ ตั้ ง อยู่ บ นเส้ น ทางการค้ า
ตะวันออกเฉียงใต้
ส าคั ญ ข อ งโล ก ส่ งผ ล ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับรับเอาอารย
ธรรมจากภายนอกเข้ามาผสมผสาน
กับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น จนเกิด
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องภู มิ ภ าค และ
ส่ ง ผ ล พั ฒ น า ก า ร ทั้ ง ท า ง
ประวัติศาสตร์ การเมิอง เศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรม
แหล่ ง อารยธรรม ส 4.2 ม.1/2 แหล่งอารยธรรมโบราณเป็นตัวบ่งชี้
๔
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
รากฐานความเจริญรุ่งเรืองและความ
ตะวันออกเฉียงใต้
เสื่ อ มถอยในอดี ต ซึ่ ง เราสามารถ
นามาเป็น บทเรียนในการศึกษาและ
พัฒนาปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม
20

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียน
ที่
1

๒

๓

๔
๕

น้าหนัก
คะแนน
๒๐

๓๐

๑๐

๒๐
๒๐
100
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
รหัสวิชา ส 21102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 256๒
เวลา ๕ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตาฐานการเรี ย นรู้ ส ๔.๑ เข้ า ใจความหมาย ความส าคัญ ของเวลา และยุ คสมั ยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ม.1/1 วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
ม.1/2 เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
ม.1/3 นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา ช่วงเวลา การเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ และวิธีการทางประวัติศาสตร์มี ความสาคัญต่อ
การศึกษาประวั ติศาสตร์ ซึ่ งช่ว ยให้ ผู้ ศึ กษาเข้ าใจประวัติ ศาสตร์ม ากยิ่งขึ้ น ท าให้ เห็ นความสั มพั นธ์ และ
ความสาคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. บอกความหมายของประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุช่วงเวลาให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ปรากฏในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
๓. อธิบายความเป็นมาของระบบศักราชต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
๔. อธิบายวิธีการเปรียบเทียบศักราชแต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง
๕. อธิ บ ายความหมายของหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละประเภทของหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
๖. สรุปความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
๗. อธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ

๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเวลากับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. เปรียบเทียบระบบศักราชต่าง ๆ ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างสมเหตุสมผล
๓. เปรียบเทียบศักราชแต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง
๔. จาแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
๕. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล
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อย่างเป็นระบบ

๖. นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้สืบค้นเรื่องราวของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ได้

เจตคติ

๑. อภิปรายความสาคัญของเวลาที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล
๒. อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้การเทียบศักราชในชีวิตประจาวันได้อย่างสมเหตุสมผล
3. วิ เ คราะห์ ป ระโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการเปรี ย บเที ย บศั ก ราชที่ มี ผ ลต่ อ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล
๔. วิเคราะห์ความสาคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ได้อย่างสมเหตุสมผล
๕. อภิ ป รายประโยชน์ ข องวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๔.1 ความสามารถในการสื่อสาร
๔.2 ความสามารถในการคิด
๔.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.1 มีวินัย
๕.2 ใฝ่เรียนรู้
๕.3 มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
รายงาน เรื่อง “แหล่งประวัติศาสตร์ในจังหวัด ” โดยนักเรียนนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มา
ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ แหล่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดของนักเรียนคนละ ๑ แหล่ง แล้วจัดทาเป็นรายงาน
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การกาหนด
หัวเรื่องที่ศึกษา
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์ใน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
เขียนหัวเรื่อง เขียนหัวเรื่อง เขียนหัวเรื่อง
ที่ศึกษา
ที่ศึกษา
ที่ศึกษา
เกี่ยวกับแหล่ง เกี่ยวกับแหล่ง เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ ในจังหวัดของ ในจังหวัดของ

น้าหนัก คะแนน
1 (ปรับปรุง) คะแนน
เขียนหัวเรื่อง 0.๒5
๑
ที่ศึกษา
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
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ประเด็นการ
ประเมิน
จังหวัดของ
นักเรียน
๒. การรวบรวม
หลักฐานเกี่ยวกับ
แหล่ง
ประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดของ
นักเรียน

๓. การประเมิน
คุณค่าของ
หลักฐานเกี่ยวกับ
แหล่ง
ประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดของ
นักเรียน

๔. การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
จัดหมวดหมู่
ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่ง
ประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดของ
นักเรียน

4 (ดีมาก)
นักเรียนได้
อย่างชัดเจน
ตรงประเด็น
และกระชับ
เก็บหลักฐาน
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
อย่าง
หลากหลาย
ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ศึกษา
วิพากษ์วิธีทาง
ประวัติศาสตร์
ของหลักฐาน
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ชัดเจน และ
ครอบคลุมทั้ง
การวิพากษ์
ภายในและ
ภายนอก
แยกแยะ และ
จัดหมวดหมู่
ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
นักเรียนได้
นักเรียนได้
อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน
ตรงประเด็น

น้าหนัก คะแนน
1 (ปรับปรุง) คะแนน
นักเรียนได้
แต่ไม่ชัดเจน

เก็บหลักฐาน
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
อย่าง
หลากหลาย
ครบถ้วน

เก็บหลักฐาน
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
อย่าง
หลากหลาย

เก็บหลักฐาน ๐.๒๕
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
แต่ไม่
หลากหลาย

๑

วิพากษ์วิธีทาง
ประวัติศาสตร์
ของหลักฐาน
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ชัดเจน

วิพากษ์วิธีทาง
ประวัติศาสตร์
ของหลักฐาน
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
อย่าง
สมเหตุสมผล

วิพากษ์วิธีทาง ๐.๗๕
ประวัติศาสตร์
ของหลักฐาน
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
แต่ไม่
สมเหตุสมผล

๓

แยกแยะ และ
จัดหมวดหมู่
ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์

แยกแยะ และ
จัดหมวดหมู่
ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์

แยกแยะ และ ๐.๗๕
จัดหมวดหมู่
ข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์

๓

411
๔๑๑ 399

ประเด็นการ
ประเมิน

4 (ดีมาก)
กันไว้ในกลุ่ม
เดียวกันได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ชัดเจน และ
ครบถ้วน
๕. การเรียบเรียง เขียนอธิบาย
หรือการนาเสนอ ผลการศึกษา
เกี่ยวกับแหล่ง
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์ใน ประวัติศาสตร์
จังหวัดของ
ในจังหวัดของ
นักเรียน
นักเรียนได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ชัดเจน และ
ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญ
ที่ต้องการ
ศึกษา

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
กันไว้ในกลุ่ม กันไว้ในกลุ่ม
เดียวกันได้
เดียวกันได้
อย่าง
อย่าง
สมเหตุสมผล สมเหตุสมผล
ชัดเจน

น้าหนัก คะแนน
1 (ปรับปรุง) คะแนน
กันไว้ในกลุ่ม
เดียวกันได้
แต่ไม่
สมเหตุสมผล

เขียนอธิบาย
ผลการศึกษา
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ชัดเจน

เขียนอธิบาย ๐.๕
ผลการศึกษา
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
แต่ไม่
สมเหตุสมผล

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๙ - ๑๐
หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๗ - ๘
หมายถึง ดี
คะแนน ๕ - ๖
หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

รวม

เขียนอธิบาย
ผลการศึกษา
เกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์
ในจังหวัดของ
นักเรียนได้
อย่าง
สมเหตุสมผล

๒

๑๐

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส ๔.๑ ม.๑/๑ วิเคราะห์ความสาคัญ ขั้นนา
ของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ๑. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเล่ากิจวัตรที่นักเรียนทาเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง
เข้านอนจานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
สาระส
าคัญญ
สาระสำ�คั
ครั้งที่ ๑ เล่าเหตุการณ์สาคัญโดยไม่ระบุเวลาที่เกิดขึ้น
การนับเวลาและช่วงเวลาทางประวัติ
ครั้งที่ ๒ เล่าเหตุการณ์สาคัญโดยระบุเวลาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
ศาสตร์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้ จากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคาถามต่อไปนี้
การศึกษาประวัติศาสตร์มีความ
๑.๑ “จากการเล่าเหตุการณ์ของนักเรียนทั้งสองครั้ง การเล่าเหตุการณ์
แบบใดทาให้นักเรียนทราบรายละเอียดของเรื่องราวมากกว่ากัน เพราะเหตุใด”
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
(การเล่าเหตุการณ์แบบที่ ๒ เพราะการระบุเวลาที่ชัดเจน ทาให้ทราบลาดับการ
ขอบเขตเนื้อหา
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น)
๑. ความหมายของประวัติศาสตร์
๑.๒ “จากคาตอบข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าเวลามีประโยชน์ต่อการศึกษา
๒. ความสาคัญของการนับเวลาและ ประวัติศาสตร์อย่างไร” (ทาให้ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ทาให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลัง ไม่สับสนใน
จุดประสงค์การเรียนรู้
การศึ ก ษาเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ อาจท าให้ ท ราบว่ า เหตุ ก ารณ์ บ าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลกัน ฯลฯ)
ด้านความรู้
๒. จากคาตอบของนักเรียน ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนดังนี้ “เวลาเป็นปัจจัย
๑. บอกความหมายของ
สาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยทาให้นักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. ระบุช่วงเวลาให้สอดคล้องกับยุค
เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์”
สมัยที่ปรากฏในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์จานวน ๑๐ ภาพ
๑) พ่อขุนรามคาแหง
มหาราชประดิษฐ์ลายสือไทย
๒) สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงกระทายุทธหัตถี
๓) สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชทรงส่งเจ้าพระยาโกษาธิ
บดี (ปาน) ไปเป็นทูตเจริญพระ
ราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔
แห่งฝรั่งเศส
๔) กรุงศรีอยุธยาเสียเอก
ราชแก่พม่า ครั้งที่ ๒
๕) สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงยึดเมืองจันทบุรีเป็น
ที่ตั้งกองทัพ
๖) สยามทาสนธิสัญญา
เบาว์ริงกับอังกฤษ

๔๑๒

412
400

ที่มา :
https://sites.google.com/site/keiywkabphxkhunramkhahaeng/

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเวลา ๓. นักเรียนร่ว มกัน บอกความหมายของประวัติศาสตร์จากความรู้เดิมของ
กับเหตุการณ์ทางประวั ติศาสตร์ไ ด้ นักเรียน โดยครูเขียนความหมายตามที่นักเรียนบอกบนกระดานดา จากนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์
อย่างถูกต้อง
๔. นักเรี ยนทากิจกรรม “ล าดับเวลา…หาคาตอบ” โดยครูน าภาพเกี่ยวกับ
ด้านคุณลักษณะ
4. อภิปรายความสาคัญของเวลาที่มี เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์จานวน ๑๐ ภาพ มาให้นักเรียนพิจารณา
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างมี ได้แก่
เหตุผล
๑) พ่อขุนรามคาแหงมหาราชประดิษฐ์ลายสือไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๗) สยามประกาศเลิกทาส
๘) สยามเข้าร่วมสงครามโลก
ครั้งที่ ๑
๙) ปฏิวัติสยาม
๑๐) การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์
แห่งแรกของประเทศไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรม “ลาดับเวลา…หาคาตอบ”
โดยนักเรียนเรียงลาดับเหตุการณ์ที่
ครู ก าหนดให้ จ ากเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นไปหลั ง พร้ อ มระบุ
เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการล าดั บ เวลาทาง
ประวัติศาสตร์

๔๑๓

413
401

ที่มา : http://www.wikiwand.com/th/เจ้าพระยาโกษาธิบดี_(ปาน)

ที่มา : https://sites.google.com/site/janenatporn/kar-prakas-xisrphaph-elea-yuththhatthi
๓) สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไปเป็นทูต
เจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๒) สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทายุทธหัตถี
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๔๑๔

414
402

ที่มา : https://taanijie.wordpress.com/บทที2่ /

๕) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยึดเมืองจันทบุรีเป็นที่ตั้งกองทัพ

ที่มา : https://www.sanook.com/movie/78685/gallery/568921/

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๔) กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชแก่พม่า ครั้งที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๔๑๕

415
403

995033
ที่มา : https://board.postjung.com/995033

๗) สยามประกาศเลิกทาส

ที่มา : http://www.newtv.co.th/news/14321

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๖) สยามทาสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๔๑๖

404416

2017/08/2475 html
20 ponrapat23.
23 blogspot.com/2017/08/2475.
ที่มา : http://20

ที่มา :
2016/09
http://nipawanwadfun.blogspot.com/2016/09/blogpost_19.html
19
๙) ปฏิวัติสยาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๘) สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๔๑๗

417
405

๕. จากนั้ น นั ก เรี ย นเขี ย นเส้ น เวลา (Time Line) ในกระดาษ แล้ ว
เรี ย งล าดั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นไปหลั ง ในกระดาษ พร้ อ มทั้ ง ให้
นักเรียนระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการลาดับเวลาทางประวัติศาสตร์
๖. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสาคัญของเวลาและช่วงเวลาที่มีต่อ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้แนวคาถาม ดังนี้
6.1 “ภาพเหตุการณ์ ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด สมัยใด และมี
สาระสาคัญอย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลย
พินิจของครู)
เหตุการณ์
ติศาสตร์ ตและเรี
    ๖.๒
เหตุก่อกน-หลั
ารณ์กง่อนทางประวั
- หลัง ทางประวั
ิศาสตร์ยนประวั
และเรียตนิศาสตร์อย่าง
เข้าใจมากขึ
้น) อย่างเข้าใจมากขึ้น
ประวั
ติศาสตร์

2014/01 blog-post.html
ที่มา :http://thesiamcommercialbanklimited.blogspot.com/2014/01/

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๑๐) การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๔๑๘

418
406

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
     ๖.๒
คัญญต่ต่ออการเรี
6.2 “เวลาในประวั
“เวลาในประวัตติศิศาสตร์
าสตร์มมีคีความส�
วามสำาคั
การเรียนยน
ประวั
ำให้าให้
ทราบเหตุ
การณ์
ในอดี
ประวัตติศิศาสตร์
าสตร์ขของนั
องนักกเรีเรียยนอย่
นอย่างไร”
างไร”(ท�(ท
ทราบเหตุ
การณ์
ใน ต
เหตุกก่อารณ์
- หลัง ติศาสตร์และเรียน
และล�
ดับเหตุ
น - กหลั่อนงทางประวั
อดีต ำและล
าดักบารณ์
ขั้นสรุตปิศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น)
ประวั
ครูปและนักเรียนร่วมกัน อภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน โดยครูมี
ขั7.้นสรุ
งนีน้ อภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน โดยครูมีแนว
๗.แนวค
ครูแาถามส
ละนักเรีาคัยญนร่ดัวมกั
7.1ำคั“เวลามี
ค�ำถามส�
ญ ดังนีค้ วามเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์
หรือไม่ อย่
างไร”ความเกี
(มี เพราะท
เราสามารถล
าดับตเหตุ
การณ์
     ๗.๑
“เวลามี
่ยวข้องกัาให้
บการศึ
กษาทางประวั
ิศาสตร์
สาคั
ญทางประวั
) ำให้เราสามารถล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญ
หรื
อไม่
อย่างไร” ต(มีิศาสตร์
เพราะท�
7.2 ต“เวลามี
ทางประวั
ิศาสตร์) ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
อย่างไร”“เวลามี
(ทาให้คผวามส�
ู้ศึกษาประวั
ติศาสตร์
ามารถเข้
าใจเรื
งราว
     ๗.๒
ำคัญทางประวั
ติศสาสตร์
อย่างไร”
(มี่อเพราะ
ติศาสตร์าได้ใจเรื
มากยิ
่งขึ้น)
ท�ทางประวั
ำให้เราสามารถเข้
่องราวทางประวั
ติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น)
7.3
“นั
ก
เรี
ย
นจะน
าความรู
เ
้
รื
อ
่
งเวลาและช่
วงเวลาทาง
     ๗.๓ “นักเรียนจะน�ำความรู้เรื่องเวลาและช่วงเวลาทาง
ประวัตติศิศาสตร์
าสตร์ไปประยุ
ไปประยุกกต์ต์ใช้ใใช้นชี
ในชีวิตวประจ�
ิตประจ
นอย่
างไร”(ใช้(ใช้
ใน
ประวั
ำวัาวั
นอย่
างไร”
ในการ
ยนประวั
ติศาสตร์
ใช้ในการวิ
เคราะห์
เหตุ์ทกี่เารณ์
กิดขึ้น
เรีการเรี
ยนประวั
ติศาสตร์
ใช้ในการวิ
เคราะห์
เหตุการณฺ
กิดขึท้นี่เใน
่อวางแผนชี
ไป ฯลฯ)
ปัในปั
จจุบจันจุบเพืัน่อเพื
วางแผนชี
วิตต่วอิตไปต่อฯลฯ)
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๔๑๙

407419

420
420
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของประวัติศาสตร์ - การถาม – ตอบ

๒. ระบุช่วงเวลาให้สอดคล้องกับยุค
สมั ย ที่ ป รากฏในเหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- การทำ�กิจกรรม
ลำ�ดับเวลา...หา
คำ�ตอบ

เกณฑ์
๑. ดี : เชื่อมโยงความ
รู้เดิม และเสนอ
แล้วพูดเสนอ
ความหมายของประวัติ
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และครอบคลุม
สาระสาคัญ
พอใช้ : เชื่อมโยงความ
รู้เดิม และเสนอ
แล้วพูดเสนอ
ความหมายของประวัติ
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิม และ
แล้วพูด
เสนอความหมายของ
ประวัติศาสตร์ได้
๒. ดี : เชื่อมโยงช่วงเวลากับ
ยุคสมัยที่ปรากฏใน
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน พร้อม
อธิบายเหตุผลสนับสนุน
พอใช้ : เชื่อมโยงช่วงเวลา
กับยุคสมัยที่ปรากฏใน
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เชื่อมโยงช่วงเวลากับยุค
สมัยที่ปรากฏในเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ได้

408

421
409
421
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเวลากับ - การถาม – ตอบ
เหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ - การทากิจกรรม
ลาดับเวลา...หา
อย่างถูกต้อง
คาตอบ
- การเขียนเส้นเวลา
(Time line)

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของเวลาที่มีต่อ - การถาม – ตอบ
การศึกษาประวัติศาสตร์

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- การทากิจกรรม
ลาดับเวลา...หา
คาตอบ
- การเขียนเส้นเวลา
(Time line)

ดี : เชื่อมโยงความรู้เดิม
แล้วอภิปรายความสัมพันธ์
และ
ของเวลากับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ครอบ
คลุมสาระสาคัญพร้อม
อ้างอิงหลักฐานประกอบ
พอใช้ : เชื่อมโยงความ
รู้เดิม และ
แล้วอภิปราย
ความสัมพันธ์ของเวลากับ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ครอบคลุมสาระสาคัญ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิม และ
แล้ว
อภิปรายความสัมพันธ์ของ
เวลากับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้
ดี : เชื่อมโยงความรู้จาก
กิจกรรมการเรียนการสอน
แล้วพูเสนอความคิ
ดเสนอความคิ
ดเห็ดนเห็น
และ
เกี่ยวกับความสาคัญของ
เวลาที่มีต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ

- คาถาม

422
410
422 422
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์ 422
พอใช้ : เชื่อมโยงความรู้
จากกิจกรรมการเรี
เกณฑ์ ยนการ
สอน
วพู่อดมโยงความรู
เสนอความ้
การสอนและเสนอความ
พอใช้แล้: เชื
คิจากกิ
ดเห็นจกรรมการเรี
เกี่ยวกับความส
าคัญ
ยนการ
่อ่อการศึ
ของเวลาที
การศึกกษา
ษา
สอน แล้วพู่มมดีตีตเสนอความ
ประวั
ศาสตร์
ด้อย่างาคัญ
คิดเห็นติเกี
่ยวกับไความส
ศาสตร์
ไสด้มผล
อ่มย่ีตางสมเหตุ
สมเหตุ
ดเจนกษา
ของเวลาที
่อชัการศึ
สมผล
ปรั
บปรุ
: ไม่สามารถ
ประวั
ตชัิ งดเจน
ปรั
ปรุไงด้อ: ย่ไม่างสมเหตุ
สามารถ
เชื
่อบมโยงความรู
้จาก
ศาสตร์
เชื
มโยงความรู
าก
กิสมผล
จ่อกรรมการเรี
ชัดเจน ย้จนการสอน
กิและพู
นการสอน
ดเห็ดนเห็น
ปรัจกรรมการเรี
บเสนอความคิ
ปรุดงเสนอความคิ
: ไม่สยามารถ
แล้
ว
พู
ด
เสนอ
เกีอ่ยมโยงความรู
วกับความสำ�คั
เชื
้จากญของ
่มีต่อการศึ
กษา
กิเวลาที
จกรรมการเรี
ยนการสอน
าสตร์ได้
ประวั
แล้
วพูตดิศเสนอ

423
411
423
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้ .............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค

........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

.........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน

   (...................................................)
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ

    (..................................................)
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 4.1 ม.๑/๒ เที ย บศั ก ราชตามระบบ
ขั้นนา
1. ครู น าภาพเหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ก ารระบุ ศั ก ราชมาให้
ต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
นักเรียนพิจารณา จากนั้นถามคาถามเพื่อร่วมกันอภิปราย ดังนี้
สาระสาคัญ
ภาพที่ ๑ ภาพการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตรงกับปีพุทธศักราช
ระบบศักราชเป็นระบบช่วงเวลาที่จัดตั้งขึ้น
ตามการอ้างอิงของช่ว งเวลานั้น ๆ ซึ่งแต่ล ะ 2310
สั ง คมจะใช้ ร ะบบศั ก ราชที่ แ ตกต่ า งกั น ตาม
ความเหมาะสมของสังคมตนเอง
ขอบเขตเนื้อหา
1. ศักราชไทย
1.1 พุทธศักราช
1.2 มหาศักราช
ที่มา :
1.3 จุลศักราช
https://www.sanook.com/movie/78685/gallery/568921/
1.4 รัตนโกสินทรศก
78685
568921
ภาพที่ ๒ ภาพการปฏิวัติฝรั่งเศสตรงกับปีคริสต์ศักราช 1789
2. ศักราชสากล
2.1 คริสต์ศักราช
2.2 ฮิจเราะห์ศักราช
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความเป็นมาของระบบศักราชต่าง
ๆต่าได้
ง ๆอย่ได้างถู
อย่กาต้งถูอกง ต้อง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 2 ตรงกับปีพุทธศักราชที่ 2310
2. ภาพการปฏิวัติฝรั่งเศสตรงกับ
ปีคริสต์ศักราชที่ 1789
3. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิด
พุทธศักราช (พระพุทธเจ้าปรินิพพาน)
4. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิด
คริสต์ศักราช (พระเยซูประสูติ)
5. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิด
มหาศักราช (พระเจ้ากนิษกะ)
6. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิด
จุล ศักราช (กลุ่มโบราณสถานอาณาจักร
พยู)
7. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิด
รัตนโกสินทรศก (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
8. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิด
ฮิจเราะห์ศักราช (ท่านนบีมูฮัมหมัดกระทา
ฮิจเราะห์)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๒๔

424
412

ที่มา : http://www.mandelaforum.it/eventi/14-luglio-178914
1789presa-della-bastiglia/
1.1 “เพราะเหตุใ ดประเทศไทยกั บ ประเทศฝรั่ง เศส จึงใช้ร ะบบ
ศักราชต่างกัน ” (เพราะรัฐบาลของแต่ประเทศเลือกใช้ศักราชที่แตกต่างกันตาม
บริบทของประเทศนั้น ๆ แล้วประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในประเทศตนเอง)
๑.๒ “การนั บ ศั ก ราชที่ นั ก เรี ย นรู้ จั ก มี อ ะไรบ้ า ง” (พุ ท ธศั ก ราช
คริสต์ศักราช รัตนโกสินทร์ศก ฯลฯ)
๑.๓ “การนั บ ศั ก ราชแต่ ล ะรู ป แบบที่ นั ก เรี ย นกล่ า วมา มี ที่ ม า
อย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครู)
๑.๔ “การนั บ ศั ก ราชแบบใดที่ นิ ย มใช้ กั น แพร่ ห ลายมากที่ สุ ด ”
(คริสต์ศักราช)
2. จากคาตอบของนักเรียน ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรี ยนดังนี้ “ระบบ
ศักราชเป็นระบบสาคัญที่แต่ละประเทศใช้ในการระบุเวลา ซึ่งแต่ละประเทศจะ
เลือกใช้ระบบศักราชที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศตนเอง ใน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. เปรียบเทียบระบบศักราชต่าง ๆ
ที่มีต่อ การศึ กษาประวั ติศาสตร์ไ ทยได้ อย่า ง
สมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้
การเทียบศักราชในชีวิตประจาวันได้อย่าง
สมเหตุสมผล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบศักราช
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิ จ กรรม “เรี ย งเรื่ อ งราว…เล่ า
ศักราช” โดยนักเรียนร่วมกันอภิปรายการ
กาเนิดศักราชจากภาพเหตุการณ์สาคัญที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบศัก ราชดั ง กล่ า ว แล้ ว
ร่ ว มกั น อภิ ป รายว่ า ไทยใช้ ร ะบบศั ก ราช
ดังกล่าวในช่วงใดบ้าง

๔๒๕
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ที่มา : https://www.phuttha.com/พระพุทธเจ้า/ปรินิพพาน/ทรง
ประทานปัจฉิมโอวาท
กลุ่มที่ ๒ ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิดคริสต์ศักราช (พระ
เยซูประสูติ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ระบบศักราชแต่ละรูปแบบที่นักเรียนควรรู้จากกิจกรรม
การเรียนการสอน เรื่อง ระบบศักราช”
ขั้นสอน
๓. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น ท ากิ จ กรรม “เรี ย งเรื่ อ งราว…เล่ า ศั ก ราช” โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
๓.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน
๓.๒ ครูนาภาพที่เกี่ยวข้องกับศักราชต่าง ๆ มาให้นักเรียนพิจารณา
กลุ่มละ ๑ ศักราช ดังนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าเนิ ด พุ ท ธศั ก ราช
(พระพุทธเจ้าปรินิพพาน)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๒๖

414426

ที่มา : https://www.gqthailand.com/talk/article/jesus-history
ภาพที
บการกาเนิ
ดมหาศั
(พระเจ้
กลุกลุ
่มที่ม่ ที๓่ ๓ภาพที
่เกี่ยเกีวข้่ยวข้
องกัอบงกัการกำ�เนิ
ดมหาศั
กราชกราช
(พระเจ้
ากนิาษกนิ
กะ)ษ

ที่มา : http://www.kushan.org/essays/chronology/kanishka.htm
กลุ่ ม ที่ ๔ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าเนิ ด จุ ล ศั ก ราช (กลุ่ ม
โบราณสถานอาณาจักรพยู)

กะ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบศักราช
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๒๗

415 427

ที่มา :
https://www.pinterest.com/noinoi_tp/%E0%B8%A35/?autologin=tru
e
8 35
e

ที่มา : http://aseannotes.blogspot.com/2014/08/blog2014 08
post_9.html
9
กลุ่มที่ ๕ ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิดรัตนโกสินทรศก
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบศักราช
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๒๘
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ที่มา : https://www.freedomsystem.org/muhammad-goes-to-hegira622/
622
๓.๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายการกาเนิดศักราชจากภาพ
เหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบศักราชดังกล่าว แล้วร่วมกันอภิปรายว่าไทยใช้
ระบบศักราชดังกล่าวในช่วงใดบ้าง
๓.๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการกาเนิดศักราชที่ตนรับผิดชอบ พร้อมอธิบายการกาเนิดศักราชดังกล่าวที่
กลุ่ มตนเองร่ วมกันอภิปราย และอธิบายว่าไทยใช้ร ะบบศักราชดังกล่าวในช่ว ง
ใดบ้างหน้าชั้นเรียน
๓.๕ ครูแ ละนักเรี ยนร่ว มกั น เปรียบเทียบความเป็น มาของระบบ
ศักราชแต่ละระบบ และเปรียบเทียบการใช้ระบบศักราชต่าง ๆ ในไทย จากนั้นครู
เพิ่มเติมความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
กลุ่ ม ที่ ๖ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าเนิ ด ฮิ จ เราะห์ ศั ก ราช
(ท่านนบีมูฮัมหมัดกระทาฮิจเราะห์)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๒๙
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ขั้นสรุป
ขั้นสรุป
5.
ยนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน โดยครูมีแนวคาถาม ดังนี้
ขั5.้นนันัสรุกกปเรี
เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน โดยครูมีแนวคาถาม ดังนี้
“ระบบศั
ราชมี
ความส
าคัปญบทเรี
อย่างไร”
(พิจารณาจากค
าตอบของ
5. นัก1)
นร่วมกันกกอภิ
ปรายเพื
่อสรุ
ยน โดยครู
มีแนวคาถาม
ดังนี้
1)เรีย“ระบบศั
ราชมี
ความส
าคัญอย่างไร”
(พิจารณาจากค
าตอบของ
นักเรียนโดยอยู1)่ในดุ“ระบบศั
ลยพินิจของครู
ู้สอน) าคัญอย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของ
ราชมีคผผวามส
นักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจกของครู
ู้สอน)
ก เรีนยิจนจะมี
แผนวทางการประยุ
ก ต์ ใ ช้ ก ารเที ย บศั ก ราชใน
นักเรียนโดยอยู2)
่2)ในดุ“นั
ล
ยพิ
ของครู
ู้สอน)
“นั ก เรี ย นจะมี แ นวทางการประยุ
ก ต์ ใ ช้ ก ารเที ย บศั ก ราชใน
ชีวิตประจาวัน2)ได้อ“นั
ย่ากงไรบ้
าง” (พิแจนวทางการประยุ
ารณาจากคาตอบของนั
ยนโดยอยู
นดุลย
เรี
ย
นจะมี
ก ต์ ใ ช้ กกเรี
ารเที
ย บศั ก่่ใใราชใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง” (พิจารณาจากคาตอบของนั
เรี
ยนโดยอยู
นดุลย
ของครูาวัผนู้สอน)
ชีพิพิวนนิติจิจประจ
ได้
อ
ย่
า
งไรบ้
า
ง”
(พิ
จ
ารณาจากค
าตอบของนั
ก
เรี
ย
นโดยอยู
่
ใ
นดุลย
ของครูผู้สอน)
พินิจของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบศักราช
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่
ติศกาสตร์
แผนการจั
ดการเรียนรูวว้ทงเวลาทางประวั
ี่ 2 เรื่อง ระบบศั
ราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่
งเวลาทางประวั
ติศาสตร์
กลุ
่มสาระการเรี
กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชวางเวลาทางประวั
ประวัติศาสตร์
หน่
ยการเรียนรูยย้ทนรู
ี่ 1้ส้สังังคมศึ
เรื่อง เวลาและช่
กลุ่มวสาระการเรี
นรู
คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ติศาสตร์
รายความส
าคัตญิศของศั
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๔. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ปรายวิ
ชา ประวั
าสตร์ก ราชที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
๔. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายความส าคั ญ ของศั ก ราชที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์
า ดังนี้ าคั ญ ของศั ก ราชที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
๔. นั กไไทย
เรี ยโดยครู
นร่ ว มกัถถามค
น อภิาถามน
ป รายความส
ประวัติศาสตร์
ทย
โดยครู
ามค
าถามน
า ดังนี้
กามค
ราชแต่
ละศัากดัราชมี
อนหรือแตกต่างกัน
ประวัติศาสตร์1)
ไ1)ทย“ระบบศั
โดยครู
ถ
าถามน
งนี้ ทที่ี่มมาา ความเหมื
“ระบบศักราชแต่ละศักราชมี
ความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร” (แตกต่
งกันที่วิธีการนั
บเวลาของศั
กราชนั
ๆ)
1)าา“ระบบศั
ราชแต่
ละศักราชมี
ที่มา้น้นความเหมื
อนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร” (แตกต่
งกันที่วิธีการนั
บเวลาของศั
กราชนั
ๆ)
2)า“การเลื
กราชของประเทศต่
หรือ
อย่างไร” (แตกต่
งกันที่วิธออีกกใช้
ารนัรรบะบบศั
เวลาของศั
กราชนั้น ๆ) าางง ๆๆ มีมีรรููปปแบบ
2) “การเลื
กใช้
ะบบศั
กราชของประเทศต่
แบบ หรือ
วิธีการอย่างไร”2) (เหตุ
การณ์อกใช้
สาคัญทางประวั
ติศาสตร์ของประเทศนั
การนับหรืถือ
“การเลื
กราชของประเทศต่
าง ๆ มี้น้นรๆๆูปแบบ
วิธีการอย่างไร” (เหตุ
การณ์สาคัรญะบบศั
ทางประวั
ติศาสตร์ของประเทศนั
การนับถือ
ศาสนา
น(เหตุ
ของผูการณ์
้บริหสารประเทศ
ฯลฯ)ติศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ การนับถือ
วิศาสนา
ธีการอย่ความเห็
า
งไร”
าคั
ญ
ทางประวั
ความเห็นของผู้บริหารประเทศ ฯลฯ)
๓)น“นั
ก เรี้บริยหนสามารถน
บ ศั ก ราชไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ศาสนา ความเห็
ของผู
ารประเทศ าระบบการนั
ฯลฯ)
๓) “นั
ก เรี ย นสามารถน
าระบบการนั
บ ศั ก ราชไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การศึกษาประวั๓)ติศ“นั
าสตร์
ไยทยได้
อย่างไร”าระบบการนั
(พิจารณาจากค
ยนโดยอยู
ก
เรี
นสามารถน
บ ศัาตอบของนั
ก ราชไปใช้กกปเรี
ใ น่่
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างไร” (พิจารณาจากค
าตอบของนั
เรีระโยชน์
ยนโดยอยู
ในดุลกยพิษาประวั
นิจของครู
ู้สอน)ไทยได้อย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่
การศึ
ติศผผาสตร์
ในดุลยพินิจของครู
ู้สอน)
ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึกษาปี
ี่ 1
ชั่วททโมง
ชั้นมัธยมศึก1ษาปี
ี่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๓๐
๔๓๐
๔๓๐

430
430
418430

431

431
419

การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิ บ ายความเป็ น มาของระบบ - การถาม – ตอบ
ศักราชต่าง ๆ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
เปรียบเทียบระบบศักราชต่าง ๆ ที่มี - การถาม – ตอบ
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
- การอภิปราย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- กิกิจกรรม
จกรรม
“เรีย“เรี
ง ยง
เรื่องราว…เล่
งราว...เล่าศักราช”

ดี : บอกความเป็
บอกความเป็นนมามา
ของระบบศั
ข อ ง ร ะ บ บกราชต่
ศั ก ราางช
ๆต่าได้
างถูอย่กาต้งถู
องกต้อง
ง อๆย่ได้
ชัดเจน และครอบคลุม
เหตุการณ์สาคั
ำ�คัญ
พอใช้
พอใช้: บอกความเป็
: บอกความน
มาของระบบศั
เ ป็ น ม า ข อ งกรราช
ะบบ
ๆ ได้าองย่ๆางถูได้กอต้ย่อาง
ต่ศัากงราชต่
ชัถูดกต้เจน
อง ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกความเป็
บอกความเป็นนมาของ
มาของ
ระบบศักราชต่าง ๆ ได้

- คาถาม
- การสังเกตพฤติกรรม
- กิจกรรม “เรียง
เรื่องราว...เล่าศักราช”

ดี : :เชืเ่อชืมโยงองค์
่ อ ม โ ย งคอวาม
ง ค์
ากกิ จ กรรม
รูความรู
้จากกิจ้ จกรรมการเรี
ยน
ก า ร เ รี ย นวกร่าวมร ส อ น
การสอนแล้
แล้ปว รายความแตกต่
ร่ ว มกั น อภิ ป ราย
อภิ
าง
คว าม แตกต่
างขอ ง
ของระบบศั
กราช
าง ๆ ที่
ต่ระบบศั
าง ๆ ทีก่มราชต่
ีต่อการ
่อการศึกตษาประวั
ศึมีกตษาประวั
ิศาสตร์ ติ
ศาสตร์ ไ ทยได้ อ ย่ า ง
ไทยได้อย่างสมเหตุสม
สม เห ตุ ส มผ ล เป็ น
ผล
เป็นระบบ
พร้อม ว
ระบบ
พร้ อ มยกตั
ยกตั
วอย่างประกอบ
อย่างประกอบ
พอใช้
พอใช้ :: เชืเชื่อ่อมโยงองค์
มโยงองค์
ความรู
จ
้
ากกิ
จ
ความรู้ จ ากกิกรรม
จ กรรม
การเรี
ก า ร เยรีนการสอนแล้
ย น ก า ร ส อ วน
ร่แล้วมอภิ
รายความแตก
ว ร่ วปมกั
น อภิ ป ราย
าม แตกต่ างขอ
กราช ง
ต่ควางของระบบศั
าง ๆ ที่
ต่ระบบศั
าง ๆ ทีก่มราชต่
ีต่อการ
่อการศึกตษาประวั
ศึมีกตษาประวั
ิศาสตร์ ติ
ศาสตร์อย่ไ าทยได้
อ ย่สามง
ไทยได้
งสมเหตุ
สม เป็
เหนตุระบบ
ส มผ ล เป็ น
ผล
ระบบ
ปรั
บปรุง : ไม่สามารถ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้
เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
จากกิ
กิ จจกรรมการเรี
ก ร ร ยนม

432
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้
การเทียบศักราชในชีวิตประจาวัน

วิธีการ

- การถาม – ตอบ

เครื่องมือที่ใช้

- คาถาม
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เกณฑ์
ก า ร เ รี ย นวกร่วามร ส อ น
การสอนแล้
แล้ปวรายความแตกต่
ร่ ว มกั น อภิ ป ราย
อภิ
าง
คว าม แตกต่
างขอ
ของระบบศั
กราชต่
าง ๆง
กราชต่
ทีระบบศั
่มีต่อการศึ
กษาาง ๆ ที่
มีต่อการศึกษาประวัติ
ประวั
ติศาสตร์ไทยได้
ศาสตร์ไทยได้

ดีดี : :เชืเ่อชืมโยงองค์
่ อ ม โ ย ง อ ง ค์
ความรู
จกรรม
ความรู้จ้ากกิ
จ ากกิ
จ กรรม
การเรี
ก า ร เยรีนการสอน
ยนการสอน
แล้
แล้ววเสนอแนะแนว
เสนอแนะแนว
ทางการประยุ
กต์ใกช้ต์ ใ ช้
ทางการประยุ
การเที
กราชใน
การเทียบศั
ย บศั
ก ราชใน
ชีชีิวิตวิประจ�
ต ปำวันรได้ะอย่จางา
สมเหตุ
วั น ไ ด้สอมผล
ย่ า งและเป็
ส ม เ หนตุ
ระบบ
สมผล ชั ด เจน และ
เป็นระบบ
พอใช้ :: เชืเชื่อ่อมโยงองค์
มโยงองค์
ความรู้จ้ จากกิ
ากกิ
จ กรรม
ความรู
จกรรม
ก า ร เยรีนการสอน
ยนการสอน
การเรี
แล้ววเสนอแนะแนว
เสนอแนะแนว
แล้
ทางการประยุ
ทางการประยุ
กต์กใช้ต์ ใ ช้
การเทียบศั
ย บกศัราชใน
ก ราชใน
การเที
ต ป รำวัะนนได้
จได้อาอย่ย่วัาางนง
ชีิววิิตประจ�
ได้ อย่ าสงสมเหตุ
มผล
สมเหตุ
มผล ชัดสเจน
่เจน
ชัดเจน
ปรับบปรุ
ปรุงง :: ไม่ไม่สสามารถ
ามารถ
เชื
ความรู
้ ้
เชื่อ่ อมโยงองค์
มโยงองค์
ค วามรู
กรรมการเรี
จากกิ
จ า กจจกรรมการเรี
กิ จ ก ร ยรยนนม
การสอนแล้
า้ วรเ ส อน นอ
ก า ร สเ รีอยนนแวกลเสนอ
แนะแนวทางการ
แแล้น วะเสนอแนะแนว
แนวทางการ
ประยุ
กกต์ต์ใช้ใ ช้กการเที
ทางการประยุ
กยต์บยใบช้
ประยุ
ารเที
ศัการเที
กราชในชี
ิวติตประจ�
ประจ�
ย บศั
ก ราชใน
ำำวัวันน
ได้
ชีวิตประจาวันได้
ได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู
....................................................... ผู้ส้สอนอน
ลงชื
     (.......................................................)
(.......................................................)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ................
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื
อน
ลงชื่อ่อ......................................................ผู
....................................................... ผู้ต้สรวจ
     (.......................................................)
วัน(.......................................................)
ที่.........เดือน.............................พ.ศ................
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส 4.1 ม . ๑ / ๒ เที ย บ ศั กร า ช ต าม ร ะ บ บ ขั้นนา
1. สื่ อ โปรแกรม Power Point เรื่ อ ง
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบศักราชระบบต่าง ๆ การเปรียบเทียบศักราช
ต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
จากคาบที่แล้ว จากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคาถาม เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช 2. เกม “เทียบเวลามหัศจรรย์”
สาระสาคัญ
ศั ก ราชแต่ ล ะรู ป แบบใช้ ห ลั ก การอ้ า งอิ ง ที่ ดังนี้
3. ภาพตารางการเทียบศักราช
1) “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันตรงกับปีพุทธศักราชใด และตรงกับปี ภาระงาน/ชิ้นงาน
แต ก ต่ า ง กั น จึ ง จ า เป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ห ลั ก ก า ร
เปรียบเทียบศักราชที่ถูกต้อง เพื่อให้การสื่อสาร คริสต์ศักราชใด” (ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และปีคริสต์ศักราช ๒๐๑๙)
การคานวณศักราชได้แบบต่าง ๆ ใน ใบ
มีประสิทธิภาพ
2) “ถ้านักเรียนไปพบปีศักราชในระบบอื่น ๆ นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า ใบงานเรื
งานเรื่องการเปรี
ยบเที
ยบศั
กราช
่องการเปรี
ยบเที
ยบศั
กราช
ขอบเขตเนื้อหา
ปีศักราชนั้น ๆ ตรงกับปีพุทธศักราชใด” (วิธีการเปรียบเทียบศักราช)
การเปรียบเทียบศักราชต่าง ๆ
๒. จากคาตอบของนักเรียน ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนดังนี้ “ระบบการนับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ศักราชมีห ลากหลายรูป แบบ และแตกต่างกัน ไปตามมิติของแต่ละประเทศที่
ด้านความรู้
ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ ซึ่งในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการ
1. อธิ บ ายวิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บศั ก ราชแต่ ล ะ การสอน
สอน เรื่องเรืการเปรี
ยบเที
ยบศัยกบศั
ราช”
่อง การเปรี
ยบเที
กราช”
รูปแบบได้อย่างถูกต้อง
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. ครูใช้สื่อโปรแกรม PowerPoint เพื่อนาเสนอวิธีการการเปรียบเทียบศักราช
2. เปรี ยบเทียบศักราชแต่ล ะรูป แบบได้อย่าง โดยใช้เส้นเวลา (Time line) แสดงการเริ่มปีที่ 1 ของศักราชแบบต่าง ๆ และ
ถูกต้อง
ชี้ให้เห็นเวลาที่ห่างกันระหว่างศักราชต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงวิธีการเทียบศักราช
ด้านคุณลักษณะ
ในแต่ละรูปแบบ จากนั้นครูสุ่มนักเรียนมาอธิบายวิธีการเปรียบเทียบศักราชหน้า
3. วิ เ คราะห์ ป ระโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการ ชั้นเรียน
เปรี ย บเที
ราชที่ม่ีผมลต่
ี ผ ลต่
อ การศึ
การเปรี
ยบเทียยบศั
บศักราชที
อการศึ
กษา ก ษา ๔. นักเรียนเล่นเกม “เทียบเวลามหัศจรรย์” โดยมีกติกา ดังนี้
ประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล
๔.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม เท่า ๆ กัน

๔๓๔

434
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปทอดพระเนตร
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน
นโกสินนทร์ทร์ศศกก ๘๗ ตรงกับปีคริสต์ศักราชใด
ในรัรัตตนโกสิ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๑๘๘ ตรงกับปีจุลศักราชใด

กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ ตรงกับปี
ฮิจเราะห์ศักราชใด

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทายุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชา
แห่งกรุงหงสาวดีในปีมหาศักราช ๑๕๑๔ ตรงกับปีคริสต์ศักราชใด

พ่อขุนรามคาแหงทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ในปีมหาศักราช ๑๒๐๕
ตรงกับปีพุทธศักราชใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
๔.2 ครูมีบัตรคาถาม ๑๐ แผ่ น ในแต่ล ะแผ่นมีคาถามเกี่ยวกับการเทียบ
ศักราช ดังนี้

๔๓๕
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔.3 ครูแสดงบัตรคาถามทีละแผ่น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบ
ศักราชตามที่กาหนด เมื่อนักเรียนกลุ่มใดได้คาตอบแล้วให้ออกไปเขียนคาตอบ
บนกระดานหน้าชั้น เรียน จากนั้น ครูจะเฉลยคาตอบ กลุ่ มใดตอบถูกจะได้รับ

วิกฤตการณ์ต้มยากุ้ง รัตนโกสินทร์ศก ๒๑๖ ตรงกับปีจุลศักราชใด

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค พุทธศักราช ๒๕๑๖
ตรงกับมหาศักราชใด

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีคริสต์ศักราช ๑๙๓๒ ตรงกับ
ปีฮิจเราะห์ศักราชใด

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ หรือในต่างประเทศเรียกว่า สงครามฝรั่งเศส-สยาม
ตรงกับพุทธศักราชใด

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเลิกทาส
ในปีจุลศักราช ๑๒๖๗ ตรงกับปีรัตนโกสินทร์ศกใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์

๔๓๖

424436

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คะแนน ๑ คะแนน ทาเช่นนี้ไปจนครบทั้ง ๑๐ คาถาม กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุด
จะเป็นผู้ชนะ
๔.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเล่นเกม “เทียบเวลา
มหัศจรรย์”
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันระดมสมองอภิปรายว่า “การเปรียบเทียบศักราชมี
ประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ” จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์ และให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช ส่งคาบต่อไป

๔๓๗
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438
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
- คาถามใบงาน
อธิบายวิธีการเปรียบเทียบศักราช - การถาม – ตอบ
แต่ละรูปแบบ
- การท าใบงาน เรื่ อ ง เรือ่ ง การ
การเปรียบเทียบศักราช เปรียบเทียบศักราช
- ตารางการ
ประเมินใบงาน
เรื่อง การ
เปรียบเทียบศักราช

ด้านทักษะ/กระบวนการ
เปรียบเทียบศักราชแต่ละรูปแบบ - การถาม – ตอบ
ได้อย่างถูกต้อง
การอภิปราย
- การเล่นเกม เทียบเวลา
มหัศจรรย์

ด้านคุณลักษณะ

การถาม – ตอบ

438
426

เกณฑ์

ดีดี :: เชืเชื่อ่อมโยงองค์
มโยงองค์คความรู
วามรู้ ้
จากกิ
จากกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนการ
นการ
สอน
และบอกวิ
ธ
ก
ี
าร
การสอน
และบอกวิ
ธ
สอน แล้วบอกวิธีการีการ
เปรี
เปรียยบเที
บ ยบศักราชแต่ละ
รูเทีปแบบได้
อย่างถูลกะรูต้ปองแบบ
ยบศักราชแต่
ชัได้ดอเจน
พร้กอต้มยกตั
อย่าง
ย่างถู
อง ชัดวเจน
ประกอบ
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
พอใช้
พอใช้ :: เชืเชื่อ่อมโยงองค์
มโยงองค์ความ
รูความรู
้จากกิจ้จกรรมการเรี
ยน
ากกิจกรรมการ
การสอน
และบอกวิ
ธีการ
เรียนการสอน
แล้วบอก
เปรี
บเทียยบศับเที
กราชแต่
ละ
วิธีกยารเปรี
ยบศักราช
รูแต่
ปแบบได้
อย่างถูอกย่ต้าองง
ละรูปแบบได้
ชัถูดกเจน
ต้อง ชัดเจน
ปรั
บ
ปรับปรุ
ปรุงง :: ไม่
ไม่สสามารถ
ามารถ
เชืเชื่อ่อมโยงองค์
ค
วามรู
มโยงองค์ความรู้จ้จาก
าก
กิกิจจกรรมการเรี
ย
น
กรรมการเรียนการสอน
การสอน
แล้วบอกวิและบอกวิ
ธีการ ธีการ
เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบศั
บศักกราชแต่
ราชแต่ลละะ
รูรูปปแบบได้
แบบได้

- คาถามแบบสังเกต
พฤติกรรม
- เกมเ ที ย บ เวล า
มหัศจรรย์

ดี : วิเคราะห์เชื่อมโยง
ศักราชรูปแบบหนึ่งกับ
ศักราชรูปแบบอื่น ๆ ได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน
พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบ
พอใช้ : วิเคราะห์
เชื่อมโยงศักราชรูปแบบ
หนึ่งกับศักราชรูปแบบอื่น
ๆอืน่ ได้ๆอได้ย่าองถู
ย่ากงถูต้กอต้งอชัง ดชัเจน
ดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
วิเคราะห์เชื่อมโยงศักราช
รูปแบบหนึ่งกับศักราช
รูปแบบอื่น ๆ ได้

- คาถาม

ดี : เชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้
จากกิจกรรมการเรียนการ

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ระโยชน์
แ ละคุนณ ค่ า
ด้วิ เาคราะห์
นคุ
สิ่งณทีลั่ตก้อปษณะ
งการวั
ด/ประเมิ
วิธีการ
ย บเทีย บศั
ก ราชที
วิของการเปรี
เ คราะห์ ป ระโยชน์
แ ละคุ
ณ ค่่ มาี การถาม – ตอบ
ที่ต้อกงการวั
น ่ มี
วิธีการ
ผลต่สิอ่งการศึ
ติศกาสตร์
ของการเปรี
ยษาประวั
บเทีดย/ประเมิ
บศั
ราชที
วิ เ คราะห์
ผลต่
อการศึปกระโยชน์
ษาประวัตแิศละคุ
าสตร์ณ ค่ า
ของการเปรี ย บเทีย บศัก ราชที่ มี
ผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
เครื่องมือที่ใช้

หนึ่งกับศักราชรูปแบบอื่น
ๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
427
ปรับปรุง : ไม่สามารถ 439
439
วิเคราะห์เชื่อมโยงศั
กราช 439
รูปแบบหนึ่งกับศัก439
ราช
รูปแบบอื่นเกณฑ์
ๆ ได้
439
439
สอน แล้วเกณฑ์
ร่วมกันอภิปราย
ดีประโยชน์
มโยงองค์
คค่วามรู
ดีสอน
: :เชืเชืแล้
่อ่ อมโยงองค์
วามรู
้ ้
วร่แวละคุ
มกันคณอภิ
ปาของ
ราย
เกณฑ์
การเปรี
ยบเที
ยบศั
จากกิ
กรรมการเรี
นการ
จากกิ
จจกรรมการเรี
ประโยชน์
และคุ
ณยกค่ยนราชที
าของ่
สอน
ร่วมกัยกวบศั
นมกัอภิกนราชที
ปรายต่ิ
มีผ ลต่แล้
อการศึ
ษาประวั
การสอน
การเปรี
ยวและร่
บเที
ณแค่ละาของติ
ศาสตร์
ไ ด้แอละคุ
ย่กาษาประวั
งสมเหตุ
อภิ
รายประโยชน์
มีประโยชน์
ผปลต่
อการศึ
ราชที
สการเปรี
ดอเย่จยาบศั
นงสมเหตุ
ร้ อยมบ่
คุศาสตร์
ณมค่ผาลของยไชับเที
ยกพบเที
ด้การเปรี
มีกผมราชที
ลต่
อการศึ
ศัสยกตั
่มาชัีผงประกอบ
ผวลอย่
ดลต่เ จกอษาประวั
นการศึ
พ ร้กษา
อ มติ
ศาสตร์
ไ:าด้งประกอบ
พอใช้
เชือ่ อย่ได้ามโยงองค์
ประวั
ิศาสตร์
องสมเหตุ
ย่าง
ยกตั
วตอย่
สความรู
ม ผ ลส้ จมผล
ด เ่ อชัจดมโยงองค์
นเจนพ ร้ อ ม
กรรมการ
สมเหตุ
พอใช้
:ชัากกิ
เชื
ยกตั
วอย่้ จาากกิ
งประกอบ
เรียอนการสอน
วร่วมกัน
งประกอบ
พร้
มยกตั
วอย่จาแล้
ความรู
กรรมการ
พอใช้
เชื่ อแล้
มโยงองค์
อภิยนการสอน
ป รายประโยชน์
แ ละน้
พอใช้
เชื่อ: มโยงองค์
เรี
วร่คววามรู
มกั
ความรู
้ จาากกิ
คุ ณปจรายประโยชน์
ค่กรรมการเรี
ข จอกรรมการ
งยนการ
ก แาละร
จากกิ
อภิ
ร่กปวปราย
มกั
เปรียณนการสอน
ยและร่
บเที
กอแล้
่มาราย
ีผนลร
สอน
นราชที
อภิ
การสอน
นงวอภิ
คุเรี
ค่ และร่
ายวบศั
ขมกัวมกั
อภิ
รายประโยชน์
ประโยชน์
ต่ อ ปยกบเที
า ร แศึยละคุ
ก ษกณาราชที
ปค่ารของ
ะแ่มวัีผละติล
เปรี
บศั
าศึด้กอขยษย่บศั
อาางสมเหตุ
การเปรี
ต่คุศาสตร์
อณก าค่ยรไบเที
ปงกราช
รกะาวั ติร
เปรี
ยด้เจน
บศั
ราชที
่มีผล
ทีศาสตร์
่มีผยลต่บเที
สมผล
ชัอดไการศึ
อ ย่กาษา
งสมเหตุ
ต่ อบกตปรุ
าิศชัราสตร์
ก: ษไไม่ด้าอสปย่ามารถ
ารงะ วั ติ
ประวั
ปรั
สมผล
ดงศึเจน
ศาสตร์
ไงด้ อ: ชัย่ไม่
งสมเหตุ
สมเหตุ
สมผล
เจน
เชื
่ อบมโยงองค์
คดาวามรู
้ จ าก
ปรั
ปรุ
ส ามารถ
ปรั
ปรุชังด:เจน
ไม่สคยามารถ
กิสมผล
จ่บอกรรมการเรี
นการสอน
เชื
มโยงองค์
วามรู
้ จ าก
บว ปรุ
สภิามารถ
เชืกิแปรัจ่อล้กรรมการเรี
มโยงองค์
วามรู
ร่ ว มง กั:คนไม่
ป้ ร า ย
ยอนการสอน
จร่กรรมการเรี
จากกิ
ประโยชน์
ณภิยค่ปนาร้ จของ
แเชื
ล้่ อวมโยงองค์
ว มแกัละคุ
นคอวามรู
าากย
กิการเปรี
จกรรมการเรี
นการสอน
การสอน
มกั
ยและร่
บเที
ยวยบศั
ประโยชน์
และคุ
ณกนค่ราชที
าของ่
อภิ
แมี ล้ผปวรายประโยชน์
กักนายอบศั
รษา ยา่
ลร่ต่วยมอบเที
รภิศึแกปละ
กราชที
การเปรี
คุมีประโยชน์
ณผค่าลตของ
ประวั
ต่ิศาสตร์
อแการเปรี
กละคุ
าได้รณศึยค่บเที
กาของ
ษยาบ
ศัประวั
กราชที
ีผลต่ยไอด้บศั
การศึ
กษา ่
การเปรี
บเที
กราชที
ติศย่มาสตร์
ประวั
มี ผ ลติศต่าสตร์
อ ก ไาด้ร ศึ ก ษ า
ประวัติศาสตร์ได้

440
440 428

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................... ................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

441
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ใบงาน เรื่องการเปรียบเทียบศักราช
คาชี้แจง : ให้กินจักกรรมที
เรียนส่ารวจปี
ในโจทย์ แล้ทวคี่กานวณปี
1 ให้เกินดักของเครื
เรียนเปรีอญาติ
ยบเทีตยามที
บศั่รกะบุ
ราชตามโจทย์
าหนดให้ศักราชให้สัมพันธ์กับที่โจทย์กาหนด

คุณปู่เกิดปีพุทธศักราชที่............ตรงกับปีคริสต์ศักราชที่...........
คุณย่าเกิดปีพุทธศักราชที่............ตรงกับปีจุลศักราชที่...........

คุณพ่อเกิดปีพุทธศักราชที่............ตรงกับปีมหาศักราชที่...........

คุณแม่เกิดปีพุทธศักราชที่............ตรงกับปีรัตนโกสินทร์ศกที่...........

คุณลุงเกิดปีพุทธศักราชที่............ตรงกับปีฮิจเราะห์ศักราชที่...........

คุณป้าเกิดปีพุทธศักราชที่............ตรงกับปีคริสต์ศักราชที่...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 4.1 ม.๑/๓ น ำวิ ธี ก ำรทำง
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ประวั ติ ศ ำสตร์ ม ำใช้ ศึ ก ษำเหตุ ก ำรณ์ ท ำง
ไทย โดยครูมีแนวทำงคำถำม ดังนี้
ประวัติศำสตร์
1.1 “ถ้ ำ นั ก เรี ย นต้ อ งกำรศึ ก ษำเรื่ อ งรำวทำงประวั ติ ศ ำสตร์
สาระสาคัญ
หลั ก ฐำนทำงประวั ติ ศ ำสตร์ เ ป็ น สำมำรถสืบค้นได้จำกแหล่งใดบ้ำง” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ใน
ปัจจัยสำคัญในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ ซึ่ง ดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ผู้ศึกษำจ
ษาจำ�เป็
ากษ์หหลัลักกฐำนอย่
ฐานอย่ำงถี
าง่
ำเป็นนต้ต้อองวิงวิพพำกษ์
1.2 “หลั ก ฐำนทำงประวั ติ ศ ำสตร์ มี ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรศึ ก ษำ
ถีถ้่ถวน้วนเพืเพื่อ่อให้ให้ได้ได้รับรับข้อข้มูอลมูทีลที่มีป่มีประสิ
ระสิทธิทภธิำพ
ภาพ ประวัติศำสตร์อย่ำงไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพิ นิจ
ขอบเขตเนื้อหา
ของครูผู้สอน)
1. หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ไทย
2. ครูพูดเชื่อมโยงเข้ำสู่บทเรียนดังนี้ “หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์เป็น
2. ประเภทของหลั ก ฐำนทำง กุ ญ แจส ำคั ญ ที่ จ ะท ำให้ นั ก ประวั ติ ศ ำสตร์ รั บ รู้ เข้ ำ ใจเหตุ ก ำรณ์ ท ำง
ประวัติศำสตร์
ประวัติศำสตร์ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้จำกกิจกรรมกำรเรียน
2.1 จำแนกตำมลั ก ษณะหรื อ กำรสอน เรื่อง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ไทย”
วิธีกำรบันทึก
ขั้นสอน
๒.๑.๑
กฐำนประเภท
3. ครูอธิบำยควำมหมำยของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และประเภท
๑)
หลักหลั
ฐานประเภท
ลำยลักษณ์อักษร
ของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ จำกนั้นครูสุ่มนักเรียนมำอธิบำยควำมหมำย
๒)
หลักฐานไม่
เป็น เ ป็ น ของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และประเภทของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
๒.๑.๒
หลั ก ฐำนไม่
ลำยลักษณ์อักษร
หน้ำชั้นเรียน
2.2 จ ำแนกตำมควำมส ำคั ญ
4. นั ก เรี ย นท ำกิ จ กรรม “Think pair share ร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น
ของหลักฐำน
วิเครำะห์” โดยมีรำยละเอียดกิจกรรม ดังนี้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภำพหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ภำพที่ 1 ศิลำจำรึก หลักที่ 1
ภำพที่ 2 เตำทุเรียง
ภำพที่ 3 ลำยเส้ น สลั ก บนแผ่ น
หินชนวน ประดับมณฑปวัดศรีชุม
ภำพที่ 4 เครื่องสังคโลก
ภำพที่ 5 เจดีย์ทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์
ภำพที่ ๖ กฎหมำยตรำสำมดวง
ภ ำ พ ่ ที๗่ หนั
๗ งสืหอนัเรื่อง งสื อ เ รื่ อ ง
ภาพที
บุพเพสันนิวำส ของรอมแพง
ภำพที่ ๘ หนังสือพิมพ์รำยวัน
ภำพที่ ๙ พระที่ นั่ ง สรรเพชญ
ปรำสำท ณ เมืองโบรำณ จ.สมุทรปรำกำร
ภำพที่ ๑๐ พระราชพงศาวดาร
พระราชพงศาวดาร
กรุงเก่า า ฉบั
ฉบับบหลวงประเสริ
หลวงประเสริฐฐอัอักกษรนิ
ษรนิตติ์ ิ์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กำรทำใบกิจกรรม เรื่อง “Think pair
share ร่วมกันคิด ร่วมกันวิเครำะห์”

๔๔๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๒.๒.๑
หลั ก้นฐำนชั
๔.๑ นักเรียนจับคู่ตำมควำมสมัครใจ
๑)
หลักฐานชั
ต้น ้ น ต้ น
หรือหลักฐำนปฐมภูมิ
๔.๒ ครูนำภำพหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ไทยติดบนกระดำน
๒.๒.๒
หลั ก้นฐำนชั
๒)
หลักฐานชั
รอง ้ น รอง หน้ำชั้นเรียน ดังนี้
ภำพที่ 1 ศิลำจำรึกหลักที่ 1
หรือหลักฐำนทุติยภูมิ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อ ธิ บ ำ ย ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง
หลั กฐำนทำงประวัติ ศำสตร์และประเภท
ของหลั ก ฐำนทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
ที่มำ : http://www.wikiwand.com/th/จำรึกพ่อขุนรำมคำแหง
2. จ ำแนกประเภทของหลั ก ฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง
ภำพที่ 2 เตำทุเรียง
๓. วิเครำะห์ควำมสั มพันธ์ของเหตุกำรณ์
กั บ หลั ก ฐำนทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
สมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
๔. วิเครำะห์ควำมสำคัญของหลักฐำนทำง
ประ วั ติ ศำ สต ร์ ไ ทย ที่ มี ต่ อ กำ รศึ กษ ำ
ที่มำ : https://www.posttoday.com/life/life/449815
449815
ประวัติศำสตร์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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1
ที่มำ : https://sites.google.com/site/samachayamala/1kheruxng-sangkh-lok

418111
ที่มำ : http://418111-history-of-art-in2017/09
thailand.blogspot.com/2017/09/blog-post_65.html
65
ภำพที่ 4 เครื่องสังคโลก

ภำพที่ 3 ลำยเส้นสลักบนแผ่นหินชนวน ประดับมณฑปวัดศรีชุม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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2014/03/
ที่มำ : http://thai-history-art-tourism.blogspot.com/2014/03/blogpost_4.html
4
ภำพที่ ๖ กฎหมำยตรำสำมดวง

ภำพที่ 5 เจดีย์ทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ที่มำ : https://www.matichon.co.th/newspaper635664
cover/news_635664

ที่มำ : https://www.shopat24.com/p/บุ
พเพสันนิวำส/
24
328282/
328282
ภำพที่ ๘ หนังสือพิมพ์รำยวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ที่มำ :
562
http://www.museumthailand.com/th/562/storytelling/กฎหมำยตรำ
สำมดวง/
ภำพที่ ๗ หนังสือ เรื่อง บุพเพสันนิวำส ของรอมแพง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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.+G"' : https://www.thetrippacker.com/th/image;"NJ/UQ-'>
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
AncientCity/144538
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
S'K.+G #] K-1-'7K/4'(P'-,-=
ภาพที่ ๑๐ พระราชพงศาวดารกรุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิงชเก่า า ประวัติศาสตร์/;,L ' `Q2Q <?(/
0-1;!-)
@ทีJ2่ม,ำ:-%)
ฉบั
บหลวงประเสริ
: 3ฐa ) อักษรนิติ์
http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary/component/smilebook/
book/ 10.html?page=2
๔.๓ นั กเรียนแต่ล ะคู่ ทำใบกิจกรรม “Think pair share ร่ว มกัน คิ ด
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักกฐำนทำงประวั
ฐานทางประวัตติศิศำสตร์
าสตร์ไและ
ทย
ร่วมกันวิเครำะห์
” โดยจ
ำแนกประเภทของหลั
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่องกฐำนกั
เวลาและช่
งเวลาทางประวั
ติศาสตร์
เขียนควำมสัมพันธ์ของภำพหลั
บเหตุกวำรณ์
สำคัญทำงประวั
ติศำสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ขั้นสรุป
ที่มา : https://www.finearts.go.th/chantaburilibary/component/smilebook/
ที๕.่มำนัก: เรียนร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำคัญ
book/10.html?page=2
http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary/component/smilebook/
ของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ไทยที่มีต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ จำกนั้นครู
book/
10.html?page=2
10
อธิบำยเพิ
่มเติมให้สมบูรณ์ย2ิ่งขึ้น
๔.๓ นักเรียนแต่ล ะคู่ ทำใบกิจกรรม “Think pair share ร่ว มกัน คิ ด
ร่วมกันวิเครำะห์ ” โดยจำแนกประเภทของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ และ
เขียนควำมสัมพันธ์ของภำพหลักฐำนกับเหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์

4#@ 9,$%&*&+,#&-. /+0 1
รายวิชา&%,9;
ประวั
ิศาสตร์
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A%ต7&89(
:<; %=:&>
ภาพทีS'K.+
่ ๙ พระที
ั่งสรรเพชญปราสาท
ณ เมืองโบราณ> ;"N J /UQ-'>
G \ ่นK-1.+
G %G2 / !--;K7E0-'!'.
จัB.!"=
งหวัด.สมุ
ทรปราการ
-0-','-

แผนการจั
ดการเรี
ยนรู,้ท#&ี่ ๔. /เรื+0 4่อ*&1ง 0 2หลั
กฐานทางประวั
ติศ:าสตร์
ไทย?/,
!"#$%&'(
)$%&*&+
3 45(
$6%#/%37&89(
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เรื่ือง เวลาและช่
วงเวลาทางประวั
ติศาสตร์
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
ที่มำแผนการจั
:
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary/component/smilebook/
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวั
ฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
book/
10.html?page=2
ที๔.๓
่มำ :นั กเรียนแต่ล ะคู่ ทำใบกิจกรรม “Think pair share ร่ว มกัน คิ ด
ร่http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary/component/smilebook/
วมกันวิเครำะห์ ” โดยจำแนกประเภทของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ และ
book/
10.html?page=2
เขี
ยนควำมสั
มพันธ์ของภำพหลักฐำนกับเหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์
๔.๓
ขั้นสรุนัปกเรียนแต่ล ะคู่ ทำใบกิจกรรม “Think pair share ร่ว มกัน คิ ด
ร่วมกันวิ๕.
เครำะห์
โดยจ
กฐำนทำงประวั
ำสตร์ ำคั
และ
นักเรี”ยนร่
วมกัำแนกประเภทของหลั
นอภิปรำย แสดงควำมคิ
ดเห็นเกี่ยวกัตบิศควำมส
ญ
เขี
ยนควำมสั
มพันธ์ของภำพหลั
กำรณ์กสษำประวั
ำคัญทำงประวั
ติศจำกนั
ำสตร์ ้นครู
ของหลั
กฐำนทำงประวั
ติศำสตร์กฐำนกั
ไทยทีบ่มเหตุ
ีต่อกำรศึ
ติศำสตร์
อธิบำยเพิขั่ม้นเติสรุมปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำคัญ
ของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ไทยที่มีต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ จำกนั้นครู
อธิบำยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๔๘
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๔๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
บำยควำมหมำยของหลั
กฐำนทำง
๑อธิอธิ
บายความหมายของหลั
กฐาน - กำรถำม – ตอบ
ประวั ติ ศตำสตร์
ทางประวั
ิศาสตร์แ ละประเภทของ
และประเภท
หลักฐำนทำงประวั
ติศำสตร์
ของหลั
กฐานทางประวั
ติศาสตร์

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. จ ำแนกประเภทของหลั ก ฐำน - กำรถำม – ตอบ
ทำงประวัติศำสตร์
- กำรทำใบกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้

449

เกณฑ์

- ภำพหลั ก ฐำนทำง ดี : :เชืเ่อชืมโยงองค์
่ อ ม โ ย ง อ ง ค์
ความรู
จกรรม
ประวัติศำสตร์
ควำมรู้จ้ จากกิ
ำกกิ
จ กรรม
การเรี
- คำถำม
ก ำ ร เยรีนการสอน
ย น ก ำ ร สและ
อน
พูแล้ดความหมายของ
บอกความหมายของ
ว พู ด ควำมหมำย
หลั
ข อกงฐานทาง
ห ลั ก ฐ ำ น ท ำ ง
ประวั
และแ ละ
ประวัติศติาสตร์
ศ ำสตร์
ประเภทของหลั
ประเภทของหลักกฐาน
ฐำน
ทางประวั
ทำงประวัตติศิ ศาสตร์
ำสตร์ได้ไ ด้
อย่าำงถูงถูกกต้ต้ออง งชัดชัเจน
ด เจน
และครอบคลุ
แ ล ะ ค ร อ มบสาระ
ค ลุ ม
สำ�คั
ญ ำคัญ
สำระส
พอใช้
พอใช้ เชื: ่อเชืมโยงองค์
่อมโยงองค์
จกรรม
ความรู
ควำมรู้จ้ จากกิ
ำกกิ
จ กรรม
การเรี
ก ำ ร เยรีนการสอน
ย น ก ำ ร สและ
อน
บอกความหมายของหลั
พูแล้ดความหมายของหลั
ว พู ด ควำมหมำยกก
ฐานทางประวั
ข อ ง ห ลั ก ฐ ำติศนาสตร์
ทำง
และประเภทของ
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละ
หลั
กฐานทาง กฐำน
ประเภทของหลั
ประวั
ติศาสตร์
ได้อย่าไงด้
ทำงประวั
ติ ศ ำสตร์
ถูอย่กต้ำงถู
องกชัต้ดอเจน
ง ชัดเจน
ปรับปรุง :: ไม่สสามารถ
ำมำรถ
เชืเชื่อ่ อมโยงองค์
ความรู
้ ้
มโยงองค์
ค วำมรู
จากกิ
จำกกิจกรรมการเรี
กรรมกำรเรียยนน
การสอน
และพู
ก ำ ร ส อ และบอกความ
น แ ล้ดความ
ว พู ด
หมายของหลั
ค ว ำ ม ห ม ำกฐานทาง
ยของ
ประวั
ห ลั ตกิศฐาสตร์
ำ นและ
ทำง
ประเภทของหลั
ประวั ติ ศ ำสตร์กฐาน
แ ละ
ทางประวั
ติศาสตร์กไฐำน
ด
ประเภทของหลั
ทำงประวัติศำสตร์ได้
- คำถำม
- ใบกิ จ กรรม เรื่ อ ง
“Think pair share
ร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น
วิเครำะห์”

ดี๑.: ดีเ เชื: ่อเชืมโยงองค์
่ อ มโยงองค์
ควำมรู้จ้ จากกิ
ำกกิจกรรม
จ กรรม
ความรู
ก ำ ร เยรีนการสอน
ย น ก ำ ร ส และ
อน
การเรี
ว จั ด ป ร ะ เ ภก ท
จัแดล้ประเภทของหลั
ประเภทของหลั
ฐำน
ฐานทางประวั
ติศกาสตร์
ทำงประวัติศำสตร์ตำม
ตามหมวดหมู่ได้อย่าง
ห ม ว ด ห มู่ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

๒. วิ เ ครำะห์ ค วำมสั ม พั น ธ์ ข อง
เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ กั บ ห ลั ก ฐ ำ น ท ำ ง
ประวัติศำสตร์

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้
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เกณฑ์
เจนพร้
พร้ออมม
ถูถูกกต้ต้อองง ชัชัดดเจน
อ ธิบายเหตุ
บ ำ ยผเลประกอบ
ห ตุ ผ ล
อธิ
ประกอบ
พอใช้
: เชื่อมโยงองค์
พอใช้ : เชื่อมโยงองค์
ความรู้จากกิจกรรม
ควำมรู้ จ ำกกิ จ กรรม
การเรี
ก ำ ร เยรีนการสอน
ย น ก ำ ร สและ
อน
จัแดล้ประเภทของหลั
ก
ว จั ด ป ร ะ เ ภ ท
ฐานทางประวั
ติศกาสตร์
ประเภทของหลั
ฐำน
ตามหมวดหมู
่ได้อย่ตาำม
ง
ทำงประวัติศำสตร์
่ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
ถูหกมต้อวงดชัหดมูเจน
ถูกบต้ปรุ
อง งชัด: เจน
ไม่สามารถ
ปรั
บปรุง : ไม่
สำมำรถ
ชืปรั่อมโยงองค์
ความรู
้จาก
เชื
่
อ
มโยงองค์
ค
วำมรู
้
กิจกรรม
จำกกิยจนการสอน
กรรมกำรเรีและ
ยน
การเรี
ก ำ ร ส อ น แ ล้ ว จั ด
จัดประเภทของหลัก
ประเภทประเภทของ
ฐานทางประวั
ห ลั ก ฐ ำ นติศทาสตร์
ำง
ตามหมวดหมู
ไ
่
ด้
ประวั ติ ศ ำสตร์ ตำม
๒.หมวดหมู
ดี : อภิ่ไปด้รายคุณค่า
ของหลั
ฐานทาง
๒. ดี : กอภิ
ปรำยคุณค่ำ
ข อ ง ตหิศลัาสตร์
ก ฐ ำแล้
น ทว ำ ง
ประวั
และ
ประวั
ติ ศ ำสตร์
สรุ
ปความสั
มพันธ์ขแล้
องว
สรุปกควำมสั
พันกธ์ฐาน
ของ
เหตุ
ารณ์กับมหลั
เหตุกำรณ์ตกิศับาสตร์
หลักไฐำน
ทางประวั
ด้
ทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ไ ด้
อย่างสมเหตุสมผล
อย่ ำ งส มเห ตุ ส มผ ล
ชัชัดดเจน
และเสนอแนะ
เจน และเสนอแนะ
ข้ข้ออมูลมูสนัล บสสนุ
นั นบเพิส่มนุเตินม
พอใช้
เพิ่มเติม: อภิปรายคุณค่า
ของหลั
พ อ ใ ช้กฐานทาง
: อ ภิ ป ร ำ ย
ประวั
าสตร์ แล้
และ
คุ ณ ค่ตำิศของหลั
กวฐำน
ทำงประวั
สรุ
ปความสัมตพัิ ศนำสตร์
ธ์ของ
แล้วกสรุ
ปควำมสั
พันธ์
ารณ์
กับหลักมฐาน
เหตุ
ข อ ง เ ห ตุติศกาสตร์
ำ ร ณ์ได้กั บ
ทางประวั
ห าลังสมเหตุ
ก ฐ ำสนมผล
ทำง
อย่
ชัประวั
ดเจนติศำสตร์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผล ชัดเจน
ปรั
ปรับบปรุ
ปรุงง :: ไม่
ไม่สสามารถ
ำมำรถ
อภิ
ป
รายคุ
ณ
ค่
า
ของ
อภิ ป รำยคุ ณ ค่ ำ ของ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
วิเครำะห์ ควำมสำคัญของหลักฐำน - กำรถำม – ตอบ
ทำง ปร ะวั ติ ศ ำส ตร์ ไท ยที่ มี ต่ อ
กำรศึกษำประวัติศำสตร์

เครื่องมือที่ใช้

- คำถำม

เกณฑ์
ห ลักฐานทาง
กฐำนทำง
หลั
ประวัตติศิ ศาสตร์
ำสตร์และ
ประวั
แล้แล้
ว ว
สรุปความสั
ควำมสัมมพันธ์ของ
เหตุการณ์
ำรณ์กับหลักฐาน
ฐำน
ทางประวั
าสตร์ไได้ด้
ทำงประวัตติศิศำสตร์
่ อ ม โ ย ง อ ง ค์
ดีดี : :เชืเ่อชืมโยงองค์
ควำมรู้จ้ากกิ
จ ำกกิ
จ กรรม
ความรู
จกรรม
ก ำ ร เยรีนการสอน
ย น ก ำ ร สและ
อน
การเรี
มกัปนราย
อภิ ป รำย
ร่แล้
วมกัว ร่นวอภิ
ค ว ำ ม สญำของหลั
คั ญ ข กอ ง
ความสำ�คั
ห ลั ก ฐ ำ นติศทาสตร์
ำง
ฐานทางประวั
ประวั่มตีติศ่อำสตร์
ไทยที
การศึไกทยที
ษา ่มี
ต่ อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประวัติศาสตรได้อย่าง
ประวัติศำสตร์ได้อย่ำง
สมเหตุ
สมเหตุสสมผล
มผลชัดชัเจน
ด เจน
พร้
อ
มยกตั
ว
อย่
า
ง
พ ร้ อ ม ย ก ตั ว อ ย่ ำ ง
ประกอบ  
ประกอบ
พอใช้
พอใช้: :เชืเชื่อ่อมโยงองค์
มโยงองค์
ความรู
จกรรม
ควำมรู้จ้ากกิ
จ ำกกิ
จ กรรม
การเรี
ก ำ ร เยรีนการสอน
ย น ก ำ ร สและ
อน
มกัปนราย
อภิ ป รำย
ร่แล้
วมกัว ร่นวอภิ
ค ว ำ ม สญำของหลั
คั ญ ข กอ ง
ความสำ�คั
ห ลั ก ฐ ำ นติศทาสตร์
ำง
ฐานทางประวั
ประวั่มตีติศ่อำสตร์
ไทยที
การศึไกทยที
ษา ่มี
ต่ อ ตกิศำาสตรได้
ร ศึ กอย่ษางำ
ประวั
ประวัตสิศมผล
ำสตร์ชัไดด้เจน
อย่ำง
สมเหตุ
สมเหตุ:สไม่
มผล
ชัดเจน
พอใช้
สามารถ
ปรับปรุง : ไม่สำมำรถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้
เชื่ อ มโยงองค์ ค วำมรู้
จากกิ
จำกกิจจกรรมการเรี
กรรมกำรเรียยนน
การสอน
กำรสอนและร่
แล้ ววร่มกั
ว มกัน น
อภิ
ญญ
อภิปปรายความสำ�คั
รำยควำมส ำคั
ของหลั
ข อ ง หกลัฐาน
กฐำนทำง
ทางประวั
ติศาสตร์
ไทย่มี
ประวัติศำสตร์
ไทยที
ทีต่่มอีต่อกการศึ
ำ รกษา
ศึ ก ษ ำ
ประวั
ประวัตติศิศาสตรได้
ำสตร์ได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

453
กฎหมำยตรำสำมดวง
453 453
453
453
453
หนังงสืสืออ เรื
เรื่อ่องง บุบุพพเพสั
เพสันนนินิววำส
ำส
หนั
ของรอมแพง
ของรอมแพง
441
หนังงสืสืออพิพิมมพ์พ์รรำยวั
ำยวันน
หนั
พระที่น่นั่งั่งสรรเพชญปรำสำท
สรรเพชญปรำสำท ณ
ณ
พระที
เมือองโบรำณ
งโบรำณ
เมื
ใบกิจกรรม เรือ่ ง “Think pair share ร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์
”
จ.สมุ
ท
รปรำกำร
จ.สมุ
ท
รปรำกำร
ใบกิ
pair
ร่วร่มกั
คราะห์
”” ”
ใบกิจกรรม
จใบกิ
กรรม
จเรืกรรม
เรือ่ งอ่ ง“Think
เรื“Think
อ่ ง “Think
pairshare
pair
shareshare
วมกันร่นคิวดคิมกั
ดร่นวร่มกั
คิวมกั
ดนร่นวิวเวิมกั
เคราะห์
นวิเคราะห์
พระรำชพงศำวดำรกรุงงเก่
เก่ำำ
พระรำชพงศำวดำรกรุ
ฉบับบ่อหลวงประเสริ
หลวงประเสริ
ษรนิตติ์ิ์
คำชี้แจง : กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนร่วมกันระบุประเภทของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ โดยทำเครื
งหมำย ฐฐอัอักกษรนิ
ฉบั
คำชี
้แจง
กิ: จกิ้แกรรมที
นัก่ น1เรีักเรี
ยให้
นร่
วักมกั
ระบุ
ประเภทของหลั
กฐำนทำงประวั
ติศตำสตร์
ำเครื
่องหมำย
คำชี
้แจงค: ำชี
จจงกรรมที
่ 1ให้ให้
ยนนร่
วเรีมกั
นระบุ
ปนระเภทของหลั
กฐำนทำงประวั
ิศำสตร์
ำเครื
่องหมำย
: กิจ่ 1กรรมที
ยนนร่
วมกั
ระบุประเภทของหลั
กฐำนทำงประวั
ตโดยท
ิศโดยท
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ภำพที่ 2 เตำทุเรียง เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ภำพที่ 3 ลำยเส้นสลักบนแผ่นหินชนวน ประดับมณฑปวัดศรีชุม เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำวทำง
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 ภำพที่ 4 เครื่องสังคโลก เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
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/เรื่องรำวทำงประวั
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 ภำพที่ 4 เครื่องสังคโลก เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ภำพที่ 5 เจดีย์ทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ภำพที่ ๖ กฎหมำยตรำสำมดวง เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ภำพที่ ๗ หนังสือ เรื่อง บุพเพสันนิวำส ของรอมแพง เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์
อย่ำงไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ภำพที่ ๘ หนังสือพิมพ์รำยวัน เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ภำพที่ ๙ พระที่นั่งสรรเพชญปรำสำท ณ เมืองโบรำณ จ.สมุทรปรำกำร เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำว
ทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ภำพที่ ๑๐ พระราชพงศาวดารกรุงงเก่
เก่า า ฉบั
ฉบับบหลวงประเสริ
หลวงประเสริฐฐอัอักษรนิติ์ เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์/เรื่องรำว
ทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ส 4.1 ม.๑/๓ น ำวิ ธี ก ำรทำง
ขั้นนา
1. ครูนำเสนอภำพองค์พระปฐมเจดีย์ และร่วมกันอภิปรำย โดยครูมีแนวคำถำม
ประวั ติ ศ ำสตร์ ม ำใช้ ศึ ก ษำเหตุ ก ำรณ์ ท ำง
ดังนี้
ประวัติศำสตร์
สาระสาคัญ
วิ ธี ก ำรทำงประวั ติ ศ ำสตร์ เ ป็ น
เครื่ อ งมือ ส ำคั ญในกำรค้น หำค ำตอบของ
งราวต่ต่างำงๆๆทีที่เกิ่เกิดดขึขึ้น้น ซึซึ่ง่งจะส่
เรื่องรำว
จะส่งงผลให้ผู้
ศึ ก ษำเข้ ำ ใจเหตุ ก ำรณ์ ต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
ขอบเขตเนื้อหา
ที่มำ : http://www.amazingthaitour.com/เที่ยวเทศกำล/
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
เทศกำลนมัสกำรองค์พระปฐมเจดีย์-ประจำปี-2561/
2561/
1. กำรกำหนดหัวเรื่อง
1.1 “นักเรียนทรำบหรือไม่ว่ำ สถำนที่ในภำพมีชื่อว่ำอะไร” (พิจารณา
2. กำรรวบรวมหลักฐำน
3.กำรตรว จสอบและกำร จากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครู)
1.2 “สถำนที่ในภำพมีประวัติควำมเป็นมำอย่ำงไร” (พิจารณาจากคาตอบ
การประเมิ
ประเมิ
นหลันกหลั
ฐำนกฐาน
ของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครู)
4. กำรตีควำม
1.3 “เรำทรำบได้อย่ ำงไรว่ำ สถำนที่ แห่ งนี้ มีควำมประวั ติควำมเป็นมำ
5. กำรเรียบเรียงและนำเสนอ
อย่ำงไร” (พิจำรณำจำกคำตอบของนักเรียนโดยอยูใ่ นดุลยพินิจของครู)
1.4 “เรำจะรู้อย่ำงไรว่ำข้อมูลที่นำเสนอ มีควำมถูกต้อง และเป็นควำม
จริง” (พิจำรณำจำกคำตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครู)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภำพองค์พระปฐมเจดีย์
2. รูปภำพแหล่งโบรำณคดี
บ้ำนเชียง
๓2. ใบกิจกรรม เรื่อง แกะรอย
ประวัติศำสตร์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิ จ ก รร ม เ รื่ อ ง แ กะ รอ ย
ประวัติศำสตร์ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่ ว ม กั น น ำ ขั้ น ต อ น วิ ธี ก ำ ร ท ำ ง
ประวั ติ ศ ำสตร์ ม ำศึ ก ษำภำพแหล่ ง
โบรำณคดีบ้ำนเชียง จ.อุดรธำนี

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๕๕

455
443

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. จำกค ำตอบของนัก เรีย น ครู พูด เชื่อ มโยงเข้ ำ สู่ บ ทเรี ย นดั ง นี้ “กำรเรี ย น
ด้านความรู้
ประวัติศำสตร์ต้องทำควำมเข้ำใจวิธีกำรทำงประวั ติศำสตร์ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
1. สรุปควำมหมำยของวิธีกำรทำง เพื่อกำรค้นหำคำตอบของเหตุก ำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์อย่ ำงเป็ นระบบ วัน นี้
ประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง
นักเรียนจะได้เรียนรู้จำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เรื่อง วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์”
2. อธิบำยขั้นตอนของวิธีกำรทำง
ขั้นสอน
ประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง
๓. นักเรียนร่ ว มกันอภิป รำยควำมหมำยของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ แล้ ว
ด้านทักษะและกระบวนการ
ร่ว มกันสรุ ปควำมหมำยของวิธีก ำรทำงประวัติศ ำสตร์ จำกนั้น ครูเพิ่ มเติมควำมรู้ใ ห้
3. นำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ใช้สืบค้นเรื่องรำวของเหตุกำรณ์สำคัญทำง
๔. ครูอธิบำยขั้นตอนของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ให้นักเรียนศึกษำ จำกนั้นครู
สุ่มนักเรียนออกมำอธิบำยขั้นตอนของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์หน้ำชั้นเรียน
ประวัติศำสตร์ได้อย่ำงเป็นระบบ
ด้านคุณลักษณะ
๕. นักเรียนทำกิจกรรม “แกะรอยประวัติศำสตร์ ” โดยมีรำยละเอียดกิจกรรม
ข องวิของวิ
ธี ก ำรทำง
4. อภิ ป รำยประโยชน์
           ๔.
อภิปรายประโยชน์
ธีการ ดังนี้
๕.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่มเท่ำ ๆ กัน
ประวั
ติศำสตร์
ที่มทีตี่ม่อีตกำรศึ
ทางประวั
ติศาสตร์
่อการศึกษำเหตุ
กษาเหตุกกำรณ์
ารณ์
๕.๒ นักเรียนศึกษำภำพแหล่ งโบรำณคดีบ้ำนเชียง จ.อุดรธำนี จำกนั้น
ทำงประวั
ำสตร์ไได้ด้ออย่ย่าำงมี
งมีเเหตุ
หตุผผลล
ทางประวัติศาสตร์
นั ก เรี ย นแต่ล ะกลุ่ มร่ ว มกั นน ำขั้น ตอนวิธี กำรทำงประวั ติศ ำสตร์ม ำศึก ษำภำพแหล่ ง
โบรำณคดีดังกล่ำวดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กำรกำหนดหัวเรื่องที่ศึกษำ
ขั้นตอนที่ ๒ กำรรวบรวมหลักฐำน
ขั้นตอนที่ ๓ กำรประเมินคุณค่ำของหลักฐำน
ขั้นตอนที่ ๔ กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๕ กำรเรียบเรียงหรือกำรนำเสนอ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๕๖

456
444

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
๕.๓ เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำนำเสนอผลกำรศึกษำโดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ดังกล่ำวหน้ำชั้นเรียน
๕.๔ ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รำย และสรุ ป ขั้ น ตอนวิ ธี ก ำรทำง
ประวัติศำสตร์ให้สมบูรณ์
ขั้นสรุป
๖. นักเรียนร่วมกันระดมสมองพร้อมทั้งอภิปรำยว่ำ “วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
มีป ระโยชน์ อ ย่ ำ งไรต่ อ กำรศึ ก ษำเหตุ ก ำรณ์ ท ำงประวั ติศ ำสตร์ ” จำกนั้ น ครู อ ธิ บ ำย
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๗. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยว่ำ “วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ มีประโยชน์อย่ำงไร
ในชีวิตประจำวัน”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๕๗

445

458
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. สรุปควำมหมำยของวิธีกำร - กำรถำม – ตอบ
ทำงประวัติศำสตร์

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คำถำม
- ภำพองค์ พ ระปฐม
เจดีย์

๑. ดี : อภิ
อภิปปรำย
รายแล้
และ
ว
ร่วมกันหาข้
หำข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความหมายของวิ
ควำมหมำยของวิธีการทาง
ำรทำง
ประวัติศาสตร์
ำสตร์ได้อย่าำง
ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครอบคลุมสาระสำ�คั
สำระสำคัญ
พอใช้ : อภิปราย
รำย และ
แล้ว
ร่วมกันหาข้
หำข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความหมายของวิ
ควำมหมำยของวิธีการทาง
ำรทำง
ประวัติศาสตร์
ำสตร์ได้อย่าำง
ถูกต้อง ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ำมำรถ
อภิปราย
รำย และ
แล้วร่วมกันหำ
ร่ข้วอมกั
อสรุบควำมหมำย
ปเกี่ยวกับ
สรุนปหาข้
เกี่ยวกั
ความหมายของวิ
ของวิธีกำรทำง ธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ำสตร์ได้
๒. ดี : เชืเชื่อ่อมโยงองค์
มโยงองค์คควำมรู
วามรู้ ้
จากกิ
จำกกิจกรรมการเรี
กรรมกำรเรียนการ
นกำร
สอน และพู
การสอน
ำเสนอขั้น้น
แล้วและน�
พูดนำ�เสนอขั
นำเสนอ
ตอนของวิ
ธีการทาง
ขั้นตอนของวิ
ธีกำรทำง
ประวัติศาสตร์
ำสตร์ได้อย่าำงถู
งก
ต้ถูอกงต้อครบถ้
วน วพร้
ง ครบถ้
น อพร้มยก
อม
ตัยกตั
วอย่วาอย่งประกอบ
ำงประกอบ
พอใช้ : เชื่อมโยงองค์ความรู้
จากกิ
ยนการ
ควำมรูจกรรมการเรี
้จำกกิจกรรมกำร
สอน
และพู
ดำเสนอขั
นำ�เสนอขั
และน�
การสอน
และน�
ำเสนอขั
เรียนกำรสอน
แล้
วพู้นด ้น้น
ตอนของวิ
ารทาง ธีกำร
นำเสนอขั้นธีกตอนของวิ
ประวั
ติศาสตร์
ได้อย่ได้างถู
ทำงประวั
ติศำสตร์
อย่กำง
ต้ถูอกงต้อครบถ้
วน วน
ง ครบถ้
ปรับปรุง :: ไม่สามารถ
ำมำรถ
เชืเชื่อ่อมโยงองค์
มโยงองค์ความรู
วำมรู้จาก
ำก
ย
นการสอน
กิจกรรมการเรี
กรรมกำรเรี นกำรสอน
้น้นตอนของ
และพู
นำ�เสนอขั
และน�
้นตอนของ
แล้วพูำดดเสนอขั
นำเสนอขั
ตอนของ
วิวิธธีกีการทางประวั
ต
ศ
ิ
ำรทำงประวัติศาสตร์
ำสตร์ไได้ด้

- คำถำม

ดี : เชื่อมโยงองค์ควำมรู้จำก
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

2. อธิบำยขั้นตอนของวิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์

ด้านทักษะ/กระบวนการ
น ำวิ ธีก ำรทำงประวัติ ศำสตร์ - กำรถำม – ตอบ
มำใช้ สื บ ค้ น เรื่ อ งรำวของ - กำรทำใบกิจกรรม

458
446

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เด้หานทั
ตุ ก ษะ/กระบวนการ
ำ ร ณ์ ส ำ คั ญ ท ำ ง
ประวั
ำสตร์ ตติศิ าสตร์
นนำ�วิ
ำวิ ธตกี กิศารทางประวั
ำรทำงประวั
ศำสตร์ - กำรถำม – ตอบ
สิ่งทีสส่ตืบื ้อค้บงการวั
น - กำรทำใบกิ
วิธีกจารกรรม
มำใช้
รืด่ อ/ประเมิ
งรำวของ
มาใช้
นค้เรืน่อเงราวของ
เเหตุ
ห ตุการณ์
ก ำ สรำ�คั
ณ์ญสทาง
ำ คั ญ ท ำ ง
ประวั
ประวัตติศิศำสตร์
าสตร์

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรำยประโยชน์ของวิธีกำร
ทำงประวั ติ ศ ำส ตร์ ที่ มี ต่ อ
ด้กำานคุ
กษณะ
ร ศึณกลัษำ
เ ห ตุ กำ ร ณ์ ท ำ ง
อภิ
ปรำยประโยชน์
ประวั
ติศำสตร์ ของวิธีกำร
ทำงประวั ติ ศ ำส ตร์ ที่ มี ต่ อ
กำ ร ศึ ก ษำ เ ห ตุ กำ ร ณ์ ท ำ ง
ประวัติศำสตร์

- กำรถำม – ตอบ
- กำรอภิปรำย
- กำรถำม – ตอบ
- กำรอภิปรำย

เชื่อมโยงองค์ควำมรู้จำก 459
459
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
แล้วพูดนำเสนอขั้นตอนของ 447
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์ติศำสตร์ได้ 459
วิธีกำรทำงประวั
- ใบกิจกรรม เรื่อง
แล้วใช้วิธีกำรทำง 459
แกะรอย
ประวั
ำสตร์ในกำรสื
บ้จค้้จำก
นาก
- คำถำม
ดี : เชืเชืต่อ่อิศมโยงองค์
คควำมรู
มโยงองค์
วามรู
เครืตจิศกรรม
่อำสตร์
งมือทีเรื่ใ่อช้ง
เกณฑ์
ประวั
งรำวของเหตุ
กำรณ์
กรรมกำรเรี
นกำรสอน
- ใบกิ
กิเรืจ่อกรรมการเรี
ยนการสอน
-แกะรอยประวั
ใบกิจกรรม เรืตศิ่อาสตร์
ง และใช้
แล้
ใช้ทำงประวั
ำรทำงติศำสตร์ได้
สำคัวญ
ววิธิธีกีการทาง
แกะรอย
ประวั
ำสตร์
นกำรสื
อย่ำงเป็
ระบบใในการสื
ชัดเจนบบค้ค้นน
ประวั
ตติศิศนาสตร์
ประวัติศำสตร์
งรำวของเหตุ
ำรณ์นสำ�คัญ
และครอบคลุ
มประเด็
เรืเรื
่อ่องราวของเหตุ
กการณ์
สำคัญทำงประวัติศำสตร์ได้
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่าง
อย่
ำงเป็: นเชืระบบ
ชัดเจน
พอใช้
่อมโยงองค์
เป็
น
ระบบ
ชั
ด
เจน
และน
และครอบคลุ
ประเด็
ควำมรู้จำกกิจมกรรมกำร
ครอบคลุ
สเรีำคั
ญ มประเด็
ยนกำรสอน
แล้นวสำ�คั
ใช้วิธญีกำร
พอใช้
:: เชืเชืต่อ่อิศมโยงองค์
ความรู้
พอใช้
มโยงองค์
ทำงประวั
ำสตร์ในกำร
จากกิ
ยน
ควำมรู
ำกกิ
จกรรมกำร
สืบค้นจเรื้จกรรมการเรี
่องรำวของ
การสอน
ิธวีกใช้ารทาง
เรี
ยนกำรสอน
วิธีกำร
เหตุ
กำรณ์และใช้
สำคัญแล้วทำง
ประวั
ติศาสตร์
ทำงประวั
ติศำสตร์
ำสตร์
ไในการสื
ด้อย่ในกำร
ำงเป็บนค้น
บ่อค้งราวของเหตุ
นเรืชัด่อเจน
งรำวของ
เรืสืระบบ
การณ์สำ�คัญ
เหตุ
ำรณ์
ำคัาสตร์
ทำง
ปรับกปรุ
ง ต:สิศไม่
สญำมำรถ
ทางประวั
ได้อย่าง
ประวั
ต
ศ
ิ
ำสตร์
ไ
ด้
อ
ย่
เชืน่อมโยงองค์
วำมรูำ้จงเป็
ำก น
เป็
ระบบ ชัดคเจน
ระบบ
กิจบกรรมกำรเรี
นกำรสอน
ปรั
ปรุชังด:เจน
ไม่สยามารถเชื
่อม
ปรั
บ
ปรุ
ง
:
ไม่
ส
ำมำรถ
แล้
ว
ใช้
ว
ธ
ิ
ก
ี
ำรทำง
โยงองค์ความรู้จากกิจกรรม
เชื
่อมโยงองค์
้จำกบค้น
ประวั
ตยิศนการสอนและใช้
ำสตร์คใวำมรู
นกำรสื
การเรี
วิธี
กิเรืจ่อกรรมกำรเรี
ยนกำรสอน
งรำวของเหตุ
กำรณ์
การทางประวั
ติศาสตร์
แล้
ใช้ทำงประวั
วิธีกำรทำงติศำสตร์ได้
สำคัวญ
ในการสื
ค้นเรืใ่อนกำรสื
งราวของ
ประวัติศบำสตร์
บค้น
เหตุ
ก
ารณ์
ส
ำ�คั
ญ
ทาง
ดีเรื่อ: งรำวของเหตุ
เชื่อมโยงองค์กคำรณ์
วำมรู้จำก
- คำถำม
าสตร์
ไ
ด้
ประวั
ต
ศ
ิ
ญทำงประวัยตนกำรสอน
ิศำสตร์ได้
จกรรมกำรเรี
- แ บ บ สั ง เ ก ต กิสำคั
แล้วร่วมกันแสดงควำม
พฤติกรรม
คควำมรู
- คำถำม
่ยวกับประโยชน์
ดีคิด: เห็เชืเชืน่อ่อเกีมโยงองค์
มโยงองค์
วามรู้จ้จำกาก
จกรรมการเรี
กรรมกำรเรี
นกำรสอน
- แบบสั
แ บ งบเกต
สั ง เ ก ต กิของวิ
ธีกำรทำงยนการสอน
แล้
วร่วตมกั
แสดงควำม
พฤติกรรม
ประวั
ิศำสตร์
ที่มีต่อ ด
รรม
และร่
นแสดงความคิ
คิกำรศึ
ดนเห็เกีกน่ยษำเหตุ
เกีวกั่ยบวกัประโยชน์
บกประโยชน์
ำรณ์ทำง
เห็
ของวิธี
ของวิ
ประวัธตีกิศำรทำง
ำสตร์ตไิศด้าสตร์
อย่ำง ที่มีต่อ
การทางประวั
ประวั
ำสตร์กชัทารณ์
ีต่อทพร้
สมเหตุกตษาเหตุ
สิศมผล
ดี่มเจน
การศึ
าง อม
กำรศึ
กำรณ์
ำง
ยกตัวตกอย่ิศษำเหตุ
ำงประกอบ
ประวั
าสตรได้
อย่าทงสมเหตุ
ประวั
ำสตร์
ไพร้
ด้ออย่มยก
ำง
พอใช้ตชั:ิศดเชื
่อมโยงองค์
สมผล
เจน
มผลจชักรรมกำร
ดเจน พร้อม
ควำมรู
้จสำกกิ
ตัสมเหตุ
วอย่างประกอบ
ยกตั
วอย่
เรียนกำรสอน
แล้วร่วมกัน
พอใช้
: เชืำงประกอบ
่อมโยงองค์
พอใช้
เชื่อมโยงองค์
แสดงควำมคิ
เห็นเกี่ยวกับยน
ความรู
้จ: ากกิ
จดกรรมการเรี
ควำมรู
้จำกกิ
จกรรมกำร
ประโยชน์
ของวิ
ีกำรทำง
การสอน
และร่
วธมกั
นแสดง
เรี
ยนกำรสอน
ประวั
ติศำสตร์ทแล้ี่มีตวร่่อวมกัน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์
ของวิธีการทาง
ประโยชน์ของวิธีกำรทำง
ประวั
ประวัตติศิศาสตร์
ำสตร์ทที่มี่มีตีต่อ่อ
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วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
กำรศึกษำเหตุกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผล ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สำมำรถ
เชื่อมโยงองค์ควำมรู้จำก
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
แล้วร่วมกันแสดงควำม
และ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
ของวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ที่มีต่อ
กำรศึกษำเหตุกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร์ได้

บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
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ใบกิจกรรม เรือ่ ง แกะรอยประวัติศาสตร์
คาชี้แจง : กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาภาพแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ
ทอดพระเนตรกำรขุดค้นที่แหล่งโบรำณคดีบ้ำนเชียง นำยพจน์ เกื้อกูล และ
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ สุด แสงวิเชียร ถวำยคำอธิบำย
(ที่มำภำพ: สำนักรำชเลขำ www.ohmpps.go.th)
ที่มำ พิพิธภัณฑ์ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
http://museum.socanth.tu.ac.th/

เครื่องปั้นดินเผำลำยเขียนสีแดงบนพื้นขำว จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติบ้ำนเชียง (ภำพโดย พจนก กำญจนจันทร)
ที่มำ พิพิธภัณฑ์ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
http://museum.socanth.tu.ac.th/

ที่มำ พิพิธภัณฑ์ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ http://museum.socanth.tu.ac.th/
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1. จำกภำพดังกล่ำว ให้นักเรียนร่วมกันกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษำ
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...........................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

2. จำกหัวข้อเรื่องที่นักเรียนกำหนด นักเรียนจะสำมำรถศึกษำค้นคว้ำ หรือรวบรวมหลักฐำนได้จำกที่ใดบ้ำง
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

3. นักเรียนคิดว่ำจำกภำพเครื่องปั้นดินเผำดังกล่ำวนี้มีควำมน่ำเชื่อถือหรือไม่ เพรำะเหตุใด
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ................

4. จำกภำพหรือหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงสภำพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนในยุคสมัยดังกล่ำว
อย่ำงไรบ้ำง
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...........................
.................................................................................................................................................................................................

5. ตำมประเด็นในข้อ 1-4 นักเรียนจะใช้วิธีกำรนำเสนอข้อมูลอย่ำงไรที่จะทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมีควำมน่ำเชื่อถือ หรือมี
ควำมน่ำสนใจ
............................................................................................................................................................ .........................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รหัสวิชา ส 21102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 256๒
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่ ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าสาคัญของโลก ส่งผลให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับรับเอาอารยธรรมจากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น จนเกิด
เป็ น เอกลั กษณ์ ข องภู มิ ภ าค และส่ งผลพั ฒ นาการทั้ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ การเมิ อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. อธิบายตาแหน่งที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อและลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
2. อภิปรายอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่ส่ งผลต่อภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
3. ระบุสาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
4. อธิ บ ายลั ก ษณะอิ ทธิ พ ลของชาติ ต ะวั น ตกที่ ส่ ง ผลต่ อ ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวั น
ออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
5. ระบุสาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
6. อธิบ ายลั กษณะของอิท ธิพลชาติตะวัน ตกในภู มิภ าคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ไ ด้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผล
๗. อธิบายพัฒนาการในสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
๘. อธิบายพัฒนาการในสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
๙. อธิบายพัฒนาการในสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
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๑๐. อธิบ ายข้อมูลพื้น ฐานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามประเด็นที่
กาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
๑๑. อธิบายประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก
ความร่วมมือ และการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
1๒. อธิบายหลักการ และจุดมุ่งหมายความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้
อย่างถูกต้อง
ทักษะ

1. นาเสนอแผนผังความคิดสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่ งผลต่อพัฒ นาการของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์การขยายตัวของอิทธิพลจากอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างสมเหตุสมผล
3. อภิปรายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
4. วิ เ คราะห์ ก ารขยายตั ว ของอิ ท ธิ พ ลจากอารยธรรมอิ น เดี ย ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น
ออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
5. วิ เ คราะห์ ผ ลดี แ ละผลเสี ย ของการเข้ า มาของชาติ ต ะวั น ตกในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น
ออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
6. วิเคราะห์ผลดีและผลเสียจากอิทธิพลชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก
ประเด็นที่กาหนดให้ได้อย่างสมเหตุสมผล
๗. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลพัฒนาการในสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
๘. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลพัฒนาการในสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
๙. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลพัฒนาการในสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
๑๐. วิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
๑๑. วิเคราะห์ผลหรือการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในด้าน
ของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมีเหตุผล
1๒. วิเคราะห์โครงสร้างของความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีเหตุผล
เจตคติ

1. อภิปรายความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและพัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงได้อย่างถูกต้อง

465
๔๖๕ 453

2. อภิปรายผลที่เกิดขึขึ้น้นจากการเข้
จากการเข้าามามี
มามีออิทิทธิธิพพลของอารยธรรมจี
ลของอารยธรรมจีนนและการเลื
และการเลือกรั
อกรับบปรัรับสรร
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
3. อภิป รายผลที่ เกิด ขึ้น จากการเข้ามามีอิทธิพลของอารยธรรมอิน เดีย และการเลื อกรั บ
ปรับสรรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
4. อภิปรายผลของการรับอิทธิพลชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้อย่าง
เหมาะสม
5. อภิปรายอิทธิพลของชาติตะวัน ตกที่ส่งผลต่อ ภูมิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ได้อย่าง
เหมาะสม
๖. อภิปรายผลจากพัฒนาการในสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อปัจจุบัน
ได้อย่างเหมาะสม
๗. อภิปรายผลจากพัฒนาการในสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
๘. อภิปรายผลจากพัฒนาการในสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
๙. น าเสนอแนวทางการปฏิ บั ติ ต นภายใต้ ค วามหลากหลายในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น
ออกเฉียงใต้ ในฐานะของความเป็นพลเมืองโลกได้อย่างเหมาะสม
๑๐. อภิป รายผลที่เกิดขึ้นจากการเป็ นสมาชิกการรวมกลุ่ มของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
๑๑. อภิป รายเกี่ย วกับ การพัฒ นาตนเพื่อการเป็ น สมาชิกที่ดี และมีคุณภาพในประชาคม
อาเซียนได้อย่างเหมาะสม
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๔.1 ความสามารถในการสื่อสาร
๔.2 ความสามารถในการคิด
๔.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.1 มีวินัย
๕.2 ใฝ่เรียนรู้
๕.3 มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
แผนผังมโนทัศน์สรุปองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
แผนผังมโนทัศน์
สรุปองค์ความรู้
เรื่อง พัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

4 (ดีมาก)
เขียยนแผนผั
นแผนทีงความคิ
่ความ ด
เขี
คิดที่แสดงความคิด
รวบยอดหลักได้
อย่างถูกต้องตรง
ประเด็น ขยายความ
คิดย่อยได้ถูกต้อง
ครบทุกประเด็น
เชื่อมโยงความคิด
รวบยอดหลัก ความ
รองความคิ
คิดรอง
ความคิดด
ย่อยได้ชัดเจนมีสี
สวยงาม ประณีต
แยกประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
ประเด็นย่อยได้
ชัดเจน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๔
หมายถึง ดีมาก
คะแนน 3
หมายถึง ดี
คะแนน ๒
หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า 2 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
นแผนทีงทีความคิ
่คม่วาม
นแผนทีงความคิ
่ความ ด เขียยนแผนผั
เขีเขียยนแผนผั
คี วามด
คิดที่แสดงความคิด คิดที่แสดงความคิด
รวบยอดหลักได้
รวบยอดหลักได้
อย่างถูกต้อง ขยาย ถูกต้องขยายความ
คิดย่อยได้ถูกต้องมี
ความคิดย่อยได้
ถูกต้องแต่ไม่ครบ จานวนน้อยประเด็น
ทุกประเด็นมีจานวน เชื่อมโยงความคิด
มากประเด็นเชื่อม รวบยอดหลัก ความ
รอง ความคิดด
โยงความคิดรวบ คิดรองความคิ
ยอดหลัก ความคิด ย่อย มีสีสวยงามไม่
รอง
ความคิดดย่ย่ออยย สามารถแยกประเด็น
รองความคิ
ได้มีสีสวยงามแยก หลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
ประเด็นย่อยได้

1 (ปรับปรุง)
นแผนทีงความคิ
เขีเขียยนแผนผั
ที่คม่ วาม
คี วามด
คิดที่แสดงความคิด
ความคิดรวบยอด
หลักไม่ตรงประเด็น
ขยายความคิดย่อย
ได้ไม่ถูกต้องไม่
เชื่อมโยงความคิด
รวบยอดหลัก
ความคิดรอง
ความ
รองความ
คิดย่อยมีสีไม่
สวยงามไม่สามารถ
แยกประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้มนุษย์ต้อง
เรียนรู้ และปรับตัวเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในพื้นที่
นั้น ๆ ได้
ขอบเขตเนื้อหา
ที่ ตั้ ง อาณาเขต ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะ
ภู มิ อ ากาศของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่
ส่งผลของพัฒนาการในด้านต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง อาณาเขตติ ด ต่ อ และ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นาเสนอแผนผังความคิดสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
ใต้อย่าง
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้
ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาเสนอแผนที่กายภาพทวีปเอเชีย จากนั้นผู้สอนตั้งประเด็นคาถาม
กับนักเรียน ดังนี้
1.1 “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่บริเวณ
ใดในแผนที่ ” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจ ของ
ครูผู้สอน)
1.2 “ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ ประเทศ
ใดบ้าง” (บังกลาเทศ อินเดีย จีน ออสเตรเลีย)
๒. จากคาตอบของนักเรียน ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนดังนี้ “ที่ตั้งและ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอิทธิพลต่อการ
ดารงชีวิต สร้างสรรค์วัฒนธรรมของคนในภูมิภาค ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้
จากกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ขั้นสอน
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็นกลุ่มละ 4 – 5 คน คละความสามารถ
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาแผนที่กายภาพเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และนาป้ายชื่อคาศัพท์ติดลงบนแผนที่กายภาพเอเชียตะวันออกเฉียงให้
ถูกต้อง จากนั้นร่ว มกันอธิบายเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
2. แผนที่กายภาพทวีปเอเชีย
3. แผนที่รัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. แ ผ น ที่ ก า ย ภ า พ เ อ เ ชี ย ต ะ วั น
ออกเฉียงใต้
5. ใบความรู้ เรื่ อง ที่ ตั้ งและลั กษณะ
ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
6. ป้ายชื่อคาศัพท์
7. กระดาษ Flipchart
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด เกี่ ย วกั บ
สภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
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4. ครูให้ นั กเรียนแต่ล ะกลุ่ มร่ว มกันพิจารณาแผนที่กายภาพของภูมิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาข้อมูล จากใบความรู้ เรื่อง ที่ตั้งและ
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิ ป รายความสั ม พั น ธ์ ข องสภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย จากนั้นให้แต่ละกลุ่มอภิปรายกลุ่ม
ส่ งผลต่อ วิถีชี วิตและพั ฒ นาการของภูมิภ าคเอเชี ย ร่วมกัน และเขียนเป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษ Flipchart โดยมีแนว
ใต้อย่างถูกต้อง
คาถาม ดังนี้
ตะวันออกเฉียงได้
4.1 ปัจจัยใดบ้างที่ที่มีผ ลต่อลั กษณะภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวัน ออก
เฉียงใต้
4.2 ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะอย่างไร
4.3 ลักษณะภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะอย่างไร
จากนั้นครูสุ่มตัวแทน 1 - 2 กลุ่มออกมานาเสนอ และร่วมกันอภิปราย
ในห้องเรียนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องร่วมกันในชั้น
เรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒ นาการของภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้
โดยครูเขียนผลจากอิทธิ พลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แยกออกเป็นด้านบนกระดาน ได้แก่
- เศรษฐกิจ
- สังคมและวัฒนธรรม
- การเมือง
- อื่น ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
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ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้และพัฒนาความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่ว มกัน โดย
ครูผู้สอนมีแนวคาถาม ดังนี้
6.1 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (ปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ ศาสนา เชื้ อ ชาติ เศรษฐกิ จ การติ ด ต่ อ กั บ
ต่างประเทศ ฯลฯ)
6.2 เพราะเหตุใด เราจึง ต้องทาความเข้าใจกับ ปัจจั ยต่า ง ๆ เหล่ านี้
(เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยทาให้เราเข้าใจพัฒนาการของภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น มากยิ่ ง ขึ้ น
สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น)

จากนั้ น ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากใบความรู้ เรื่ อ ง ที่ ตั้ ง และ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ จากนั้น
ร่วมกันระดมสมอง และออกมาเขียนที่กระดานหน้าชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๖๙
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470
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิ บ ายต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง อาณาเขต - การถาม – ตอบ
ติดต่อและลักษณะภูมิประเทศของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แผนที่กายภาพเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- ป้ายชื่อคาศัพท์
- คาถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
น าเสนอแผนผั ง ความคิ ด สภาพ - การถาม – ตอบ
ภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ - เขียนแผนผัง
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งได้ ความคิด
อย่างถูกต้อง

ดี : บอกต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง
อ า ณ า เ ข ต ติ ด ต่ อ และ
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ
ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น
ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
พอใช้ : บอกต าแหน่ ง
ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ และ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของ
ภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวั น ออก
เฉียงใต้ได้ ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 60
ป รั บ ป รุ ง : บ อ ก ต า
น่ ง งทีที่ ต่ตั้ งั้ อา ณา เข ต
ต�แห
ำแหน่
ติ ด ต่ อ และลั กษณะภู มิ
ประเทศของภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉีย งใต้ได้ น้อ ย
กว่าร้อยละ 60

- แผนที่กายภาพเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- กระดาษ Flipchart
- คาถาม

ดี : เนื้อหาข้อมูลที่
นาเสนอมีความถูกต้อง
สามารถสรุปเนื้อหาที่
สาคัญได้อย่างกระชับ
เข้าใจชัดเจน, มีการใช้
สัญลักษณ์แสดงความ
สัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง,
ตกแต่งชิ้นงานได้อย่าง
ดึงดูด น่าสนใจ
พอใช้ : เนื้อหาข้อมูลที่
นาเสนอมีความถูกต้อง
สามารถสรุปเนื้อหาที่
สาคัญได้, มีการใช้
สัญลักษณ์แสดง
ความสัมพันธ์ได้อย่าง
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471
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
อภิ ป รายความสั ม พั น ธ์ ข องสภาพ - การถาม – ตอบ
ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้

- คาถาม

เกณฑ์
ถูกต้อง, ตกแต่งชิ้นงานได้
อย่างน่าสนใจ
ปรับปรุง : เนื้อหาข้อมูลที่
นาเสนอมีความถูกต้อง
แต่ยังไม่เข้าใจชัดเจน, มี
การใช้สัญลักษณ์แสดง
ความสัมพันธ์ได้
ดี : ยกตัวอย่างเหตุการณ์
หรือกรณีตัวอย่าง อธิบาย
ประกอบ แสดงความ
เชื่อมโยงขององค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตและพัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงได้ได้อย่าง
เหมาะสม เป็นรูปธรรม
พ อ ใ ช้ : แ ส ด ง ค ว า ม
เชื่ อ มโยงขององค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตและพัฒนาการ
ข อ ง ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงได้ ได้อย่าง
เหมาะสม
ปรับปรุง : เนื้อหาข้อมูลที่
นาเสนอมีความถูกต้อง
แต่ยังไม่เข้าใจชัดเจน, มี
การใช้สัญลักษณ์แสดง
ความสัมพันธ์ได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้
เรื่อง ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/data/product/uploads/other4/SO_M1_12_21.png
4 M1 12_21
ที่ตั้ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางซีกโลกตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย
โดยตั้งอยู่ประมาณระหว่างละติจูดที่ 10 องศาใต้ ถึงละติจูดที่ 28 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 92
องศาตะวันออก ถึง 141 องศาตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) ภาคพื้นทวีป ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และบางส่วนของมาเลเซีย
2) หมู่เกาะ ได้แก่ ฟิลิ ปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ติมอร์ - เลสเต และบางส่ วนของ
ประเทศมาเลเซีย
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อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับประเทศจีน
ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย
ติดต่อกับประเทศอินเดีย และบังกลาเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาแนกได้ดังนี้
1) บริเวณทิวเขาและที่ลาดเชิงเขา ทิวเขาในภูมิภาคนี้มีลักษณะการวางตัว 3 รูป แบบใหญ่
คือ วางตัวในแนวทิศเหนือ – ใต้ เช่น ทิวเขาด้านตะวันตกและตอนกลางของภูมิภาค คือสหภาพพม่า และทิศ
ตะวัน ตก กับ ภาคเหนื อของประเทศไทยและลาว ส่ ว นด้านตะวัน ออกของภูมิ ภ าคจะมีการวางตัว ในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก
2) บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า เป็นพื้นที่ร าบหรือค่อนข้างราบที่เกิดจากการทับถมของตะกอน
จากแม่น้า พบอยู่สองฝั่งของแม่น้า หากแม่น้ามีขนาดเล็กจะพบพื้นที่ราบมีขนาดเล็ก บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเป็น
แหล่งที่ตั้งของชุมชนและเป็นแหล่งการเกษตรที่สาคัญของภูมิภาค
3) บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล บริเวณนี้ประกอบด้วยพื้นที่สามลักษณะ ได้แก่
3.1) บริเวณพื้นที่ที่เป็นหาดทราย ที่เกิดจากการทับถมของทรายจากการกระทา
ของคลื่นในทะเล
3.2) บริเวณพื้นที่ที่เป็นดินเลน มักจะพบป่าไม้ธรรมชาติ เช่น ป่าโกงกาง ป่าจาก
เป็นต้น ซึ่งมีความสาคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลพบได้ทั่วไปในประเทศที่มีอาณา
เขตติดทะเล
๓.3) พื้นที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดทรายหรือหาดเลนเข้าไปในแผ่นดิน
เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบลอนลาดที่เกิดจากการทับถมของทรายหรือเกิดจากการผุพังของหิน จนกลายเป็นที่
ลอนดอน
4) บริเวณหมู่เกาะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่และขนาด
เล็ กมากมาย ประเทศที่มีหมู่เกาะจ านวนมาก ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะมากกว่า 13,000 เกาะ
ประเทศฟิลิปปินส์มีเกาะประมาณ 7,000 เกาะ
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ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลั กษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือเขตร้อน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2
ลักษณะ คือ มีสภาพภูมิอากาศชุ่มชื้นในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูแล้งอย่างชัดเจน และมีฝนตกชุ่มชื้นเกือบ
เดือนสูง
ตลอดทั้งปี เนื่องจากภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร ดังนั้น จึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันหรือรายเดื
สม่าเสมอเกือบตลอดทั้งปี
สาหรับประเทศที่เป็นหมู่เกาะจานวนมาก จะได้รับอิทธิพลจากลมทะเลและพายุแบบต่าง ๆ เกือบ
ตลอดทั้งปี จึงทาให้มีฝ นตกชุก ยกเว้น บางบริเวณที่อาจจะมีอากาศแห้งแล้งได้บ้างเป็นระยะเวลาสั้น เช่น
ทางตะวันออกของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย สาหรับประเทศฟิลิปปินส์พายุไต้ฝุ่นซึ่งมีทั้งความเร็วลมสูงและ
ปริมาณน้าฝนมาก พัดผ่านประเทศเป็นจานวนมากกว่า 10 ลูก ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบที่รุนแรงจนเกิดภัย
ธรรมชาติเป็นประจาทุกปี
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อน
ร้ชือ้นนชือุ้นดมสมบู
อุดมสมบู
วยป่
าไม้และทุ
และทุ่ง่งหญ้
หญ้าานานาชนิ
นานาชนิด แต่ในปั
างรวดเร็
ว เช่นว เช่ น
ร ณ์รไณ์ปด้ไปด้
ว ยป่
าไม้
นปัจจจุจุบบันันพืพื้น้นทีที่ป่ปาไม้
่าไม้ลดลงอย่
ได้ล ดลงอย่
างรวดเร็
ประเทศไทย เป็นต้น
แหล่งที่มาข้อมูล https://www.baanjomyut.com/library_2/southeast_asia/index.html
2

ที่มา : https://www.dusit.com/dusitthani/huahin/wp2. วิเคราะห์การขยายตัวของอิทธิพลจากอารยธรรม
content/uploads/sites/32/2016/02/DTHH_Home_Happening_Chinese32/2016/02/
จี น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ อ ย่ า ง
Carvery-Buffet.jpg
สมเหตุสมผล
1.1 “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า กิจกรรมในภาพเป็นเทศกาลอะไร” (เทศกาล
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามามีอิทธิพลของ ตรุษจีน)
1.2 “เทศกาลดั ง กล่ าวเป็ น เทศกาลที่เ ราได้รั บ อิ ท ธิพ ลมาจากประเทศใด”
อารยธรรมจีนและการเลือกรับ รับสรรของภูมิภาค

กิจกรรมการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังแผนการจั
คม เศรษฐกิดการเรี
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คละความสามารถ
ขั้นสอน นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คน
อารยธรรมจี
จากนั
้นให้นักเรียนแต่ลจากนั
ะกลุ่้นม
แต่
ะกลุ
มกั
นอภิดงปกลุเรืรายกลุ
วกั่มบละ
เส้น4ทางการขยายอิ
พลของอารยธรรม
3.ยลครู
ให้น่มักร่งวเรีความคิ
ยนแบ่
่มองออกเป็
กลุ
– 5 คนนในภู
คละความสามารถ
เขี
นแผนผั
อิท่มธิเกีพน่ยลของอารยธรรมจี
มทิภธิาคเอเชี
ยตะวัจากนั
นออก้น
จีเฉี
น
มาสู
่
ภ
ู
ม
ิ
ภ
าคเอเชี
ย
ตะวั
น
ออกเฉี
ย
งใต้
และศึ
ก
ษาใบความรู
้
เรื
่
อ
ง
อิ
ท
ธิ
พ
ลของ
แต่ยลงใต้
ะกลุโดยมี
่มร่วมกั
รายกลุ
หัวนข้ออภิ
ที่สปาคั
ญ ได้่มแเกี
ก่ ่ยวกับเส้นทางการขยายอิทธิพลของอารยธรรม
อารยธรรมจี
นในภูอมงการปกครอง
ิยภตะวั
าคเอเชี
ยตะวัยนงใต้
ออกเฉี
ยงใต้
จากนั้นให้น้ เรื
ักเรี่องยนแต่
จีนมาสู
ภาคเอเชี
นออกเฉี
และศึ
กษาใบความรู
อิทธิลพะกลุ
ลของ่ม
3.1 ่ภดู้มาินการเมื
เขี
ย3.2
นแผนผั
งความคิ
่อง อิทยธิตะวั
พลของอารยธรรมจี
นในภู้นมให้ิภาคเอเชี
ยตะวัลนะกลุ
ออก่ม
อารยธรรมจี
นในภูมดิจภเรื
าคเอเชี
นออกเฉียงใต้ จากนั
นักเรียนแต่
ด้านเศรษฐกิ
เฉี
โดยมีงความคิ
หัวข้อทีด่สเรื
าคั่อญง ได้
เขียยงใต้
นแผนผั
อิทแธิก่พลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ด้านการเมื
เฉีย3.1
งใต้ โดยมี
หัวข้ออทีงการปกครอง
่สาคัญ ได้แก่
3.2
จ
3.1 ด้ด้าานเศรษฐกิ
นการเมืองการปกครอง
3.2 ด้านเศรษฐกิจ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขียนแผนผังความคิด เรื่อง
อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมจี๔๗๗
น ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ๔๗๗
ป ราย
เวลา
1
ชั
ว
่
โมง
กลุ่มเกี่ยวกับเส้ นทางการขยาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีท๔๗๗
อิทธิพลของอารยธรรมจี
นี่ 1มาสู่
ภูมิภาคเอเชี
เวลายตะวั
1 ชัน่วออกเฉี
โมง ยงใต้
และศึ ชักษาใ
บควกษาปี
ามรูท้ เรื
้นมัธยมศึ
ี่ 1่ อ ง
เวลา
1
ชั
ว
่
โมง
อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมจี น ใน
ชั้นมัยธตะวั
ยมศึนกออกเฉี
ษาปีทยี่ 1งใต้
ภูมิภาคเอเชี
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ขั้นสรุป
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ และพัฒนาข้อสรุปทั่วไป โดย
ขั้นสรุป
ครูมีแนวคาถามในการพัฒนาข้อสรุป ดังนี้
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ และพัฒนาข้อสรุปทั่วไป โดย
4.1 “การที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลของอารยธรรมจีนนั้น
ครูมีแนวคาถามในการพัฒนาข้อสรุป ดังนี้
ก่อ ให้ เ กิ ด ผลต่ อ ภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ อ ย่ างไรบ้ า ง” (พิ จ ารณาจาก
4.1 “การที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลของอารยธรรมจีนนั้น
คาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ก่อ ให้ เ กิ ด ผลต่ อ ภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ อ ย่ างไรบ้ า ง” (พิ จ ารณาจาก
4.2 “เพราะเหตุใดผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีการเลือกรับปรับสรร
คาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
อารยธรรมที่เข้ามาในพื้นที่” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจ
4.2 “เพราะเหตุใดผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีการเลือกรับปรับสรร
ของครูผู้สอน)
อารยธรรมที่เข้ามาในพื้นที่” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.3 ด้านสังคมและวั
รายวิชฒานธรรม
ประวัติศาสตร์
3.4 ด้านวิถีชีวิตความเชื่อ
3.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
3.5 ด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
3.4 ด้านวิถีชีวิตความเชื่อ
จากนั้นครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการศึกษาค้นคว้ากลุ่มละ 1
3.5 ด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
หัวข้อ โดยครูผู้สอนจดประเด็นสาคัญของแต่ละเรื่องที่นาเสนอไว้บนกระดานเพื่อ
จากนั้นครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการศึกษาค้นคว้ากลุ่มละ 1
เชื่อมโยงสู่ขั้นสรุป
หัวข้อ โดยครูผู้สอนจดประเด็นสาคัญของแต่ละเรื่องที่นาเสนอไว้บนกระดานเพื่อ
เชื่อมโยงสู่ขั้นสรุป

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๗๘

๔๗๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
อภิปรายอิทธิพลของอารยธรรมจีน - การถาม – ตอบ
- คาถาม
ที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก - การเขี ย นแผนผั ง มโน - ใบความรู้ เรื่ อ ง
เฉียงใต้
ทัศน์
อิ ท ธิ พ ลของ อาร ย
ธรรมจี น ในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
- กระดาษ Flipchart

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ การขยายตัวของอิทธิพล - การถาม – ตอบ
- คาถาม
จากอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชีย - การเขี ย นแผนผั ง มโน - ใบความรู้ เรื่ อ ง
ตะวันออกเฉียงใต้
ทัศน์
อิ ท ธิ พ ลของ อาร ย
ธรรมจี น ในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
- กระดาษ Flipchart

เกณฑ์
าเสนอ อธิอธิบบายาย
ดี :: นนำ�เสนอ
มโยงความสัมมพัพันนธ์ธ์
เชืเชื่อ่อมโยงความสั
ของอารยธรรมจี
ของอารยธรรมจี
นทีน่ ที่
ส่งผลต่
ผลต่ออภูภูมมิภิภาคเอเชี
าคเอเชียย
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียงใต้
ย งใต้
ตะวั
ได้ไ ด้
อย่าางสมเหตุ
งสมเหตุสสมผล
มผล
อย่
พ อ ใ ช้: นำ�เสนอ
: นาเสนอ
พอใช้
อ ธิบบายเชื
า ย่อมโยงความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง
อธิ
ม พั น ธ์ ข อ ง
สัคมวพัานมธ์ขสัองอารยธรรม
่ งผล
จีอารยธรรมจี
นที่ส่งผลต่อภูนมทีิภ่สาค
ต่ อ ภูยตะวั
มิ ภนาออกเฉี
ค เ อ เยชีง ย
เอเชี
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้
ใต้ได้แต่ขาดเหตุผล
แต่ ข าดเหตุ ผ ลบาง
บางประการ
ประการ
ปรั
บปรุง : ไม่สามารถ
ปรั บปรุ ง : ไม่ สามารถ
นำ�เสนอ
นาเสนอ อธิ
อธิบบายเชื
าย เชื่อ่อมม
โยงความสั
ชโยงความสัมพัมนพัธ์นขธ์อง
ของ
อารยธรรมจี
น
ที
ส
่
ง
่
ผล
อารยธรรมจีนที่ส่ งผล
ต่ต่ออภูภูมิภมิาคเอเชี
ภ า ค เยอตะวั
เ ชีนย
ออกเฉี
ยงใต้ไยด้งใต้ได้
ตะวันออกเฉี
าแนกแยกแยะ
ดี :: จจำ�แนกแยกแยะ
สาเหตุและอิ
แ ละอิ
ธิ พ ล
สาเหตุ
ทธิพทลของ
ของอารยธรรมจี
อารยธรรมจี
นใน นใน
าคเอเชี
ย ตะวั
ภูภูมมิภิ ภาคเอเชี
ยตะวั
น น
ออกเฉียยงใต้
งใต้ได้ไอด้ย่อาย่งสม
าง
ออกเฉี
สม สเหมผล
ตุ ส เป็
มผนลลำ�ดัเป็บ น
เหตุ
ล าดั บความน่
และมี
และมี
าเชืค่อวถือาม
น่าเชื่อ:ถือจำ�แนก
พอใช้
พ อ ใ ช้ : จ าแและน ก
แยกแยะสาเหตุ
แ ละ
อิแยกแยะสาเหตุ
ทธิพลของอารยธรรม
อิทธิพลของอารยธรรม
จีนในภูมิภาคเอเชีย
จี น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้

480
480 468

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามา - การถาม – ตอบ
มีอิทธิพลของอารยธรรมจีนและการ
เลือกรับ รับสรรของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องมือที่ใช้

- คาถาม

เกณฑ์
แต่ขขาดเหตุ
าดเหตุ
ผ ลบาง
แต่
ผลบาง
ประการ
ไม่สสามารถ
ามารถ
ปรับปรุงง :: ไม่
จาแนกแยกแยะ
จำ�แนกแยกแยะสาเหตุ
และอิ
ทธิแพละอิ
ลของท ธิ พ ล
สาเหตุ
อารยธรรมจี
นใน นใน
ของอารยธรรมจี
ภูมิภภาคเอเชี
น น
าคเอเชียตะวั
ย ตะวั
ออกเฉียงใต้ได้

ดี : : นำ�เสนอผลที
น า เ ส น อ ผ่เกิลดที่
ขึ้นดจากการเข้
ามามีามา
เกิ
ขึ้นจากการเข้
มีอิทอธิิ ทพธิลของอารยธรรม
พ ลของอารย
จีนและการเลื
อกรับอก
ธรรมจี
นและการเลื
รัปรับบสรรของภู
ป รั บ ส รมริภขาคอ ง
ภูเอเชีมิ ยภตะวั
า คนออกเฉี
เ อ เ ชียงย
ตะวั
ย งใต้ ไ ด้
ใต้ได้นอย่ออกเฉี
างเหมาะสมมี
อหลัย่กาฐาน
ง เ หน่มาาเชืะ่อสถืมอ มี
หลั
กฐาน: นำ�เสนอผลที
น่าเชื่อถือ ่
พอใช้
พอใช้
: น าเสนอผลที
เกิดขึ้นจากการเข้
ามามี่
เกิ
จากการเข้ามา
อิทดธิขึพ้นลของอารยธรรม
มีจีนอและการเลื
ิ ท ธิ พ ลของอารย
อกรับ
ธรรมจี
น
และการเลื
ปรับสรรของภูมิภาคอก
รัเอเชี
บ ยปตะวั
รั บนสออกเฉี
ร ร ขยอง ง
ภูใต้ไมิด้ ภแต่าขคาดเหตุ
เ อ เผลชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้
บางประการ
แต่ ข าดเหตุ ผ ลบาง
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ประการ
นำ�เสนอผลที่เกิดขึ้น
ปรั บปรุ ง : ไม่ สามารถ
ามามี่ เ กิ ด ขึ้ น
นจากการเข้
าเสนอผลที
จอิทาธิกพกลของอารยธรรม
า ร เ ข้ า ม า มี
จีอินทและการเลื
อกรับ
ธิพลของอารยธรรม
สรรของภูมอิภกรั
าค บ
จีปรันบและการเลื
เอเชีบยสรรของภู
ตะวันออกเฉี
ง
ปรั
มิ ภยาค
ใต้ได้ยตะวันออกเฉียง
เอเชี
ใต้ได้

481
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

481
469

482
482 470

ใบความรู้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “อินโดจีน” หมายถึงภูมิประเทศที่ได้รับอารยธรรมอินเดียและ
อารยธรรมจีนน อัอันนเนืเนื่อ่องมาจากที
งมาจากที่ต่ตั้งั้งอยูอยู่ต่ตรงกลาง
รงการระหว่างสองประเทศนั่นเอง และจากประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่าง
อารยธรรมจี
ยาวนาน ทั้งประเทศอินเดียและประเทศจีนก็มีการติดต่อค้าขายมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางเรือ
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นทางผ่านที่สาคัญ เป็นที่ พักสินค้า เติมน้าจืด และที่หลบ
ลมมรสุม การค้าขายนี่เองทาให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมทั้งจีนและอินเดียในภูมิภาคนี้
อิทธิพลทางด้านการเมือง โบราณนานมากแล้วกษัตริย์จีนทุกพระองค์ถือว่าทรงเป็นสมมุติเทพมีฐานะ
เหนือผู้ปกครองของประเทศต่าง ๆ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปกครองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จะต้องส่งเครื่องบรรณาการไปให้กับกษัตริย์จีนอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เพื่อประโยชน์ทางการค้า เรียกว่า
“จิ้มก้อง” หากมีการผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ จะต้องมีการแจ้งเรื่องให้กับกษัตริย์จีนทรงทราบ เพื่อให้จีนรับรอง
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเสถียรภาพในการปกครองของผู้นารัฐต่าง ๆ การจิ้มก้องนี้เป็นคุณประโยชน์กับประเทศต่าง ๆ
เป็นอย่างมาก เพราะการได้สิทธิค้าขายกับจีนนั้นถือว่าเป็นความมั่นคงของรัฐต่าง ๆ อย่างแท้จริง และรัฐต่าง ๆ
จะไม่ต้องถูกจีนโจมตี ยกตัวอย่างเช่นพม่า ช่วงพระเจ้ามั งระที่ขณะนั้นตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 พม่าไม่ได้
ส่งบรรณาการให้กับจีนหลายงวด จีนทวงถามหลายครั้งก็ไม่ได้รับคาตอบ จีนจึงยกกาลังมาตีพม่า พม่ายกกาลัง
ทหารส่วนใหญ่ไปรับศึกจีน เหลือกาลังน้อยนิดไว้ในไทย นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พม่าไม่สามารถปกครองไทยได้
นาน และพระเจ้าตากสินจึงกู้เอกราชได้อย่างรวดเร็วเพียงหกเดือนเศษ สาหรับประวัติศาสตร์ไทยมีหลักฐาน
การส่งบรรณการกับจีนมานานแล้ว อย่างน้อยที่สุดก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ไทยหยุดส่งเครื่องบรรณาการให้จีนสมัย
รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่เอง ส่วนในระดับภูมิภาคมีหลักฐานจากเอกสารจีนว่า รัฐฟูนัน มีการส่ง
เครื่องบรรณาการให้จีนแล้ว
ประเทศเวียดนามนับว่าได้รับอารยธรรมจีนมากที่สุด เพราะมีความใกล้ชิดกับจีน เมื่อจีนเข้าปกครอง
เวียดนามก็ใช้วิธีการปกครองแบบกลืนชาติ เวียดนามจึงมีระเบียบการปกครองแบบจีน มีการสอบเข้ารั บ
ราชการแบบจีนโดยใช้ตาราของขงจื้อ เรียกว่าสอบจองหงวน มีการใช้อักษรจีน นับถือเทพเจ้าแบบจีน นับถือ
ขงจื้อ งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม แม้แต่เครื่องแต่งกาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ พระราชวังหลวงเว้ ที่มี
ความเป็นจีนสูงมาก จนเมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองจีน ความรู้และอารยธรรมแบบตะวันตกจึ งค่อย ๆ เข้ามาใน
ประเทศเวียดนาม
อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ ในฐานะที่จีนเป็นตลาดการค้าใหญ่ มีสินค้าต่าง ๆ ที่รัฐต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต้องการ เช่นเครื่องปั้นดินเผา ผ้าไหม จีนจึงบังคับให้รัฐต่าง ๆ ส่งเครื่องบรรณาการให้กับจีน
ก่อน แล้วจีนจึงค้าขายด้วย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยน อาจารย์ผู้สอนประวัติศาสตร์จีนให้สอนผู้เขียน
ว่า จีนถือตนว่าเป็นผู้ใหญ่ เมื่อผู้น้อยเอาของมาให้ ผู้ใหญ่ต้องมีของแลกเป็นการตอบแทน แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็
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ต้องให้มากกว่าผู้น้อย ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบแก่รัฐต่าง ๆ เป็นอันมาก อาณาจักรที่ รุ่งเรืองกับการค้าขายกับจีน
เช่น อาณาจักรฟูนัน ศรีวิชัย อันนัม สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ฯลฯ
อิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรม จีนเข้ามาติดต่อค้าขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั่งแต่
อดีตและเข้ามามีอิทธิพลทางด้าน วัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆมากมาย โดยเฉพาะในอาณาจักรเวียดนามเคย
ตกเป็นประเทศราชของจีนเป็นเวลานานจึงรับวัฒนธรรมของจีนไว้มาก เช่น การนับถือลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต่า
ประเพณีการแต่งกาย การทาศพ และการใช้ชีวิตประจาวัน เป็นต้น ส่วนวรรณกรรมที่ภูมิภาคนี้ได้รับมา เช่น
สามก๊ก สัน นิษฐานว่าเขียนในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 เป็นเรื่องราวของความแตกแยกในจีนตั้งแต่ปลายสมัย
ราชวงศจิ๋ นจนถึงราชวงศ์ฮั่น ไซอิ๋ว เป็น เรื่องราวการเดินทางไปนาพระสูตรจากสวรรค์ทางตะวันตกมายัง
ประเทศจีน
สาเหตุที่จีนมีอิทธิพลกับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้อยเพราะจีนไม่ค่อยออกจากประเทศทาการค้า
ขายมากนักเนื
เนื่อ่องจากความเชื
งจากความเชื่อ่อเรืเรื่อ่องชาติ
งชาติพพรรณ
ันธ์ุ และเชื่อว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ประเทศต่าง ๆ
ต้องเข้าไปหาจีนเอง ยกเว้น ช่วงราชวงศ์หมิงเท่านั้นที่การค้าทางทะเลของจีนรุ่งเรื่อง ดังนั้น การแพร่ออกของ
วัฒนธรรมจีนจึจึงงมีมีนนอ้้ออยกว่
ยกว่าาอารธธรรมอิ
อารยธรรมอินนเดีย ซึ่งอินเดียเป็นเจ้าแห่งงการเดิ
การเดินนเรืเรืออค้ค้าาขาย
ขายจีจีนนไม่ไม่สสนใจขยายอิ
นใจขายอิทธิพล
ทางทะเล หรื อ ขยายดิ น แดน ยกเว้ น ช่ ว งราชวงศ์ ห ยวน เพราะศึ ก ล้ อ มรอบประเทศจากกลุ่ ม ชนต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะทางภาคเหนือก็ทาให้จีนต้องพะวงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งจีนเชื่อประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ก็เป็นเพราะป้องกันให้กับจีนดีพออยู่แล้ว อิทธิพลจีนจึงแพร่ไปสู้ประเทศในภูมิภาคเอเชียน้อย ลัทธิ
ความเชื่อของชาวจีน เช่น ลัทธิขงจื้อ ไม่สนับสนุนให้ชาวจีนไม่ส่งเสริมให้จีนออกนอกประเทศ
แต่ปัจจุบันชาวจีนได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก แทบจะทุกประเทศก็มีชุมชนจีน วัฒนธรรมจีนจึงติด
ตัวไปกับชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานต่าง ๆ ไปสู่ประเทศเหล่านั้น จากชมกลุ่มน้อยก็แทบจะกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ เช่น
ในประเทศไทย สิงค์โปร และด้วยความที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลก ราว 1,300 ล้านคน การค้าของจีนทั้ง
ซื้อและขายทั่วโลกจึงให้ความสนใจ ผู้คนต่างเริ่มศึกษาวัฒนธรรมจีนและเลือกรับวัฒนธรรมจีนไปเรื่อย ๆ

หนังสืออ้างอิง
จันทร์ฉาย ภัคอธิคม. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2547.
ศิวพร ชัยประสิทธิกุล. ประวัติศาสตร์ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2549.

ขอบเขตเนื้อหา
การรั บ อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมอิ น เดี ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม – วัฒนธรรม ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อภิปรายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
การเลือกรับและปรับใช้วัฒ นธรรมจากอารยธรรม
ต่ า ง ๆ ท าให้ เ กิ ด การผสมผสานและเกิ ด เป็ น
วัฒนธรรมใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้คนในพื้นที่นั้น

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. วิดีทัศน์ภาพยนตร์ประกอบเพลง
Dola Re Dola song – Devdas
3. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของอารย
ธ ร ร ม อิ น เ ดี ย ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
4. กระดาษ Flipchart
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด เรื่ อ ง
อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมอิ น เดี ย ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
นั ก เ รี ย น ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม
เกี่ ย วกั บ เส้ น ทางการขยายอิ ท ธิ พ ล
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cuxAMju7CeQ
7
๑.๑ “นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า วี ดิ ทั ศ น์ ที่ นั ก เรี ย นชม เป็ น วิ ดี ทั ศ น์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ของอารยธรรมอิ น เดี ย มาสู่ ภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษา
ประเทศใด” (อินเดีย)
๑.๒ “นัก เรี ย นคิ ดว่ า ในปัจ จุ บัน มีสิ่ ง ใดบ้า งที่เ รารั บเอาวั ฒ นธรรมจาก ใ บ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
อินเดียมาปรับใช้” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของ อารยธรรมอิ นเดียในภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
ครูผู้สอน)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเปิดวิดีทัศน์ภาพยนตร์ประกอบเพลง Dola Re Dola song – Devdas
ให้นักเรียนชมประมาณ 1 - 3 นาที จากนั้นครูถามคาถามเพื่อกระตุ้นความ
สนใจ และนาเข้าสู่บทเรียน โดยมีแนวคาถาม ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๔๘๔
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2. ครู พู ด เชื่ อ มโยงเพื่ อ น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย นว่ า “อิ น เดี ย เป็ น หนึ่ ง ในแหล่ ง
ด้านทักษะและกระบวนการ
อารยธรรมที่การสั่งสมความรู้และวิทยาการต่าง ๆ มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ
2. วิเคราะห์การขยายตัวของอิทธิพลจากอารยธรรม ซึ่งอินเดียได้มีการแพร่กระจายวัฒ นธรรมของตนออกไปในรูปแบบต่าง ๆ
อินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของ
สมเหตุสมผล
อินเดีย และได้มีการผสมผสาน ปรับรับกันจนเป็นเอกลักษณ์ วันนี้เราจะดูกัน
ด้านคุณลักษณะ
ต่อไปว่าอินเดียมีอิทธิพลกับภูมิภาคของเราเรื่องอะไร และอย่างไรบ้าง”
3. อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามามีอิทธิพลของ ขั้นสอน
อารยธรรมอินเดียและการเลือกปรับ รับสรรของ
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็นกลุ่ม ละ 4 – 5 คน คละความสามารถ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับเส้นทางการขยายอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดียมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาใบความรู้
เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมอิ น เดี ย ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิด เรื่อง อิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีหัวข้อที่สาคัญ ได้แก่
3.1 ด้านการเมืองการปกครอง
3.2 ด้านเศรษฐกิจ
3.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
3.4 ด้านวิถีชีวิตความเชื่อ
3.5 ด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
จากนั้นครูให้ นักเรียนแต่ล ะกลุ่ มออกนาแผนผังความคิดที่ตนเองศึกษา
ค้นคว้ามาติดที่มุมต่าง ๆ ของห้ องเรียน จากนั้นให้ นักเรียนกลุ่ มอื่น ๆ มา
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างกัน จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ และพัฒนาข้อสรุปทั่วไป
โดยครูมีแนวคาถามในการพัฒนาข้อสรุป ดังนี้
๔.1 “อารยธรรมอินเดียส่งผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรบ้าง”
(พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๔.2 “ตัวอย่างของอิทธิพลอินเดียที่ปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
อะไรบ้ า ง” (พิ จ ารณาจากค าตอบของนั ก เรี ย นโดยอยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ครูผู้สอน)
๔.3 “เพราะเหตุใดผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีการเลือกรับปรับ
สรรอารยธรรมจากภายนอกเข้ า มาในพื้ น ที่ ” (พิ จ ารณาจากค าตอบของ
นักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

องค์ความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภู มิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้านต่าง ๆ บนกระดานเพื่อใช้นาสู่การสรุปบทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๘๖

474

487
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อภิปรายอิทธิพลของอารยธรรม - การถาม – ตอบ
อินเดียที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชีย - การเขียนแผนผัง
ตะวันออกเฉียงใต้
มโนทัศน์

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์การขยายตัวของ
- การถาม – ตอบ
อิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย - การเขียนแผนผัง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง มโนทัศน์
ใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

487
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เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบความรู้ เรื่อง
อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- กระดาษ Flipchart

ดี : นาเสนอ อธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
อารยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ออย่ย่าสมเหตุ
งสมเหตุสสมผล
มผล
พอใช้ : นาเสนอ อธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
อารยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอ อธิบาย เชื่อมโยง
ความสั
มพันธ์มขพัอง
ชโยงความสั
นธ์ของ
อารยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้

- คาถาม
- ใบความรู้ เรื่อง
อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- กระดาษ Flipchart

ดี : จาแนกแยกแยะสาเหตุ
และอิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล เป็นลาดับ
และมีความน่าเชื่อถือ
พอใช้ : จาแนกแยกแยะ
สาเหตุและอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถจาแนก
แยกแยะสาเหตุและอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดียใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้

488
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการ
- การถาม – ตอบ
การเข้
ธิพลของ
เข้
ามามีามามี
อิทธิอพิทลของอารยธรรม
อิอารยธรรมอิ
นเดียและการเลื
กรับ รับสรร
นเดียอและ
ของภู
ตะวันออก
การเลืมอิภกรัาคเอเชี
บ ปรับยสรรของ
เฉี
ภูมยิภงใต้
าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ดี : นาเสนอผลที่เกิดขึ้นจาก
การเข้ามามีอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดียและ
การเลือกรับ ปรับสรรของ
ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ได้อย่าง
เหมาะสม มีหลักฐาน
น่าเชื่อถือ
พอใช้ : นาเสนอผลที่เกิดขึ้น
จากการเข้ามามีอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดียและ
การเลือกรับ ปรับสรรของ
ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการ
เข้ามามีามามี
อิทธิอพิทลของ
การเข้
ธิพลของ
อารยธรรมอินเดียและการ
การเลื
บสรรของ
เลือกรัอบกรัปรับบปรั
สรรของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
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ใบความรู้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ระหว่างประเทศอินเดียและประเทศจีน ซึ่งเป็นดินแดนแห่ง
อู่อารยธรรมยิ่งใหญ่ของเอเชีย ทั้งสองประเทศนี้มีการติดต่อค้าขายกันมาอย่างยาวนานโดยใช้เส้นทางบกและ
เส้นทางทางทะเล อีกทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการสาหรับชาวอินเดีย
เปอร์เซียเช่น เครื่องเทศ ไม้หอม ยาไม้หอม และทองคา
เหตุการณ์ที่เป็ น แรงกระตุ้น ส าคัญที่ทาให้ เกิดการเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างชาวอินเดียและ
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ แต่เดิมอินเดียได้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะทองคาในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน
และเอเชียกลาง แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 4 – 5 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นในแถบนี้ ทาให้การคมนาคม
ในแถบนี้ ถู กตั ดขาด อิ น เดีย ไม่ อาจซื้ อทองคาในไซบีเรี ยได้อี กต่ อไป จึง หั น ไปซื้อ ทองค าในโรมั นจนท าให้
เศรษฐกิจโรมันกระทบกระเทือนไม่อาจขายทองให้อินเดียได้อีก ด้วยเหตุนี้อินเดียจึงเดินทางมาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เพื่อหาแหล่งที่ซื้อทองคาใหม่ และเรียกดินแดนแถบนี้ว่า “สุวรรณภูมิ”
การเดินเรือมาค้าขายแต่ละครั้งต้องรอช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมา ในระยะเวลาช่วงเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และ การกลับก็ต้องรอลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคมพัดกลับ ทาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดจอดพักเรือเพื่อรอและหลบลมมรสุม
เป็นที่ขนถ่ายสินค้าเติมเสบียง และกลางเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญในที่สุด การเดินเรือแต่ละครั้งมิได้
มีเพียงแต่พ่อค้า ยังมีนักบวชเดินทางร่วมมากับเรือด้วยเพื่อประกอบพิธีให้กับพ่อค้าเหล่านั้น ดังนั้นในช่วง
ระหว่างการรอลมมรสุม จึงมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กัน ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงรับเอาวัฒนธรรม
ของชาวอินเดียมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของตนเอง จนกลายเป็นรากฐานสาคัญ
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อิทธิพลด้านอักษรศาสตร์ เช่น ตัวอักษรปัลลวะแบบที่นิยมใช้ในอินเดียภาคใต้ในสมัยราชวงศ์ปัลลวะ
(พุทธศตวรรษที่ 11 - 12) ดังได้พบจารึกโบราณภาษาสันสกฤตทั่วดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้ง
ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาชั้นสูงที่พวกพราหมณ์ใช้ และยังคงมีบทบาทอยู่โดยได้ปะปนอยู่ในแต่ละภาษาของ
แต่ละประเทศ และงานวรรณกรรมในศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ คัมภีร์พระเวท ซึ่งนักบวชในศาสนาพราหมณ์ยัง
ใช่เป็นหลักคาสอน ตารา ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
อิทธิพลด้านศิลปกรรม ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม งานประติมากรรม และงานจิตกรรม ซึ่งถือว่า
เป็นหลักฐานสาคัญที่เป็นรูปธรรมที่ทาให้เราทราบว่า ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาใน
สมัยใด หากพบหลักฐานประเภทนี้ในเมืองใดเป็นจานวนมาก ๆ ก็ทาให้สามารถสันนิฐานได้ว่าเมืองนั้นเป็น
เมืองแรกรับวัฒนธรรม เป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญ ศูนย์กลางการปกครอง ฯลฯ ในงาน
สถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่ แล้วจะได้รับอิทธิพลการก่อสร้างเนื่องในศาสนา เช่น เทวสถานต่าง ๆของ ศาสนา
พราหมณ์เพื่อใช้ในการประกอบพิธีบูชาเทพเจ้า ในงานประติมากรรมเทวรูปศาสนาพราหมณ์ จะปรากฏการ
สร้ า งมหาเทพทั้ง สามพระองศ์ คื อ พระพรหม พระนารายณ์ พระอิ ศวรหรื อ พระศิ ว ะ ลั ก ษณะของงาน
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ประติมากรรมที่พบในเอเชียตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้คคือือ มีมีลลักักษณะเด่
ษณะเด่นน ๆ ๒2 แบบคือ แบบคาดผ้าคาดเอวแบบเฉียง
บิดเป็นเกลียวซึ่งคล้ายคลึงกับเทวรูปในศิลปะสมัยหลังคุปตะ คือ สมัยราชวงศ์ปัลลวะทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต้ของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 12 และลักษณะแบบคาดผ้าคาดเอวแบบตรง เทวรูปในศาสนาพราหมณ์
รวมถึงศิวลึงค์ถูกพบมาใน
า า 
ชวาชวา 
มากในเขมร
เขมรไทย
ไทยพม่พม่
อิทธิพลด้านวัฒนธรรมประเพณี คติ ความเชื่อ และศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ ชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในยุคแรกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ เมื่อกาลผ่านไป ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาคริสต์ เข้ามา ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ผสมผสานศาสนาพราหมณ์กับศาสนาใหม่ ๆ เหล่านี้
ด้วยกัน จนกลายเป็
จนกลายเป็
นศาสนาที
ีรูปแบบเฉพาะตั
ธิฮินดู -ชวาในอิ
เซียซึ่งผสมผสานระหว่
าง
นศาสนาที
่มีรูป่มแบบเฉพาะตั
ว เช่นวเช่
ฮินนดูลั-ทชวา ในอิ
นโดนีเชีนยโดนี
ซึ่งผสมผสานระหว่
าง
ศาสนาฮินดูกับศาสนาดัดั้ง่ เดิมของตน เขมรรับศาสนาพราหมณ์แล้วก็นาไปผสมผสานกับลัทธิฮินดู - ชวา (เทวรา
ชา) แล้วพัแล้
ฒนาจนศาสนาพราหมณ์
ในเขมรเป็
นศาสนาที
่เกื้อ่เกืหนุ
นอนานาจกษั
ตริตยริ์แยละมากด้
(เทวราชา)
วพัฒนาจนศาสนาพราหมณ์
ในเขมรเป็
นศาสนาที
้อหนุ
อ�ำนาจกษั
์และมากด้ววยพิ
ยพิธธีกีกรรมอั
รรมอัน
เคร่งครัดสลับซับซ้อน ศาสนาพุทธในประเทศไทยก็มีพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์เจืออยู่ในเกือบทุกพิธีกรรม
เป็นต้น
อิทธิพลด้านการปกครอง ราวพุทธศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมา เมืองต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้น อันเป็นผลพวงมาจากการติดต่อค้าขายระหว่างชุมชน ดังนั้นจึงการตั้งหัวหน้าของแต่ละ
ชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยคุ้มครองประชนชนของตนไม่ให้โดนรังแกจากชุมชนอื่น ๆ อีกทั้งขยายอาณา
ของตนให้ใหญ่มากขึ้นให้เพียงพอต่อการขยายตัวของประชากร จนเมื่อศาสนาพราหมณ์เผยแพร่เข้ามา หัวหน้า
ชุมชนเหล่านี้กาลั งต้องการคาแนะนาจากผู้รู้ เพื่อแผ่ขยายอานาจ พวกพราหมณ์จึงได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
ให้ คาแนะน าเกี่ย วกับ หลาย ๆ ทาง เช่น ยกระดับให้ผู้ นาการเป็นสมมุติเทพ เป็นองค์อวตารของเทพเจ้า
สร้ า งความย าเกรงต่อ สมาชิก ในชุ มชน ซึ่ งข้ อ นี้ เ ป็น ที่ ถู กใจผู้ น าเป็ น อย่า งมาก ด้ ว ยการบริ ห าร มี การน า
การปกครองระบบศักดินา จตุสดมภ์และการปกครองหั วเมืองตามแบบอินเดียมาใช้ ในด้านกฎหมายก็ใช้
กฎหมายพระธรรมศาสตร์ การสร้ า งเมื อ งใช้ อุ ด มคติ แ บบเป็ น ศู น ย์ ก ลางของจั ก รวาล ชุ มชนแห่ ง แรกที่
ก่อร่ร่าางสร้
กรแรกในเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้ยงใต้
ที่ได้รทีับ่ไวัด้ฒรนธรรมทางศาสนาพราหมณ์
งสร้าางตังตัววเป็เป็นนอาณาจั
อาณาจั
กรแรกในเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ับวัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์ คือ
อาณาจักรฟูนัน
ในประเทศไทย อิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณ์มีส่วนสาคัญในการกาหนดรูปแบบการปกครอง
ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิดชูความสาคัญของสถาบันกษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองตามลัทธิเทวราชาที่
รับมาจากเขมรอีกทอดหนึ่งนั้น ถือว่ากษัตริย์ทรงใช้ทรงพระราชอานาจในการปกป้องและคุ้มครองให้อาณา
ประชาราษฎร์อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอันเป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์
หนังสืออ้างอิง
ศิวพร ชัยประสิทธิกุล. ประวัติศาสตร์ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2549.

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
การเข้ามาของอารยธรรมจากภายนอกส่งผลให้เกิด
การปะทะสั ง สรรค์ทางวั ฒ นธรรมทั้ง ด้านบวกและ
ด้านลบ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนในพื้นที่
ขอบเขตเนื้อหา
สาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และอิทธิพลของชาติตะวันตะใน
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ระบุสาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายลักษณะอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ส่งผล
ต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเปิดภาพขนมหวานไทยประเภทต่าง ๆ และถามคาถามนักเรียนเพื่อ
นาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนมีแนวคาถาม ดังนี้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพขนมหวานไทย
3. ใบความรู้ เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
4. ใบกิ จ กรรม เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลชาติ
ตะวั น ตกที่ เ ข้ า มาในเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ แล้วทาใบกิจกรรม เรื่อง อิทธิพล
ที่มา : https://sites.google.com/site/rxbrureuxngkhnmthiy/_/rsrc/ ของชาติ ต ะวั น ตกในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
11472850304981
472850304981
70940
/home/prawati-khnm-thiy/70940_full.jpg
1.1 “นั ก เรี ย นทราบหรื อ ไม่ ว่ า ในภาพนี้ มี ข นมหวานชนิ ด ใดบ้ า ง”
(ขนมทองหยิบ ทองหยอด ลูกชุบ ขนมชั้น)
1.2 “ขนมหวานเหล่านี้มีต้นกาเนิดมาจากที่ใด” (พิจารณาจากคาตอบ
ของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
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1.3 “เพราะเหตุใดขนมหวานเหล่านี้จึงแพร่ห ลาย และเป็นที่นิยมมา
จนถึงปัจจุบัน” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของ
ด้านทักษะและกระบวนการ
3. วิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการเข้ามาของชาติ ครูผู้สอน)
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง 2. ครูกล่าวกับนักเรียนว่า “ขนมเหล่านี้เป็นตัวอย่างของอิทธิพลจากชาติ
ตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะมาดูกัน
สมเหตุสมผล
ต่อไปว่านอกจากนี้แล้วชาวตะวันตกยังนาอะไรเข้ามาให้เราอีกบ้าง และสิ่ง
ด้านคุณลักษณะ
4. อภิปรายผลของการรับ อิทธิพลชาติตะวันตกใน ต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบกับเราอย่างไร”
ขั้นสอน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
3. ครู แ บ่ ง กลุ่ ม นั ก เรี ย นออกเป็ น กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 4 – 5 คน คละตาม
ความสามารถ จากนั้นนักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลชาติตะวันตกที่เข้า
มาในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยท ากิ จ กรรมลงในใบกิ จ กรรม เรื่ อ ง
อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีหัวข้อ
การศึกษา ดังนี้
3.1 โปรตุเกส
3.2 สเปน
3.3 อังกฤษ
3.4 ฝรั่งเศส
3.5 ฮอลันดา
โดยแต่ละเรื่องที่ได้รับมอบหมายมีหัวข้อสาคัญในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
หัวข้อที่ ๑ สาเหตุ/วัตถุประสงค์การเดินทางเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
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หัวข้อที่ ๒ บทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (การเมือง /
เศรษฐกิจ / สังคมและวัฒนธรรม)
หั ว ข้ อ ที่ ๓ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเข้ า มาในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ผลดี / ผลเสีย)
จากนั้นครูสุ่มนักเรียนตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม ออกมาเขียนสาระสาคัญ
จากการศึกษาค้นคว้ากลุ่มหน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับอิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาจุดร่วม
และจุ ด ต่ า งของชาติ ต ะวั น ตกประเทศต่ า ง ๆ ที่ เ ข้ า มาในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นร่วมกันสรุปเป็นลักษณะร่วมของแต่ละชาติ
ขั้นสรุป
5. ครูและนักเรียนร่ว มกันอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้สอนมีแนวคาถาม ดังนี้
5.1 “สาเหตุ หรือวัตถุประสงค์ที่ชาติตะวันตกเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพราะเหตุใด” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดย
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
5.2 “บทบาท หรื อ การด าเนิ น การของชาติ ต ะวั น ตกภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี ลั ก ษณะเหมื อ น หรื อ แตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ อย่ า งไร”
(พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๙๔
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5.3 “การเข้ า มาของชาติ ต ะวั น ตกเหล่ า นี้ ส่ ง ผลอย่ า งไรต่ อ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๔๙๕
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
๑. ระบุสาเหตุการเข้ามาของชาติ - การถาม – ตอบ - คาถาม
๑. ดี : บอกสาเหตุ
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก - การทาใบกิจกรรม - ภาพขนมหวานไทย นาเสนอ และเชื่อมโยง
เฉียงใต้
- ใบความรู้ เรื่อง
ความสัมพันธ์ของการเข้า
อิทธิพลของชาติ
มาของชาติตะวัน
ตะวันตกในภูมิภาค ตกในภูมิภาคเอเชีย
เอเชียตะวันออกเฉียง ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
ใต้
ถูกต้อง
- ใบกิจกรรม เรื่อง
พอใช้ : บอกสาเหตุ
อิทธิพลของชาติ
นาเสนอ และเชื่อมโยง
ตะวันตกในภูมิภาค ความสัมพันธ์ของการเข้า
เอเชียตะวันออกเฉียง มาของชาติตะวัน
ใต้
ตกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้แต่
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
สาเหตุ นาเสนอ และ
เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของการเข้ามาของ
ชาติตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ได้
๒. ดี : บอกลักษณะ
๒. อธิบายลักษณะอิทธิพลของชาติ
อิทธิพลของชาติตะวันตก
ตะวันตกที่ส่งผลต่อประเทศใน
ที่ส่งผลต่อประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อยู่สมเหตุสมผล
พอใช้ : บอกลักษณะ
อิทธิพลของชาติตะวันตก
ที่ส่งผลต่อประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ แต่ไม่
สมเหตุสมผล
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการ
เข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- การถาม – ตอบ - คาถาม
- การทาใบกิจกรรม - ใบความรู้ เรื่อง
อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
- ใบกิจกรรม เรื่อง
อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายผลของการรับอิทธิพลชาติ - การถาม – ตอบ
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม

- คาถาม

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกลักษณะอิทธิพลของ
ชาติตะวันตกที่ส่งผลต่อ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
ดี : จาแนก และอธิบาย
ผลดีและผล
เสียของการเข้ามาของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างสมเหตุ
สมผล
พอใช้ : จาแนก และ
อธิบายผลดีและผล
เสียของการเข้ามาของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนก และอธิบายผลดี
และผลเสียของการเข้ามา
ของชาติตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ดี : นาเสนอผลของการรับ
อิทธิพลชาติตะวันตกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอผลของ
การรับอิทธิพลชาติ
ตะวันตกในภูมิ
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอผลที่เกิดขึ้นจาก
การเข้ามามีอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดียและการ
และ
การเลื
ปรับสรรของ
เลื
อกรัอบกรัปรับบสรรของ
าค
ภูภูมมิภิภาค
เอเชียยตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้ไได้ด้
เอเชี

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
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ใบความรู้
เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19)
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 พ่อค้าต่างชาติที่เดินทางเข้ามาค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่
คือ จีน อินเดีย อาหรับ โดยเฉพาะพ่อค้าอาหรับได้ผูกขาดสินค้าเครื่องเทศ ซึ่งเป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกนิยม
เพราะสามารถนาไปใช้ปรุงอาหารและถนอมอาหารมิให้เน่าเสียเร็ว การผูกขาดเครื่องเทศของพ่อค้าอาหรับ ทา
ให้สินค้าประเภทนี้ในยุโรปมีราคาสูงมาก
พ่อค้าชาวยุโรปต้องการสิ นค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาค้าขายได้
โดยตรง เพราะยั งไม่ทราบเส้น ทางเดินเรือจากยุโ รปมายั งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ พวกพ่อค้ายุ โ รปได้แต่
เดินทางค้าขายกับอินเดียและจีน โดยใช้เส้นทางการค้าทางบกที่ทุรกันดารเท่านั้น
มูลเหตุที่ชาติตะวันตกต้องการเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปได้ดังนี้
1. พ่อค้าชาวยุโรปต้องการซื้อสินค้าเครื่องเทศจากแหล่งผลิตโดยตรง โดยไม่ตรงผ่านมือพ่อค้าคน
กลาง
คือ คืชาวอาหรั
บ บ
คนกลาง
อ ชาวอาหรั
2. การค้าทางเรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย มีความเสี่ยงน้อยกว่าการค้าขายทางบก
3. สันตะปาปาที่กรุงโรม ทรงมีนโยบายสนับสนุนกษัตริย์ของประเทศในยุโรป ซึ่งนับถือคริสต์ศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิก โดยเฉพาะโปรตุเกส สเปน และฝรั่งเศส ให้ส่งมิชชันนารีเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในต่าง
แดน
4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรมีอยู่มาก
และเจริญรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมอยู่แล้ว
5. ยุโรปก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สามารถต่อเรือเดินทางทะเลขนาดใหญ่ ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้
ในการเดินเรือที่ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งพระมหากษัตริย์ในทวีปยุโรปสนับสนุนการค้นหาดินแดนที่
อยู่ห่างไกล จึงกระตุ้นนักเดินเรือให้สนใจเดินทางไปยังดินแดนต่าง ๆ
การขยายอิทธิพลของประเทศต่าง ๆ
โปรตุเกส โปรตุเกสเป็นชาติแรกที่สามารถแล่นเรือจากยุโรปมายังอินเดีย โดยอ้อมแหลมแอฟริกา
มาถึงเมืองกาลิกูฏในอินเดียเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1498 ต่อมาได้เข้ายึดครองเมืองกัว ในอินเดีย ศรีลังกา และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใน ค.ศ. 1981 โปรตุเกสยึดมะละกาซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศที่สาคัญในสมัยนั้น โปรตุเกส
ประสบความส าเร็ จ ในการค้ า เครื่ อ งเทศ จึ ง ขยายอ านาจของตนเข้ า ไปในดิ น แดนหมู่ เ กาะของประเทศ
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อินโดนีเซียในปัจจุบัน เช่น หมู่เกาะโมลุกกะหรือหมู่เกาะเครื่องเทศ และสร้างความยิ่งใหญ่ทางด้านกองทัพเรือ
สามารถทาลายระบบการค้าแบบผู กขาดของชาติอาหรับได้ส าเร็จ และได้ผูกขาดการค้าในภูมิภ าคนี้แทน
อาหรับ รวมทั้งได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญในทางการเมืองของอาณาจักรต่าง ๆ เช่น เป็นทหารอาสาสมัครใน
กองทัพไทยและพม่า เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาการแก่ชาวพื้นเมืองโดยเฉพาะด้านการทหารแบบสมัยใหม่
นอกจากนั้นโปรตุเกสยังส่งมิชชันนารีเผยแพร่คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน
และญี่ปุ่น เป็นต้น
โปรตุเกสได้ขยายอิทธิพลไปถึงจีนและญี่ปุ่น จัดตั้งศูนย์กลางการค้าที่มาเก๊า เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า
ในภูมิ ภ าคนี้ โปรตุเ กสมี อิท ธิพ ลทางการค้ าและการเมื องในภู มิภ าคเอเชี ยตะวั น ออกเฉีย งใต้ และเอเชี ย
ตะวันออกได้นานเกือบ 100 ปี จึงเสื่อมอานาจลงเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 เนื่องจากฮอลันดาและอังกฤษมี
ความเข้มแข็งทางกองทัพเรือเหนือกว่าโปรตุเกส และได้มีนโยบายขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โปรตุเกสทาสงครามพ่ายแพ้แก่ฮอลันดาหลายครั้ง จนต้องสูญเสียมะละกาให้แก่ฮอลันดา
สเปน สเปนได้ส่งนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อ เฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลน นากองเรือออกจากสเปนอ้อม
ทวีปอเมริกาเข้ามหาสมุทรแปซิฟิกมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1521 ต่อมาเกิดขัดแย้งกับ
ชาวพื้นเมืองถึงขั้นสู่รบกัน แมกเจลแลนถูกฆ่าตาย ลูกเรือที่เหลือจึงนาเรือหนีออกจากฟิลิปปินส์เดินทางกลับ
ผ่านช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย อ้อมแหลมแอฟริกากลับไปถึงสเปนได้สาเร็จ นับเป็นการเดินทางโดย
ทางเรือรอบโลกได้สาเร็จเป็นครั้งแรก
ต่อมากษัตริย์สเปนได้ส่งเรือรบพร้อมด้วยกาลังทหารเดินทางมายังฟิลิปปินส์อีกหลายครั้งและเข้ายึด
เกาะต่าง ๆ สเปนได้เข้าปกครองชาวฟิลิปปินส์ และได้เผยแผ่คริสต์ศาสนาแก่ชาวพื้นเมืองบาทหลวงชาวสเปน
ได้เข้าไปสอนศาสนาชาวพื้นเมืองซึ่งส่วนใหญ่ ยังนับถือผีสางเทวดา และได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวฟิลิปปินส์
ด้วยการจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและสร้างวัฒนธรรมแบบสเปนแก่ชาวพื้นเมือง ทาให้ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่
ของประเทศหันไปนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นบางเกาะทางภาคใต้
ซึง่ นับถือศาสนาอิสลาม
ฮอลันดา ฮอลันดาจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออก เพื่อค้าขายและขยายอานาจในดินแดนโพ้นทะเล
ฮอลันดาสนใจการค้าเครื่องเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะหมู่เกาะอินดัสตะวันออกหรือหมู่เกาะ
อินโดนีเซียในปัจจุบันซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศ เรือสิน ค้าฮอลันดาพร้อมด้วยเรือรบคุ้มครองได้ขยาย
อานาจในอินโดนีเซียด้วยการค้าขายกับชาวพื้นเมือง พร้อมทั้งถือโอกาสเข้าแทรกแซงทางการเมืองด้วยการ
ช่วยเหลือทางทหารแก่สุลต่านซึ่งเป็ นผู้ปกครองเกาะ ฮอลันดาจึงได้รับผลประโยชน์ทางการค้าและเข้าไป
ปกครองเกาะบางเกาะ ด้วยวิธีการดั งกล่าวเป็นผลทาให้ฮอลันดาสามารถผูกขาดการค้าในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
และขยายอิทธิพลทางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ ภายหลังเมื่อฮอลั นดาทาสงครามทางเรือชนะ
โปรตุเกสและอังกฤษ ฮอลันดาก็สามารถยึดครองหมู่เกาะต่าง ๆ ในอินโดนีเซียไว้ใต้อานาจของตนได้หมดสิ้น
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อังกฤษ อังกฤษจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกเพื่อค้าขายในดินแดนโพ้นทะเล และเข้ามาค้าขายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังฮอลันดา 5 ปี ในระยะแรกพ่อค้าอังกฤษไม่สามารถค้าขายแข่งขันกับฮอลันดา
ได้ ประกอบกับกองทัพเรืออังกฤษยังไม่เข้มแข็งเท่าฮอลันดา อังกฤษจึงต้องถอนตัวออกจากการค้ าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ไปช่วงระยะหนึ่ง
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกเพื่อทาหน้าที่ค้าขายและขยายอานาจ เช่นเดียวกับ
อังกฤษและฮอลันดา นอกจากฝรั่งเศสสนใจการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ฝรั่งเศสยังสนใจเผยแผ่คริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก เช่นเดียวกับโปรตุเกสและสเปนอีกด้วย
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ใบกิจกรรม
เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19)
ประเทศ
โปรตุเกส

สเปน

ฮอลันดา
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเปิดภาพเหตุการณ์สาคัญยุคล่าอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19

ด้านทักษะและกระบวนการ
3. วิ เ คราะห์ ผ ลดี แ ละผลเสี ย จากอิ ท ธิ พ ลชาติ
ตะวั น ตกในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จ าก
ประเด็นที่กาหนดให้ได้อย่างสมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
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Siamese_territorial_concessions_%281867-1909%29_with_flags.gif
2. จากนั้นครูผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนดังนี้ “ภาพดังกล่าวข้างต้นทั้ง 2 ภาพ เป็น
ตัว อย่างหลั กฐานที่แสดงให้ เห็ นถึงการเข้ามามี อิทธิพลของชาติตะวันตกเหนือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเข้ามาของชาติตะวันตกในช่วงนี้ มีความ
แตกต่างจากการเข้ามาในภูมิภาคยุคก่อนหน้านี้ วันนี้เราจะมาดูกันต่อไปว่าในช่วง

ขอบเขตเนื้อหา
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/
สาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชีย
0d/The_French_Wolf_and_The_Siamese_Lamb.jpg
ตะวันออกเฉียงใต้ ช่ว งหลั ง (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
19) ลักษณะของอิทธิพลที่เข้ามา และผลกระทบที่
เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ระบุสาเหตุการเข้ามาของชาติตะวัแผนการจั
นตกในภูมดิภการเรี
าค ยนรู้ที่ 1๐ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2)
หน่วยยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๒งใต้ได้อย่างถูกต้อง
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชี
ตะวันออกเฉี
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
กลุ
ยนรู้ สังคมศึทกธิษา
ศาสนา
ฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
บ ายลั ก ษณะของอิ
พ ลชาติ
ต ะวัและวั
น ตกใน
2. ่มอธิสาระการเรี
2818679/91
thumb/9/91/Siamese_territorial_concessions_%281867ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
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มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
การเข้ามาของอารยธรรมจากภายนอกส่งผลให้เกิด
การปะทะสั ง สรรค์ทางวั ฒ นธรรมทั้ง ด้านบวกและ
ด้านลบ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนในพื้นที่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๐ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๐๔

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพเหตุการณ์สาคัญยุคล่าอาณา
นิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19
3. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของชาติ
ตะวันตกในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19)
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ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/ ตะวันตกในดินแดนเอเชียตะวันออก
สาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชีย 0d/The_French_Wolf_and_The_Siamese_Lamb.jpg
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19)
ตะวันออกเฉียงใต้ช่วงหลัง (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
19) ลักษณะของอิทธิพลที่เข้ามา และผลกระทบที่
เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ระบุสาเหตุการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
2. อธิบายลักษณะของอิทธิพลชาติตะวันตกใน
thumb/9/91/Siamese_ter itorial_concessions_%281867ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไดอ้ ย่างสมเหตุสมผล
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๐ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
่อง พัเรืฒ่องนาการของภู
มิภาคเอเชี
ตะวันออกเฉี
ยงใต้ยตะวันออกเฉียงใต้ (2)
แผนการจัดการเรียนรู้ทเรืี่ 1๐
อิทธิพลของชาติ
ตะวันยตกในภู
มิภาคเอเชี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๐ เรื่อง อิทธิรายวิ
พลของชาติ
ตะวัตนิศาสตร์
ตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2)
กลุ
ชมาิภประวั
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรูี่ ๒้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการของภู
าคเอเชี
ยตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
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รายวิชา ประวัติศาสตร์
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จีน 4.1 อังกฤษ – เข้ายึดปีนังและช่องแคบมะละกาเพื่อเป็นที่มั่นในการค้าขายกับ
4.1 อังกฤษ – เข้ายึดปีนังและช่องแคบมะละกาเพื่อเป็นที่มั่นในการค้าขายกับ
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4.2 อังกฤษทาสงครามกับพม่าและเข้ายึดครองพม่า
4.3 ฮอลั น ดา – เข้ามาปรับ ปรุงระบอบการปกครองในอิน โดนีเซีย และน า
ระบอบการเพาะปลูกเพื่อการส่งออกมาใช้
4.4 ฝรั่งเศส – เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในเวียดนาม และยึดเวียดนาม ยึดดินแดน
ฝั่งซ้ายแม่น้าโขงของไทย
4.5 สหรัฐอเมริกา – เข้ามายึดครองฟิลิปปินส์และนาระบอบประชาธิปไตยเข้า
มาสู่ฟิลิปปินส์
5. ครูเขียนชื่อชาติตะวันตกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่
19 บนกระดานฯหน้
บนกระดาฯหน้าชั้น จากนั้นให้ นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ มช่ว ยกัน เขียนข้อมูล จาก
การศึกษาค้นคว้า โดยมีแนวคาถาม ดังนี้
5.1 วัตถุประสงค์ของการเข้ามาของชาติตะวันตก
5.2 วิธีการ/นโยบายที่ชาติตะวันตกดาเนินการ
5.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของชาติตะวันตก
ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ อิทธิพลของชาติตะวันตกในดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19) โดยครูมีแนวคาถามในการ
สรุป และพัฒนาความคิดรวบยอด ดังนี้
6.1 “การเข้ามาของของชาติตะวันตกในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 มีวัตถุประสงค์ และวิธีการที่แตกต่ างจากการเข้ามาในช่วง
ก่อนหน้าหรือไม่ อย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๐ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
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6.2 “การเข้ามาของของชาติตะวันตกในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของ
นักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๐ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. ระบุ ส าเหตุก ารเข้ ามาของชาติ - การถาม – ตอบ
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก - การทาใบกิจกรรม
เฉียงใต้

๒. อธิบายลักษณะของอิทธิพลชาติ
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ภาพเหตุ
ภ า พ เ หกตุารณ์
ก า ร ณ์
ส าคั ญ ยุ ค ล่ า อาณา
นิคมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ช่ว งคริส ต์ศตวรรษที่
19
้ เรื้ ่อเรื
ง ่อง
- ใบความรู
ใบความรู
อิททธิธิพพลของชาติ
ล ข อ ง ช า ติ
ตะวั น ตกในดิ น แดน
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใ ต้ ( ตั้ ง แ ต่ ค ริ ส ต์
ศตวรรษที่ 19)
- ใบกิ จ กรรม เรื่ อ ง
อิททธิธิพพลของชาติ
ล ข อ ง ช า ติ
ตะวั น ตกในดิ น แดน
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใ ต้ ( ตั้ ง แ ต่ ค ริ ส ต์
ศตวรรษที่ 19)

๑. ดี : บอกสาเหตุ
นาเสนอ และเชื่อมโยง
ความสั มพันธ์ของการ
เข้ า มาของชาติ ต ะวั น
ตกในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้
(ตั้ งแต่ คริ ส ต์ ศตวรรษ
ที่ 19) ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : บอกสาเหตุ
นาเสนอ และเชื่อมโยง
ความสั มพันธ์ของการ
เข้ า มาของชาติ ต ะวั น
ตกในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั นออ กเ ฉี ย ง ใต้
(ตั้ งแต่ คริ ส ต์ ศตวรรษ
ที่ 1 9 ) ไ ด้ แ ต่ ข า ด
เหตุผลบางประการ
ปรั บปรุ ง : ไม่ สามารถ
บอกสาเหตุ น าเสนอ
และเชื่ อ มโยงความ
สัมพันธ์ของการเข้ามา
ของชาติ ต ะวั น ตกใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น
ออกเฉี ย งใต้ (ตั้ งแต่
คริ สต์ ศตวรรษที่ 19)
ได้
๒. ดี : บอกลั ก ษณะ
ข อ ง ทอิธิทพลชาติ
ธิ พ ล ช า ติ
ของอิ
ตะวั น ตกในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวัน ออกเฉีย ง
ใ ไต้ด้อไย่าด้ง อ ย่ า ง
ใต้
สมเหตุสมผล
พอใช้ : บอกลักษณะ
ข อ ง อิ ท ธิ พ ล ช า ติ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิ เ คราะห์ ผ ลดี แ ละผลเสี ย จาก - การถาม – ตอบ
อิ ท ธิ พ ลชาติ ต ะวั น ตกในภู มิ ภ าค - การทาใบกิจกรรม
เอ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ จ า ก
ประเด็นที่กาหนดให้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ตะวั น ตกในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวัน ออกเฉีย ง
ใต้
ใ ไต้ด้ ไแต่ด้ไม่ แ ต่ ไ ม่
สมเหตุสมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
บอกลั
บ อ ก กลัษณะของ
กษณะของ
อิ ท ธิ พ ลชาติ ต ะวั น ตก
ในภู
ใ น ภูมิภมิาคเอเชี
ภ า ค เยอ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้

- คาถาม
- ใบความรู
ใบความรู
้ เรื้ ่อเรื
ง ่อง
พ ล ข อ ง ช า ติ
อิททธิธิพลของชาติ
ตะวั น ตกในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
- ใบกิจกรรม เรื่อง
อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

ดี : จจ�ำาแนก
แ น กและแ ล ะ
อธิ บ ายผลดี แ ละผล
เสียของการเข้ามาของ
ชาติตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวัน ออกเฉีย ง
ใต้ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 19) ได้อย่างสมเหตุ
สมผล
พอใช้ : จ าแนก และ
อธิ บ ายผลดี แ ละผล
เสียของการเข้ามาของ
ชาติตะวันตกในภูมิภาค
เอเชียตะวัน ออกเฉีย ง
ใต้ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 19) ได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรั บปรุ ง : ไม่ สามารถ
จ าแนก และอธิ บ าย
ผลดี แ ละผลเสี ย ของ
การเข้ า มาของ ชาติ
ตะวั นตกในภู มิ ภาค
เอเชียตะวัน ออกเฉีย ง
ใต้ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 19) ได้
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ - การถาม – ตอบ
ส่ ง ผลต่ อ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์

เสนอผลของ
ดี : น�นำาเสนอผลของ
อิ ททธิธิพลของชาติ
พ ล ข อ ง ช า ติ
ตะวั น ตกที่ ส่ ง ผลต่ อ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น
ออกเฉี ย งใต้ (ตั้ งแต่
คริ สต์ ศตวรรษที่ 19)
ได้อย่างเหมาะสม
พ อ ใ ช้ : น�นำาเสนอ
เสนอ
อิททธิธิพลของชาติ
พ ล ข อ ง ช า ติ
ตะวั น ตกที่ ส่ ง ผลต่ อ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น
ออกเฉี ย งใต้ (ตั้ งแต่
คริ สต์ ศตวรรษที่ 19)
ได้ แ ต่ ข าดเหตุ ผ ลบาง
ประการ
ปรั บปรุ ง : ไม่ สามารถ
น าเสนออิ ท ธิ พ ลของ
ชาติ ต ะวั น ตกที่ ส่ ง ผล
ต่ อ ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวั นออ กเ ฉี ย ง ใต้
(ตั้ งแต่ คริ ส ต์ ศตวรรษ
ที่ 19) ได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

เผยแผ่ศาสนา จึงเกิดสงครามเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์กัน ต่อมาชาติตะวันตกเห็นว่าหากคิดแต่จะรบพุ่งกันเอง
511
ในระยะแรก ชาติตะวันตกขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ 499
511
เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19)
ใบความรู้
ใบความรู้
เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19)
511
ในระยะแรก ชาติตะวันตกขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ
เผยแผ่ศาสนา จึงเกิดสงครามเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์กัน ต่อมาชาติตะวันตกเห็นว่าหากคิดแต่จะรบพุ่งกันเอง
ก็มีแต่ความเสียหายจึงเริ่มเจรจากัน โดยยอมรับเขตอิทธิพลและเขตแสวงหาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ทาให้
ชาติตะวันตกสามารถขยายอานาจเข้าไปในดินแดนที่ตนต้องการได้อย่างสะดวก
ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นไป ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยจักรวรรดินิยม เพราะชาติ
ตะวันตกเริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายจากเดิมที่มุ่งติดต่อค้าขายและเผยแผ่ศาสนา มาเป็นการมุ่งยึดครองและเข้า
ปกครองดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะเป็นดินแดนอาณานิคม ทั้งนี้เพราะปัจจัยสาคัญ ดังนี้
1. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ทาให้ชาติตะวันตกสามารถผลิตสินค้า
ใหม่ๆ ได้เป็นจานวนมาก จาเป็นต้องขยายตลาดการค้าและแหล่งวัตถุดิบให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. ประเทศต่า ง ๆ ในยุโ รปเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจมาเป็น แบบทุน นิยม รัฐ บาลมีห น้าที่ส่ งเสริม
บริษัทเอกชนเข้าไปลงทุนในดินแดนอาณานิคม ดังนั้นรัฐบาลจึงจาเป็นต้องเข้าไปปกครองอาณานิคมโดยตรง
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในอาณานิคมส่งกลับไปบารุงเมืองแม่
3. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่งทางเรือ โดยเฉพาะการใช้เรือกลไฟบรรทุกสินค้า
ข้ามทวีป ตลอดจนความสาเร็จในการขุดคลองสุเอซ ทาให้เรือสินค้าสามารถแล่นติดต่อระหว่างยุโรปกับเอเชีย
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องแล่นเรืออ้อมแหลมแอฟริกาเหมือนแต่ก่อน ทาให้สินค้าราคาถู ก เศรษฐกิจโลก
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมตามมา
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 มหาอานาจตะวันตกได้เข้ามายึดครองหรือคุกคามดินแดนต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้
1. อังกฤษ
พม่ า ใน ค.ศ. 1824 อิ น เดี ย ซึ่ ง อยู่ ใ ต้ อิ ท ธิ พ ลอั ง กฤษเกิ ด วิ ว าทกั บ พม่ า เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
ชายแดน จนนาไปสู่การทาสงครามระหว่างพม่ากับบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ อังกฤษเป็นฝ่ายชนะ
และได้ยึดครองดินแดนพม่าตอนล่างในระหว่าง ค.ศ. 1850 - 1853 พม่าเกิดเหตุวิวาทกับอังกฤษอีก มีผลทา
ให้อังกฤษยึดครองตอนกลางของพม่าได้ใน ค.ศ. 1862 อังกฤษรวมดินแดนของพม่าที่ยึดได้เป็นมณฑล พม่า
อยู่ใต้การปกครองของอังกฤษโดยใช้กรุงย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงใน ค.ศ. 1874 อังกฤษได้ผนวกดินแดนพม่าที่ยัง
เหลือ และปกครองพม่าในฐานะเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษ
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คาบสมุทรมลายู รัฐต่าง ๆ ของมลายูมักทะเลาะวิวาทและสู้รบกันเองอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้
อังกฤษเข้าแทรกแซงทางการเมือง บางรัฐขอให้อังกฤษเข้ามาอารักขา อังกฤษได้ขอเช่าเกาะปีนังจากสุลต่านรัฐ
ไทรบุรีหรือเกดะห์เป็นศูนย์กลางการค้า และให้ความคุ้มครองแก่สุลต่านผู้ปกครองรัฐมลายู จึ งตกอยู่ใต้อิทธิพล
ของอั ง กฤษเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ใน ค.ศ. 1896 อั ง กฤษได้ ร วมเประ สลั ง งอร์ ปะหั ง และเนกรี เ ซมบี ลั น
เป็นสหพันธรัฐมลายูภายใต้การปกครองของอังกฤษ นอกจากนี้อังกฤษยังได้ครอบครองเกาะสิงคโปร์ และสร้าง
สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าและฐานทัพสาคัญของอังกฤษเพื่อควบคุมผลประโยชน์ในเอเชียตะวันออก
2. ฝรั่งเศส
เวียดนาม เขมร และลาว ฝรั่ งเศสพยายามติดต่อค้าขายและขอเผยแผ่ คริ ส ต์ศาสนาใน
เวี ย ดนาม และได้ โ อกาสเพราะสนั บ สนุ น พระเจ้ า ยาลอง (Gia Long) ขึ้ น ครองอ านาจ และรวมประเทศ
เวียดนามเป็นปึกแผ่นได้สาเร็จ ทาให้ฝรั่งเศสได้รับสิทธิพิเศษในการเผยแผ่คริสต์ศาสนาและค้าขายในเวียดนาม
แต่ ต่ อ มากษั ต ริ ย์ เ วี ย ดนามไม่ โ ปรดปรานฝรั่ ง เศส และต่ อ ต้ า นศาสนาคริ ส ต์ อ ย่ า งรุ น แรง จึ ง เกิ ด การ
กระทบกระทั่งกลายเป็นสงครามซึ่งเริ่มเมื่อ ค.ศ. 1856 สงครามระหว่างสองฝ่ายดาเนินไปหลายปี จนกระทั่ง
ฝรั่งเศสสามารถยึดเวียดนามได้ทั้งประเทศ
สาหรับเขมร ใน ค.ศ. 1863 ฝรั่งเศสบีบบังคับให้เขมรเป็นรัฐอยู่ใต้อารักขาของฝรั่งเศส และ
ต่อมาขอให้ไทยยุติการอ้างสิทธิเหนือเขมร หลังจากนั้นได้ใช้วิธีรุนแรงขยายอานาจเข้าไปในดินแดนลาว ซึ่ง
นาไปสู่การกระทบกระทั่งกับ ไทยที่ป กครองลาวในฐานะประเทศราชจนเกิดวิกฤตการณ์ รศ. 112 (ค.ศ.
1893) เป็นผลให้ไทยต้องเสียดินแดนลาวให้กับฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสได้เวียดนาม เขมร และลาวไว้อานาจแล้ว
ฝรั่งเศสได้รวมดินแดนทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเรียกว่า อินโดจีนฝรั่งเศส โดยตั้งข้าหลวงใหญ่ทาหน้าที่ปกครองขึ้น
ตรงต่อรัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงปารีส
ในส่วนของไทยได้รับผลกระทบจากการคุกคามของอังกฤษ และฝรั่งเศส โดยในสมัยรัชกาลที่
4 ฝรั่งเศสเริ่มแผ่อิทธิพลเข้าไปในดินแดนประเทศราชของไทย โดยขอเข้าไปอารักขาเขมร ทางฝ่ายไทยต้อง
ยินยอมแต่โดยดีเพราะไม่อาจต้านทานอานาจของฝรั่งเศสได้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ฝรั่งเศสได้ขยายอานาจเข้าไป
ในดินแดนลาว ฝรั่งเศสใช้วิธีทุกอย่างทั้งวิธีการเจรจาและใช้เรือรบมาปิดปากน้าเจ้าพระยาและคุกคามอธิปไตย
ของไทยใน ค.ศ. 1893 ไทยพยายามต่อต้านด้วยการใช้กาลังทหาร แต่ไม่อาจต่อต้านได้ ทาให้รัฐบาลไทย
จาเป็นต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้
ในส่วนของอังกฤษได้เริ่มคุกคามไทยด้วยการส่ง เฮนรี เบอร์นี (Henry Burney) เป็นทูตมา
เจรจาเกี่ยวกับรัฐต่าง ๆ บนคาบสมุทรมลายู ชัยชนะที่อังกฤษมีต่อพม่า ทาให้ไทยตระหนักว่าอังกฤษมีอานาจ
ทางทหารเหนือกว่า ไทยจึงยอมรับข้อเสนอของอังกฤษใน ค.ศ. 1855 อังกฤษได้ทาสัญญาการค้าที่เรียกว่า
สนธิสัญญาเบาว์ริง เป็นผลให้ไทยต้องเสียผลประโยชน์ทางการค้าและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้แก่อังกฤษ
ต่อมาประเทศตะวันตกอื่น ๆ ก็ได้ขอสิทธิเช่นเดียวกับอังกฤษจากไทยใน ค.ศ. 1908 ไทยต้องยอมมอบสิทธิที่
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มีเหนือไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานู ให้แก่อังกฤษแลกกับอานาจทางการศาล เพื่อให้ไทยสามารถพิจารณา
ตัดสินคดีความที่คนในบังคับอังกฤษทาผิดในประเทศไทยได้
3. ฮอลันดา
หมู่เกาะอินโดนีเซียใน ค.ศ. 1824 อังกฤษกับฮอลันดาได้ตกลงแบ่งเขตอานาจในน่านน้าของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยฮอลันดายอมยกมะละกาให้อังกฤษเพื่อแลกกับเมืองท่าที่อังกฤษมีในสุ
มาตรา และตกลงกันว่าอังกฤษจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับหมู่เกาะอินโดนีเซีย ส่วนฮอลันดาก็ตกลงจะไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับคาบสมุทรมลายู นับเป็นการแบ่งเขตอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสองประเทศ
เป็นผลให้ฮอลันดาขยายอิทธิพลในบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียได้ สะดวก โดยปราศจากการแข่งขันจากชาติอื่น
ค.ศ. 1829 ฮอลันดาพยายามครอบครองเกาะชวาทั้งหมด หลังจากนั้นก็เริ่มใช้ “ระบบเพาะปลูก” บนเกาะ
ชวาด้วยการบังคับให้ชาวชวาปลูกพืชผลที่ตนต้องการ โดยเฉพาะกาแฟซึ่งเป็นพืชที่ตลาดโลกต้องการ
4. สเปน
หมู่เกาะฟิลิปปินส์ สเปนยังคงเป็นผู้ปกครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์แต่ผู้เดียวอยู่เช่นเดิมโดยไม่มี
มหาอานาจอาณานิคมอื่นเข้าไปแก่งแย่ง จนกระทั่งถึง ค.ศ. 1898 เกิดสงครามระหว่างสเปนกับสหรัฐอเมริกา
สเปนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องทาสัญญายกฟิลิปปินส์ให้แก่สหรัฐอเมริกา เมื่อสหรัฐ อเมริกาเข้าปกครองฟิลิปปินส์
สหรัฐอเมริกาได้ใช้รูปแบบการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตามแบบอย่างที่สหรัฐอเมริกาเป็น
ผู้กาหนด
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดินแดนอาณานิคม
การที่ชาวตะวันตกสร้างลัทธิจักรวรรดินิยมโดยเข้าไปปกครองดินแดนอาณานิคม ก่อให้เกิดผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงในดินแดนอาณานิคม ดังนี้
1. ชาวตะวัน ตกประกาศใช้กฎหมายเพื่อเก็บ ภาษี ป ระชาชนอย่ างรุ น แรง ยิ่ งกว่า ช่ว งระยะที่ช าว
พื้นเมืองปกครองกันเอง รายได้จากการเก็บภาษีส่วนใหญ่ผู้ปกครองอาณานิคมส่งไปบารุงความเจริญรุ่งเรือง
ของเมืองแม่
2. กลุ่มนายทุนชาวตะวันตกเข้ายึดครองพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ และกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติจาก
ดินแดนอาณานิคม แล้วนาไปแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมส่งไปขายทั่วโลกสร้างความร่ารวยแก่กลุ่มนายทุน
ตะวันตก
3. ชาวตะวันตกบังคับและเกณฑ์แรงงานพื้นเมืองไปทางานหนัก บังคับให้ชาวพื้นเมื องปลูกพืชตามที่
ต้องการ และบังคับให้ชาวพื้นเมืองขายผลิตผลแก่พ่อค้าชาติตะวันตกในราคาถูกๆ เพื่อประโยชน์ของชนชั้น
ปกครองและผลประโยชน์ของบริษัทตะวันตก
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4. ชาวตะวันตกได้อพยพชาวจีนจากประเทศจีนเป็นจานวนมาก มาทางานเป็นลูกจ้างในสวนยางพารา
และโรงงานอุตสาหกรรมของชาติตะวันตก ชาวจีนสร้างปัญหาพิพาทกับชาวพื้นเมืองในเวลาต่อมา
5. ชาวตะวันตกได้เปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจของชาวพื้นเมืองจากรูปแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบทุนนิยม
ทาให้เกิดกิจการอุตสาหกรรมใหม่ๆ ธนาคารและระบบการกู้ยืม ทาให้ชาวพื้นเมืองมีหนี้สินและยากจนลง
กว่าเดิม
6. การปกครองของชาวตะวันตกได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและค่านิยมของชาวพื้นเมือง ทาให้ชาว
พื้นเมืองหันมารับวัฒนธรรมตะวันตกและดาเนินชีวิตแบบฟุ่มเฟือยตามแบบตะวันตก
7. ชาวตะวันตกนารูปแบบการศึกษาและเผยแพร่ความคิดแบบสมัยใหม่ คือ ความคิดในระบบเสรี
นิยมและประชาธิปไตยเป็นการกระตุ้นให้ชาวพื้นเมืองเกิดความคิด “ชาตินิยม” ขึ้น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความคิดชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปได้ ดังนี้
1. ความรู้สึกไม่พอใจระบบการปกครองของประเทศตะวันตกในดินแดนอาณานิคม ซึ่งใช้กฎหมาย
บังคับชาวพื้นเมืองให้ ปฏิบัติตาม โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสงบและความมั่นคงในดินแดนอาณานิคม
ซึ่งเป็นผลให้ชาติตะวันตกได้รับอภิสิทธิ์และผลประโยชน์ต่าง ๆ เหนือกว่าชาวพื้นเมือง
2. ชาวพื้ น เมื องรู้ สึ กหวงแหนทรั พยากรของชาติ ที่ถูก ชาวตะวั นตกกอบโกยไปสร้ างความมั่นคง
ให้แก่ตนเอง
3. ชาวพื้นเมืองรู้สึกโกรธเคืองเมื่อชาวตะวันตกใช้ วิธีกดขี่ ข่มเหง ดูหมิ่น เหยียดหยาม และทาลาย
วัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง
4. การที่ชาวตะวันตกนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาแบบสมัยใหม่มาเผยแพร่ในดินแดน
อาณานิคม ทาให้ประชาชนเริ่มตื่นตัวในความคิดแบบสมัยใหม่ โดยเฉพาะความคิดในระบบเสรีนิยม
5. ในสมัยที่ชาวตะวันตกปกครองอาณานิคม บ้านเมืองเกิดความสงบมั่นคง ชาวพื้นเมืองมิได้รบพุ่ง
กั น เองเหมื อ นแต่ ก่ อ น ประกอบกั บ ชาวตะวั น ตกน ารู ป แบบการคมนาคมขนส่ ง สมั ย ใหม่ เช่ น รถไฟ
เรื อ กลไฟ โทรเลข โทรศั พ ท์ มาใช้ ใ นอาณานิ ค ม อี ก ทั้ ง ชาวตะวั น ตกใช้ ภ าษาของตนในการปกครอง
อาณานิคม เช่น สหรัฐอเมริกาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการปกครองชาวฟิลิปปินส์ เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าว
ทาให้ชาวพื้นเมืองสามารถติดต่อไปมาหาสู่ หรือสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
6. ชาวพื้นเมืองได้รับแนวความคิดและตัวอย่างการแสดงออกถึงความเป็นชาตินิยมจากประเทศที่อยู่
นอกดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนรู้สึกชื่นชมและต้องการแสดงออกซึ่งความเป็นชาตินิยมด้วย เช่น กรณี
ญี่ปุ่นซึ่งมีความคิดชาตินิยมอย่างแรงกล้า พัฒนาประเทศจนก้าวไปสู่ความทันสมัยและมีความเข้มแข็งทุกด้าน
สามารถทาสงครามชนะรัสเซียซึ่งเป็นมหาอานาจได้

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของ
อาณาจักรโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรือง และได้รับ
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และอารยธรรมจีนจน
น าไปสู่ พั ฒ นาการทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรม
ขอบเขตเนื้อหา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมื อ งของประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายพัฒนาการในสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
ที่มา :
/2014/11/12/
http://oknation.nationtv.tv/blog/toranee/2014/11/12/ent
ry-11
1.๑ “นั ก เรี ย นทราบหรื อ ไม่ ว่ า สิ่ ง ของในภาพคื อ อะไร และมี
วัตถุประสงค์เพื่ออะไร” (เครื่องมือสำริด สร้ำงขึ้นเพื่อใช้ในกำรดำเนิน
ชีวิต)
๑.2 “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เครื่องมือเหล่านี้สร้างขึ้นในยุคใด”
(ยุคสำริด)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องมือสาริด จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับ โดยครูมีแนวคาถาม ดังนี้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. บัตรภาพ
3. กระดาษ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิ จ กรรม “ข้ า มเวลาศึ ก ษารั ฐ โบราณใน
SEA” โดยนั ก เรี ย นศึ ก ษาความรู้ เ รื่ อ ง
พัฒนาการในสมัยโบราณของประเทศใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จาก
หนังสือเรียน และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
จากนั้ น น าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามา
เขียนเป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๑ เรื่อง พัฒนาการในสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๑๕
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วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลพัฒนาการในสมัยโบราณ
ด้2.านทั
กษะและกระบวนการ
ของภู
มิ ภ าคเอเชี
ย งใต้ยได้
อ ย่ า ง
๒.
วิเคราะห์
ปัจจัยทีย่ส่งตะวั
ผลพันฒออกเฉี
นาการในสมั
โบราณ
สมเหตุมสภิ มผล
ของภู
าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
ด้านคุณสมผล
ลักษณะ
สมเหตุ
3. อภิ ป รายผลจากพั ฒนาการในสมั ยโบราณของ
ิภาคเอเชี
ยตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อปัจจุบันได้อย่าง
ด้ภูามนคุ
ณลักษณะ
เหมาะสม
๓.
อภิปรายผลจากพัฒนาการในสมัยโบราณของ

2. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่าง
ของเครื่องมือสาริดที่มนุษย์คิดค้นขึ้น โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็
เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มนุษย์มีการพัฒนาเครื่องมือสาริดขึ้นใช้อย่าง
แพร่หลาย วันนี้เราจะมาดูกันว่า ในมรยุคสาริดมีคนกลุ่มใดบ้างที่ตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ขั้นสอน
3. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ข้ามเวลาศึกษารัฐโบราณใน SEA” โดย
ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการในสมัยโบราณของประเทศ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทมี่ ตี อ่ ปัจจุบนั ได้อย่าง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหนังสือเรียน และแหล่งข้อมูล
เหมาะสม
สารสนเทศ จากนั้นนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเขียนเป็นแผนผัง
ความคิดลงในกระดาษ
4. นั ก เรี ย นน าแผนผั ง ความคิ ด ที่ ศึ ก ษามาติ ด ไว้ ร อบห้ อ ง และให้
นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ เดินไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลกลุ่มอื่น ๆ จากนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันอภิป รายเกี่ยวกับ พัฒนาการในสมัยโบราณของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสรุปสาระสาคัญบนกระดาน (Obj:9)
ขั้นสรุป
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พัฒนาการในสมัยโบราณ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครูมีแนวคาถาม ดังนี้
๕.1 “นักเรียนคิดว่า อะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ทาให้ รัฐ โบราณมี
พัฒนาการและอยู่รอดไม่ล่มสลาย” (พิจำรณำตำมคำตอบของนักเรียน
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๑ เรื่อง พัฒนาการในสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๑๖

516
504

518
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายพัฒนาการในสมัย
โบราณของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
พัฒนาการในสมัยโบราณของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การถาม – ตอบ
- การทากิจกรรม
“ช้ามเวลาศึกษารัฐ
โบราณใน SEA”

- คาถาม
- หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
- บัตรภาพ
- กระดาษ

ดี : นาเสนอ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของพัฒนาการ
ในสมัยโบราณของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง
เสนอ ่อเชืม่อมโยง
พอใช้ : น�นำาเสนอเชื
โยงความสั
ความสั
มพันมธ์พัขนองธ์ของ
พัฒนาการในสมัยโบราณ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถนาเสนอ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของ
มพันธ์ของพั
ฒนาการ
พัความสั
ฒนาการในสมั
ยโบราณของ
ภูในสมั
มิภาคเอเชี
ยตะวันออก
ยโบราณของภู
มิภาค
เอเชี
ยตะวันออกเฉียงใต้ได้
เฉี
ยงใต้

- การถาม – ตอบ
- การทากิจกรรม
“ช้ามเวลาศึกษารัฐ
โบราณใน SEA”

- คาถาม
- หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
- บัตรภาพ
- กระดาษ

ดี : จาแนก เปรียบ เทียบ
เทียบความสั
พันธ์ ของ
ความสั
มพันธ์มของ
พัฒนาการในสมัยโบราณ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
พอใช้ : จาแนก เปรี
เปรียยบบเทียบ
เทียบความสั
พันธ์ ของ
ความสั
มพันธ์มของ
พัฒนาการในสมัยโบราณ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถจาแนก
เปรียบเทียบความสัมพันธ์
ของพัฒนาการในสมัย
โบราณของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้

518
505

519
519 506

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
- การถาม – ตอบ
อภิปรายผลจากพัฒนาการใน
สมัยโบราณของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อ
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ดี : นาเสนอผลจาก
พัฒนาการในสมัยโบราณ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอผลจาก
พัฒนาการในสมัยโบราณ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอผลจากพัฒนาการ
ในสมัยโบราณของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

520
520 507

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
สมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มต้น
เมื่ อ ชาติ ต ะวั น ตกเข้ า มามี อิ ท ธิ พ ล ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ภายใต้การนาของชาติ
ตะวันตก
ขอบเขตเนื้อหา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมื อ งของประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิ บายพัฒนาการในสมั ยใหม่ ของภู มิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการในสมัยใหม่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ความรู้เดิมเกี่ยวกับการเข้า
มาของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครูมีแนวคาถาม
ดังนี้
1.๑ “นั ก เรี ย นทราบหรื อ ไม่ ประเทศต่ าง ๆ ในภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้เคยเป็นอาณานิคมของประเทศใดบ้าง” (พิจารณา
จากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๑.2 “การตกเป็ น อาณานิ ค มของชาติ ต่ า ง ๆ ส่ ง ผลดี - ผลเสี ย
อย่างไรบ้าง” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน)
ขั้นสอน
2. นักเรียนทากิจกรรม “ศึกษาชาติตะวันตกใน SEA” โดยครูให้
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง
พัฒนาการในสมัยใหม่ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากหนังสือเรียน หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในประเด็นต่อไปนี้
๒.1 ผลดี แ ละผลเสี ย ของการที่ ช าติ ต ะวั น ตกเข้ า มายึ ด ครอง
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.๒ พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง
๒.3 พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ
๒.4 พัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. กระดาษ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรม “ศึกษาชาติตะวันตกใน SEA” โดย
นั ก เ รี ย นแ บ่ ง กลุ่ ม ศึ ก ษา คว าม รู้ เ รื่ อ ง
พั ฒ นาการในสมั ย ใหม่ ข องประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหนังสือ
เรี ย น หรื อ แหล่ งข้ อ มู ล อื่น ๆ แล้ ว ร่ ว มกั น
อภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการในสมัยใหม่ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากนั้นร่วมกันสรุปเป็นข้อสรุปร่วมกันของ
ห้องเรียน และนาผลจากการศึกษาบันทึกลง
ในสมุดเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๒ เรื่อง พัฒนาการในสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๒๑

521
508

๕๒๒

3. ครูและนั
3. กครู
เรีแยละนั
นร่วมกั
กเรีนยอภิ
นร่ปวมกั
รายเกี
นอภิ่ยวกั
ปรายเกี
บพัฒ่ยนาการในสมั
วกับพัฒนาการในสมั
ยใหม่ของยใหม่ของ
ด้านคุณลัด้กาษณะ
นคุณลักษณะ
ประเทศในภู
ประเทศในภู
มิภาคเอเชีมิยภตะวั
าคเอเชี
นออกเฉี
ยตะวัยนงใต้
ออกเฉี
จากนั
ยงใต้
้นร่วจากนั
มกันสรุ
้นร่ปวเป็
มกันนสรุปเป็น
3. อภิปรายผลจากพั
3. อภิปรายผลจากพั
ฒนาการในสมั
ฒนาการในสมั
ยใหม่ของภูยใหม่
มิภาค
ของภูข้มอิภสรุาคปร่วข้มกั
อสรุ
นของห้
ปร่วมกั
องเรี
นของห้
ยน และน
องเรียาผลจากการศึ
น และนาผลจากการศึ
กษาบันทึกลงในสมุ
ษาบันทึกดลงในสมุด
เอเชียตะวัเอเชี
นออกเฉี
ยตะวัยงใต้
นออกเฉี
ได้อย่ยางใต้
งเหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม เรียน เรียน
ขั้นสรุป ขั้นสรุป
4. ครูและนั
4.กครู
เรียแนร่
ละนัวมกั
กเรีนยสรุ
นร่ปวบทเรี
มกันสรุ
ยนปโดยครู
บทเรียมนีแโดยครู
นวคาถาม
มีแนวค
ดังนีาถาม
้ ดังนี้
๔.1 “การเข้
๔.1ามาของชาติ
“การเข้ามาของชาติ
ตะวัน ตกส่ตงะวัผลดี
น ตกส่
ต่อเศรษฐกิ
งผลดีต่อจเศรษฐกิ
ของ จของ
ภูมิภาคเอเชี
ภูมิยภตะวั
าคเอเชี
นออกเฉี
ยตะวัยนงใต้
ออกเฉี
ในสมัยงใต้
ยใหม่
ในสมั
อย่ายงไรบ้
ใหม่อาง”
ย่างไรบ้
(พิจารณา
าง” (พิจารณา
ตามคาตอบของนั
ตามคาตอบของนั
กเรียนโดยให้
กเรียอนโดยให้
ยู่ในดุลยพิ
อยูน่ใิจนดุของครู
ลยพินผิจู้สของครู
อน) ผู้สอน)
๔.2 “พัฒ๔.2
นาการในสมั
“พัฒนาการในสมั
ยใหม่ของภู
ยใหม่
มิภาคเอเชี
ของภูมิยภาคเอเชี
ตะวันออก
ย ตะวันออก
เฉียงใต้มีกเฉีารเปลี
ยงใต้ม่ยีกนแปลงไปอย่
ารเปลี่ยนแปลงไปอย่
างไรบ้าง”างไรบ้
(พิจารณาตามค
าง” (พิจารณาตามค
าตอบของาตอบของ
นักเรียนโดยให้
ยู่ใน อยู่ใน ดุลยพินิจของครู
อน) ผู้สอน)
นักเรียอนโดยให้
ดุลยพินผิจู้สของครู
๔.3 “เพราะเหตุ
ใ ด ไทยจึใงดไม่ไทยจึ
ต กเป็งนไม่อาณานิ
มของชาติ
๔.3 “เพราะเหตุ
ต กเป็ นคอาณานิ
ค มของชาติ
ตะวันตก”ตะวั
(พินจารณาตามค
าตอบของนั
กเรียน โดยให้
่ในดุลยพิ
ิจ ลยพินิจ
ตก” (พิจารณาตามค
าตอบของนั
กเรียอนยูโดยให้
อยูน่ในดุ
ของครูผู้สของครู
อน) ผู้สอน)

แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
ดการเรี
้ที่ 1๒ยนรู
เรื่อ้ทงี่ 1๒
พัฒเรื
นาการในสมั
่อง พัฒนาการในสมั
ยใหม่ของภู
ยใหม่
มิภาคเอเชี
ของภูมยิภตะวั
าคเอเชี
นออกเฉี
ยตะวัยนงใต้
ออกเฉียงใต้
หน่วยการเรี
้ที่ ๒ ยนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒเรืนาการของภู
มิภาคเอเชีมยิภตะวั
นออกเฉี
เวลา 1 ชัเวลา
่วโมง1 ชั่วโมง
หน่ยวนรู
ยการเรี
่อง พัฒนาการของภู
าคเอเชี
ยตะวัยนงใต้
ออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ สังคมศึ
ศาสนา
ฒนธรรม
รายวิชา ประวั
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ 1กษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรี
ยนรูก้ ษา
สังคมศึ
กษาและวั
ศาสนา
และวัฒนธรรม
รายวิชตาิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มัธยมศึ

๕๒๒

509

523
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายพัฒนาการใน
สมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
พัฒนาการในสมัยใหม่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การถาม – ตอบ
- การทากิจกรรม
“ศึกษาชาติตะวันตกใน
SEA”

- คาถาม
- กระดาษ
- หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
- กิจกรรม “ศึกษา
ชาติตะวันตกใน
SEA”

ดี : นาเสนอ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของพัฒนาการ
ในสมัยใหม่ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง
พอใช้ : นน�าเสนอเชื
ำเสนอเชื่อม่อมโยง
โยงความสั
ความสั
มพันมธ์พัขนองธ์ของ
พัฒนาการในสมัยใหม่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถนาเสนอ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
มพันธ์ของพั
ฒนาการ
พัความสั
ฒนาการในสมั
ยใหม่
ของ
ภูในสมั
มิภาคเอเชี
ตะวัมนิภออก
ยใหม่ขยองภู
าค
เอเชี
ยตะวันออกเฉียงใต้ได้
เฉี
ยงใต้

- การถาม – ตอบ
- การทากิจกรรม
“ศึกษาชาติตะวันตกใน
SEA”

- คาถาม
- กระดาษ
- หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
- กิจกรรม “ศึกษา
ชาติตะวันตกใน
SEA”

ดี : จาแนก เปรียบเที
บ ยบ
เทียบความสั
พันธ์ ของ
ความสั
มพันธ์มของ
พัฒนาการในสมัยใหม่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
พอใช้ : จาแนก เปรียบบเทียบ
เทียบความสั
พันธ์ ของ
ความสั
มพันธ์มของ
พัฒนาการในสมัยใหม่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถจาแนก
เปรียบเทียบความสัมพันธ์
ของพัฒนาการในสมัยใหม่
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้

523
510

524
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายผลจากพัฒนาการ
ในสมัยใหม่ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการ
- การถาม – ตอบ

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ดี : นาเสนอผลจาก
พัฒนาการในสมัยใหม่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอผลจาก
พัฒนาการในสมัยใหม่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอผลจากพัฒนาการ
ในสมัยใหม่ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

524
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มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ น
ปัจจุบัน พัฒนาตนเองจนเกิดเป็นความเจริญรุ่งเรือง
ในด้านต่าง ๆ
ขอบเขตเนื้อหา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมื อ งของประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายพัฒนาการในสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการในสมัยปัจจุบั น
ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูถามคาถามเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน ดังนี้
1.๑ “ในปัจจุบัน สถานการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นอย่างไร” (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๑.2 “เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือไม่ อย่างไร” (พิจารณาตาม
คาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ขั้นสอน
2. นักเรียนทากิจกรรม “จากอดีตสู่ปัจจุบันกับเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้” โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการในสมัยปัจจุบันของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหนังสือเรียน และแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ โดยแบ่งประเด็นที่ใช้ในการศึกษากันตามความเหมาะสม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการในสมัยปัจจุบัน
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ข้อมูลที่นักเรียนศึกษาใน
กิจ กรรม “จากอดี ตสู่ ปั จ จุ บั น กั บ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ” และ
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ร่วมกันของห้อง จากนั้นบันทึกลงในสมุดเรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิ จ กรรม “จากอดี ต สู่ ปั จ จุ บั น กั บ เอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ” โดยนั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม
กลุ่ ม ละเท่ า ๆ กั น จากนั้ น ให้ ส มาชิ ก แต่ ล ะ
กลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการใน
สมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ จ ากหนั ง สื อ เรี ย น และแหล่ ง ข้ อมู ล อื่ น ๆ
โดยแบ่ ง ประเด็ น ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษากั น ตาม
ความเหมาะสม และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
พัฒนาการในสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๓ เรื่อง พัฒนาการในสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๒๕

525
512

ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสรุป
3. อภิ ป รายผลจากพั ฒนาการในสมั ยปั จจุ บั นของ 4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการในสมัยปัจจุบัน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครูมีแนวคาถาม
ดังนี้
๔.1 “ความขัดแย้ งที่เ กิดขึ้น ในภูมิ ภ าคเอเชีย ตะวันออก
เฉี ย งใต้ มี ส าเหตุ ม าจากอะไรบ้ า ง” (พิ จ ารณาตามค าตอบของ
นักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๔.2 “พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังสิ้นสุด
สงครามเย็นเป็นอย่างไร” (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๔.3 “พั ฒ นาการในสมั ย ปั จ จุบั น ของประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลอย่างไรบ้าง” (พิจารณาตามคาตอบ
ของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๔.๔ “แนวโน้มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตจะเป็น
อย่างไร” (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๓ เรื่อง พัฒนาการในสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๒๖

513
52

527
527 514

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายพัฒนาการในสมัย
ปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย
ใต้ไ
ตะวันออกเฉียงใต้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
พัฒนาการในสมัยปัจจุบันของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ไ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การถาม – ตอบ
- การทากิจกรรม
“จากอดีตสู่ปัจจุบันกับ
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้”

- คาถาม
- หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
- วิดีทัศน์
- กระดาษ
- กิจกรรม “จากอดีตสู่
ปัจจุบันกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้”

ดี : นาเสนอ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ
พัฒนาการในสมัยปัจจุบัน
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
ถูกต้อง
พอใช้ : นน�าเสนอเชื
ำเสนอ ่อเชืม่อมโยง
โยงความสั
นธ์ของ
ความสั
มพันมธ์พัของ
พัฒนาการในสมัยปัจจุบัน
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้แต่
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ
พัฒนาการในสมัยปัจจุบัน
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้

- การถาม – ตอบ
- การทากิจกรรม
“จากอดีตสู่ปัจจุบันกับ
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้”

- คาถาม
- หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
- กระดาษ
วิดีทัศน์
- กิกระดาษ
จกรรม “จากอดีตสู่
“จากอดี
ปั- จกิจุจบกรรม
ันกับเอเชี
ย ตสู่
ปัจจุนบออกเฉี
ันกับเอเชี
ตะวั
ยงใต้ย ”
ตะวันออกเฉียงใต้”

ดี : จาแนก เปรียบเที
บ ยบ
เทียบความสั
พันธ์ ของ
ความสั
มพันธ์มของ
พัฒนาการในสมัยปัจจุบัน
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้ : จาแนก เปรี
เปรียยบบเทียบ
เทียบความสั
พันธ์ ของ
ความสั
มพันธ์มของ
พัฒนาการในสมัยปัจจุบัน
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนก เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ ของ
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สิสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน

วิวิธธีกีการาร

ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
อภิ
อภิปปรายผลจากพั
รายผลจากพัฒฒนาการใน
นาการใน - -การถาม
การถาม––ตอบ
ตอบ
สมั
สมัยยปัปัจจจุจุบบันันของภู
ของภูมมิภิภาคเอเชี
าคเอเชียย
ตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้ไไ

เครื
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใ่ใช้ช้

- -คคาถาม
าถาม

เกณฑ์
เกณฑ์
พัพัฒฒนาการในสมั
นาการในสมัยยปัปัจจจุจุบบันัน
ของภู
ของภูมมิภิภาคเอเชี
าคเอเชียย
ตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้ได้ได้
ดีดี: :นนาเสนอผลจาก
าเสนอผลจาก
พัพัฒฒนาการในสมั
นาการในสมัยยปัปัจจจุจุบบันัน
ของภู
ของภูมมิภิภาคเอเชี
าคเอเชียย
ตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้ไได้
ไได้ออย่ย่าางง
เหมาะสม
เหมาะสม
พอใช้
พอใช้: :นนาเสนอผลจาก
าเสนอผลจาก
พัพัฒฒนาการในสมั
นาการในสมัยยปัปัจจจุจุบบันัน
ของภู
ของภูมมิภิภาคเอเชี
าคเอเชียย
ตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้ไได้
ไได้แแต่ต่
ขาดเหตุ
ขาดเหตุผผลบางประการ
ลบางประการ
ปรัปรับบปรุปรุงง: :ไม่ไม่สสามารถ
ามารถ
นนาเสนอผลจากพั
าเสนอผลจากพัฒฒนาการ
นาการ
ในสมั
ในสมัยยปัปัจจจุจุบบนั นั ของภู
ของภูมมิภิภาคาค
เอเชี
เอเชียยตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้ได้ได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
ความแตกต่า งหลากหลายของผู้ ค น ความเชื่อ วิ ถี
วิชีถวีิ ตช ี ทว ิ ตาให้
ทำ�ให้
กิ ด ความหลากหลายทางสั
ง คมและ
เ กิ ดเ ความหลากหลายทางสั
ง คมแ
และ
วัฒ นธรรม ซึ่งในฐานะพลเมือ งจ าเป็นที่ จ ะต้องท า
ความเข้ า ใจ และยอมรั บ ความแตกต่ า ง เพื่ อ ให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ขอบเขตเนื้อหา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ตาแหน่งที่ตั้งของประเทศ
ขนาดพื้น้ นทีที่ และอาณาเขตเมื
่ อาณาเขตเมื อ งหลวง
องหลวงประชากร
ประชากร //
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ระบอบการปกครอง และ
สกุลเงิน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามประเด็นที่กาหนดให้ได้
อย่างถูกต้อง
ที่มา :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
5/5e/Association_of_Southeast_Asian_Nations_%28orthogr
5/5e/Association_of_Southeast_Asian_Nations_%28orthogr
aphic_projection%29.svg/220px-ssociation_of_Southeast_
Asian_Nations_%28orthographic_porjection%29.svg.png

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเปิดภาพแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นครูถาม
คาถามนักเรียนเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนมีแนวคาถาม ดังนี้
1.1 “ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ป ระกอบด้ ว ยประเทศ
ใดบ้าง” (มาเลเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม
บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และติมอร์เลสเต)
1.2 “ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้มีความ
เหมือน หรือความแตกต่างกันอย่างไร” (แตกต่าง เพราะแต่ละประเทศ
มีระบอบการเมืองการปกครอง ศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ ที่แตกต่างกัน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๔ เรื่อง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

สกุลเงิน
จุดประสงค์การเ ียนรู้
ด้านความรู้
ที่มา :
1. อธิบายข้อมูลพื้นฐานของประเทศในภูมิภาค
ht ps:/ upload.wikmedia.org/wikpedia/commons/thumb/
เอเชียตะวันอ กเฉียงใต้ ามประเด็นที่กาหนดให้ได้
5/5e/As ociation_of_Southeast_Asian_Nations_%28orthogr
อย่างถูกต้อง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. กระดาษ Flipchart
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การท าแผนผั ง ความคิ ด ประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๓๐
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๕๑๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๔ เรื่อง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๔ เรื่อง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒaphic_projection%29.svg/220pxนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้กลุานทั
ก
ษะและกระบวนการ
ssociation_of_Southeast_Asian_
่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
2. วิเ คราะห์ ความเหมื อน และความแตกต่า งของ
Nations_%28orthographic_projection%29.svg.png
aphic_projection%29.svg/220pxด้ประเทศในภู
านทักษะและกระบวนการ
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้อย่าง ๒. จากค าตอบของนั
ก เรี ย น ครู พู ด เชื่ อ มโยงเข้ า สู่ บ ทเรี ย นดั ง นี้
ด้สมเหตุ
านทั
กสษะและกระบวนการ
ssociation_of_Southeast_Asian_
มผลความเหมือนและความแตกต่างของ
“ภูมิภาคเอเชียตะวั
นออกเฉียงใต้ประกอบด้วย ๑๑ ประเทศ ซึ่งแต่ละ
๒.
วิเคราะห์
2.
วิ
เ
คราะห์
ค
วามเหมื
อ
น
และความแตกต่
า
งของ
Nations_%28orthographic_projection%29.svg.png
ด้านคุณลักษณะ
ประเทศมี ค วามแตกต่ า งตามบริ บ ทของประเทศนั้ น ๆ ซึ่ ง ในวั น นี้
ประเทศในภู
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้
ย่าง นั๒.กเรีจากค
ประเทศในภู
ิภาคเอเชียตะวันบออกเฉี
ยงใต้ ได้คอวาม
าตอบของนั
เรี ย น ครู พาู ดงของแต่
เชื่ อ มโยงเข้
า สู่ บ ทเรี ยจนดั
ง นี้
ั ติ ต นภายใต้
3. านงสมเหตุ
าเสนอแนวทางการปฏิ
ยนจะได้
เรียนรู้เกี่ยกวความแตกต่
ละประเทศจากกิ
กรรม
อย่
สมมผล
“ภูมิภยาคเอเชี
ยตะวัเรืน่อออกเฉี
ยงใต้ประกอบด้
วย ย๑๑
่งแต่”ละ
หสมเหตุ
ล า กสมผล
ห ล า ย ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย ต ะ วั น การเรี
นการสอน
ง ประเทศในภู
มิภาคเอเชี
ตะวัประเทศ
นออกเฉียซึงใต้
ด้านคุณยลังใต้
กษณะ
น้ สอน ค วามแตกต่ า งตามบริ บ ทของประเทศนั้ น ๆ ซึ่ ง ในวั น นี้
ในฐานะของความเป็นพลเมืองโลกได้ ขัประเทศมี
ด้ออกเฉี
านคุณลักษณะ
3.
าเสนอแนวทางการปฏิ บั ติ ต นภายใต้ ค วาม ๓.
นักเรีครูยนจะได้
นรู้เกีง่ยกลุ
วความแตกต่
ละประเทศจากกิ
จกรรม
ให้ นั ก เรีเรียยนแบ่
่ ม กลุ่ ม ละางของแต่
4 – 5 คน
คละความสามารถ
อย่าน�นงเหมาะสม
๓.
ำ
เสนอแนวทางการปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
นภายใต้
ค
วาม
ห ล า ก ห ล า ย ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย ต ะ วั น จากนั
การเรี้นยให้
นการสอน
เรื่อลงะกลุ
ประเทศในภู
ิภาคเอเชี
ตะวันออกเฉี
นักเรียนแต่
่มศึกษาค้นมคว้
าข้อมูลยจากแหล่
งข้อมูยลงใต้
ต่า”ง ๆ
หลากหลายในภู
ม
ภ
ิ
าคเอเชี
ย
ตะวั
น
ออกเฉี
ย
งใต้
ขัน้ ่ยสอน
ออกเฉียงใต้ ในฐานะของความเป็นพลเมืองโลกได้ เกี
วกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้
ในฐานะของความเป็
น
พลเมื
อ
งโลกได้
อ
ย่
า
งเหมาะสม
๓. ๓.1
ครู ให้ประเทศไทย
นั ก เรี ยนแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 4 – 5 คน คละความสามารถ
อย่างเหมาะสม
จากนั
นักเรียนแต่ละกลุ
๓.2้นให้ประเทศมาเลเซี
ย ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ย๓.3
วกับประเทศในภู
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้
ประเทศเมียนมาร์
๓.1 ประเทศกั
ประเทศไทย
๓.4
มพูชา
๓.2 ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย
๓.5
๓.3 ประเทศสิ
ประเทศเมีงยคโปร์
นมาร์
๓.6
๓.4 ประเทศบรู
ประเทศกัมไพูนดารุ
ชา สซาลาม
๓.7
๓.5 ประเทศฟิ
ประเทศลาว
๓.8
ลิปปินส์
๓.6
ประเทศสิ
ง
๓.9 ประเทศอินคโปร์
โดนีเซีย
๓.7 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
๓.8 ประเทศฟิลิปปินส์
๓.9 ประเทศอินโดนีเซีย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 1 ชั่วโมง ๕๓๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๓๑
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๓.10 ประเทศติมอร์ – เลสเต
๓.1๑ ประเทศเวียดนาม
๔. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทาแผนผังความคิด โดยมีหัวข้อ ดังนี้
๔.1 ที่ตงั้ ของประเทศ
๔.2 ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต
๔.3 เมืองหลวง
๔.4 ประชากร
๔.5 ภาษา
๔.6 ศาสนา
๔.7 ระบอบการปกครอง
๔.๘ สกุลเงิน
๔.๙ ธงชาติ
๔.1๐ ตราแผ่นดิน
5. ครู ใ ห้ นั กเรี ย นแต่ล ะกลุ่ ม น าแผนผั ง ความคิด ประเทศในภูมิ ภ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ ศึ ก ษาค้ น คว้ า มาติ ด ไว้ ส่ ว นต่ า ง ๆ ของ
ห้ อ งเรี ย น และให้ ก ลุ่ ม อื่ น ๆ มาศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู้
ระหว่างกัน
ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๔ เรื่อง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๓๒

519532

๔.3 เมืองหลวง
๔.4 ประชากร
๔.5 ภาษา
๔.6 ศาสนา
๔.7 ระบอบการปกครอง
๔.๘ สกุลเงิน
๔.๙ ธงชาติ
๔.1๐ ตราแผ่นดิน
5.ดครู
ใ ห้ นยั กนรู
เรี้ทยี่ นแต่
่ ม น าแผนผั งมความคิ
ด ประเทศในภู
มิ ภยาค
แผนการจั
การเรี
1๔ ลเรืะกลุ
่อง ประเทศในภู
ิภาคเอเชี
ยตะวันออกเฉี
งใต้
เอเชี
ย
ตะวั
น
ออกเฉี
ย
งใต้
ท
่
ี
ศ
ึ
ก
ษาค้
น
คว้
า
มาติ
ด
ไว้
ส
่
ว
นต่
า
ง
ๆ
ของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่องยพันรูฒ้ทนาการของภู
มิภาคเอเชียมตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
แผนการจัดการเรี
ี่ 1๔ เรื่อง ประเทศในภู
ิภาคเอเชี
ยตะวั
นออกเฉียงใต้
ห้
อ
งเรี
ย
น
และให้
ก
ลุ
่
ม
อื
่
น
ๆ
มาศึ
ก
ษาแลกเปลี
่
ย
นข้
อ มู ล ความรู้
กลุ
รายวิชมาิภประวั
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๒้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการของภู
าคเอเชีติศยาสตร์
ตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
6.
ขั้นครู
สรุปและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ของประเทศต่
ๆ วในภู
ยตะวั
ความ
6.
ครูและนักเรีางยนร่
มกันมิภอภิาคเอเชี
ปรายเกี
่ยวกันบออกเฉี
การอยูย่รงใต้
่วมกัภนายใต้
อย่างสั
นติ
หลายหลายทางวั
อมทั้งสรุ
ปแนวทางการปฏิ
ิตนภายใต้
ของประเทศต่
างฒๆนธรรม
ในภูมิภพร้าคเอเชี
ยตะวั
นออกเฉียงใต้บภัตายใต้
ความ
ความหลากหลายเหล่
านั้นในฐานะของความเป็
นพลเมือบงโลก
โดยมี
หลายหลายทางวั
ฒนธรรม
พร้อมทั้งสรุปแนวทางการปฏิ
ัติตนภายใต้
แนวคาถาม ดังนี้
ความหลากหลายเหล่
านั้นในฐานะของความเป็นพลเมืองโลก โดยมี
6.1าถาม
“ประเทศต่
แนวค
ดังนี้ าง ๆ ในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้มีความเหมือน
หรือ6.1
ความแตกต่
างกันางอย่ๆางไร”
(พิยจตะวั
ารณาจากค
กเรียนโดย
“ประเทศต่
ในเอเชี
น ออกเฉีาตอบของนั
ยงใต้มีความเหมื
อน
อยูอ่ในดุ
ลยพินิจของครู
หรื
ความแตกต่
างกันผอยู่้สอน)
างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดย
ย นคิดผวู่้สาอน)
ทุกประเทศสามารถอยู่ร่ ว มกั น ได้ ห รือ ไม่ ”
อยู่ใ6.2
นดุล“นั
ยพิกนเรี
ิจของครู
(พิจ6.2
ารณาจากค
ยนโดยอยู่ในดุลยพิน่ริจ่ วของครู
“นัก เรีาตอบของนั
ย นคิด ว่า ทุกกเรีประเทศสามารถอยู
มกั น ได้ผู้สหอน)
รือ ไม่ ”
“นั ก เรีาตอบของนั
ย นคิ ด ว่ า เราจะมี
วิ ธี ก ารอยู
่ ว มกั
ท่ า มกลางความ
(พิจ6.3
ารณาจากค
กเรียนโดยอยู
่ในดุล่ รยพิ
นิจนของครู
ผู้สอน)
แตกต่
กเรีนยท่นโดยอยู
่ในดุลย
6.3างได้
“นัอกย่เรีางไร”
ย นคิ ด(พิว่จา ารณาจากค
เราจะมี วิ ธาตอบของนั
ี ก ารอยู่ ร่ ว มกั
า มกลางความ
พิแตกต่
นิจของครู
างได้อผยู่้สาอน)
งไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลย
พินิจของครูผู้สอน)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๓๓
๕๓๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตามประเด็น
ที่กาหนดให้

วิธีการ
- การถาม – ตอบ
- การทาแผนผัง
ความคิด

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ความเหมือน และ
- การถาม – ตอบ
ความแตกต่างของประเทศใน - การทาแผนผัง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความคิด

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- หนังสือเรียน ประวัติ
ศาสตร์ ม.1
- ภาพแผนที่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- กระดาษ Flipchart

ดี : ระบุข้อมูลพื้นฐาน
ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามประเด็นที่กาหนด
ให้ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : ระบุข้อมูลพื้นฐาน
ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามประเด็นที่กาหนด
ให้ได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
ระบุข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตาม
ประเด็นที่กาหนดให้ได้

- คาถาม
- หนังสือเรียน ประวัติ
ศาสตร์ ม.1
- ภาพแผนที่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- กระดาษ Flipchart

ความเหมือน
ดี : อธิบายความ
เหมื
อน และความาง
และความแตกต่
แตกต่
างของประเทศใน
ของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
พอใช้ : อธิบายความ
เหมือน และความ
แตกต่างของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อธิบายความเหมือน และ
ความแตกต่างของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
นาเสนอแนวทางการปฏิบัติตน - การถาม – ตอบ
ภายใต้ความหลากหลายใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในฐานะของความเป็นพลเมือง
โลก

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ดี : นาเสนอแนวทาง
การปฏิบัติตนภายใต้
ความหลากหลายใน
ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในฐานะ
ของความเป็นพลเมือง
โลกได้อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตน
ภายใต้ความหลากหลาย
ในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในฐานะ
ของความเป็นพลเมือง
โลกได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
นาเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้ความ
หลากหลายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในฐานะของความเป็น
พลเมืองโลกได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
ความเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และ
สั ง คมของโลก ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้แต่ละประเทศ
สามารถดาเนินต่อไปได้
ขอบเขตเนื้อหา
ประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ และ
ความสั ม พั น ธ์ ข องประเทศสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ ความ
ร่ ว มมื อ และการรวมกลุ่ ม ของประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ บทบาท
หน้ า ที่ ความสั ม พั น ธ์ ข องประเทศสมาชิ ก ความ
ร่ ว มมื อ และการรวมกลุ่ ม ของประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
3tdwRy86cl
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=v3tdwRy86cI
1.1 “นักเรียนทราบหรือไม่ว่าปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมกลุ่ มกัน และก่อตั้งขึ้น เป็น องค์กรใด”
(ASEAN)
1.2 “การรวมกลุ่มดังกล่าวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ส่งผลดี หรือผลเสียอย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียน
โดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นชมวิ ดี ทั ศ น์ เรื่ อ ง Visit ASEAN 50th โดยครู มี แ นว
คาถาม ดังนี้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
2. วิดีทัศน์ เรื่อง Visit ASEAN 50th
3. กระดาษ Flipchart
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสมาคมชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๕ เรื่อง ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๓๗

537
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ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ห รื อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น
ต่าง ๆ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในด้าน
ของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมได้
อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิ ป รายผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเป็ น สมาชิ ก การ
รวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้อย่างเหมาะสม

2. ครู พูดเชื่ อมโยงความรู้ จากวีดิทัศ น์ และจากการอภิ ปรายร่ว มกั บ
นักเรียน และพูดเชื่อมเข้าสู่บทเรียนว่า “ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ของเราได้มีการรวมกลุ่มความร่วมมือเป็นองค์กรหนึ่ง ในปัจจุบัน
องค์กรดังกล่าวได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ และมีบทบาทสาคัญในเวที
โลก”
ขั้นสอน
3. ครู แ บ่ ง กลุ่ ม นั ก เรี ย นออกเป็ น กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 4 – 5 คน คละ
ความสามารถ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ
และให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด ในประเด็นหัวข้อ ดังนี้
3.1 ชื่อองค์กรและประวัติการก่อตั้ง
3.2 คาขวัญขององค์กร
3.3 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
3.4 บทบาทหน้าที่ขององค์กร
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งองค์กร
ค าขวั ญ ขององค์ ก ร วั ต ถุ ป ระสงค์ บทบาทหน้ า ที่ และวิ เ คราะห์
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศไทยเกี่ ย วกั บ สมาคมประชาชาติ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ประเด็นคาถามดังต่อไปนี้เป็นกรอบพื้นฐานใน
การอภิปราย
4.1 “สมาคมประชาชาติแ ห่ ง เอเชีย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้มี ชื่อ ย่อ ว่ า
อย่างไร” (อาเซียน [ASEAN])

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๕ เรื่อง ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๓๘
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4.2 “คาขวัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ
อะไร” (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
4.3 “สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัตถุประสงค์ใน
การก่อตั้งอะไรบ้าง” (เพื่อประสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม)
4.4 “กิจกรรมใดบ้างที่ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของอาเซียน” (ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ/เสรีทางการค้า/พัฒนาคุณภาพชีวิต/อื่น ๆ)
4.5 “ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับอาเซียนด้านใดบ้าง” (พิจารณา
จากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในด้านของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม ว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียนโดยครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม
ให้สมบูรณ์
ขั้นสรุป
6. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ และการ
รวมกลุ่ มของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใต้ โดยมีแ นว
คาถามสาคัญ ดังนี้
6.1 “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์
ในการร่วมกลุ่มเพื่ออะไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๕ เรื่อง ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๓๙
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6.2 “นักเรียนคิดว่า จุดแข็ง – จุดอ่อนของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออะไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดย
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
6.3 “จากสถานการณ์ โ ลกในปั จ จุ บั น นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรดาเนินบทบาทขององค์กร
อย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรี ยนโดยอยู่ในดุล ยพินิจ ของ
ครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๕ เรื่อง ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๔๐
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541
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายประวัติการก่อตั้ง
- การถาม – ตอบ
วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่
- การทาแผนผัง
ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก ความคิด
ความร่วมมือ และการรวมกลุ่ม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ผลหรือการเปลี่ยนแปลง - การถาม – ตอบ
ด้านต่าง ๆ จากการเข้าร่วมเป็น - การทาแผนผัง
ความคิด
สมาชิกอาเซียนในด้านของ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างมีเหตุผล
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เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- แผนผังความคิด
- หนังสือเรียน ประวัติ
ศาสตร์ ม.1
- วิดีทัศน์ เรื่อง Visit
ASEAN 50 th
- กระดาษ Flipchart

ดี : นาเสนอ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของประวัติการ
ถุประสงค์
บทบาท
ก่การก่
อตั้งอวัตัตง้ ถุวัปตระสงค์
บทบาท
หน้าที่ ความสัมพันธ์ของ
ประเทศสมาชิก ความร่วมมือ
และการรวมกลุ่มของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : นาเสนอ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของประวัติการ
ถุประสงค์บทบาท
บทบาท
ก่การก่
อตั้งอวัตัตง้ ถุวัปตระสงค์
หน้าที่ ความสัมพันธ์ของ
ประเทศสมาชิก ความร่วมมือ
และการรวมกลุ่มของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถนาเสนอ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ประวัติการก่อตั้งวัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์
ของประเทศสมาชิก ความ
ร่วมมือ และการรวมกลุ่มของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้

- คาถาม
- แผนผังความคิด
- หนังสือเรียน ประวัติ
ศาสตร์ ม.1
- วิดีทัศน์ เรื่อง Visit
ASEAN 50th
- กระดาษ Flipchart

ดี : จาแนก เปรียบ
เทียบผลหรือการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ จากการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอาเซียนในด้าน
ของการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่าง
มีเหตุผล

542
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการเป็น - การถาม – ตอบ
สมาชิกการรวมกลุ่มของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือที่ใช้

- คาถาม

เกณฑ์
พอใช้ : จาแนก เปรียบ
เทียบผลหรือการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ จากการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอาเซียนในด้าน
ของการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคมได้แต่ขาด
เหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถจาแนก
เปรียบเทียบผลหรือการ
เปลี่ยนแปลงด้
านต่านต่
าง าๆง ๆจาก
การเปลี
ย่ นแปลงด้
จาก
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียนในด้านของการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมได้
ดี : นาเสนอผลที่เกิดขึ้นจาก
การเป็นสมาชิกการรวมกลุ่ม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
เหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอผลที่เกิดขึ้น
จากการเป็นสมาชิกการ
การรวมกลุ
่มของประเทศใน
รวมกลุ
่มของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้แต่ขาดเหตุผลบาง
ประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ นำ�เสนอ
ผลที่เกิดขึ้นจากการเป็น
สมาชิกการรวม
กลุ่มของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ได้
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........

มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
ความร่วมมือระหว่างประเทศจาเป็นต้องมีหลักการ
ร่วมกันเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา
หลั ก การ และจุ ด มุ่ ง หมายรวมถึ ง นโยบายความ
ร่ ว ม มื อ 3 เ ส า ห ลั ก ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น
ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการเมืองและความ
มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายหลักการ และจุดมุ่งหมายความร่วมมือ 3
เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. วิเคราะห์โครงสร้างของความร่วมมือ 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีเหตุผล
ที่มา : https://i.ytimg.com/vi/0BZMjDhnZhs/maxresdefault.jpg
0
1.1 “นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดังกล่าวมี
ผลดี – ผลเสียอย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลย
พินิจของครูผู้สอน)
1.2 “นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ในอนาคตจะมี ก ารเปิ ด เสรี อ าชี พ อื่ น ๆ อี ก
หรื อ ไม่ ” (พิ จ ารณาจากคาตอบของนั ก เรีย นโดยอยู่ใ นดุล ยพิ นิจ ของ
ครูผู้สอน)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเปิดภาพแรงงานเสรี 8 ประเภทที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
เมื่อรวมเป็นประชาคมอาเซียน จากนั้นและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อ
นาเข้าสู่บทเรียน โดยครูมีแนวคาถาม ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๖ เรื่อง ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพแรงงานเสรี 8 ประเภทที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
3. วิดีโ อเกี่ยวกับ ความร่ว มมือ 3 เสาหลั ก
ของประชาคมอาเซียน
4. ใบความรู้ เรื่อง ความร่วมมือ 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน
5. กระดาษ Flipchart
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การสร้ า งแผนผั ง ความคิ ด ลั ก ษณะความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๔๔
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2. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “การเคลื่ อนย้ายแรงงานเสรีเป็น
ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ของผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เรารวมเป็ น ประชาคมอาเซี ย น
ด้านคุณลักษณะ
3. อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตนเพื่ อ การเป็ น นอกจากนี้ แ ล้ ว ประชาคมอาเซี ย นยั ง มี ส่ ว นอื่ น ๆ ที่ เ ราควรรู้ อี ก ซึ่ ง
สมาชิกที่ดี และมีคุณ ภาพในประชาคมอาเซียนได้ นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความร่วมมือ
สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน”
อย่างเหมาะสม
ขั้นสอน
3. ครู แ บ่ ง กลุ่ ม นั ก เรี ย นออกเป็ น กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 4 – 5 คน คละ
ความสามารถ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันดู วิดีโอเกี่ยวกับความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และร่วมกันศึกษาใบความรู้
เรื่อง ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน หรือสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลที่ห ลากหลาย จากนั้นให้ แต่ล ะกลุ่ม ร่วมกัน วิเคราะห์ และ
เขียนแผนผังความคิด โดยมีหัวข้อ ดังนี้
3.1 ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
3.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
3.3 ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานของกลุ่มตนเองติดตามมุมต่าง ๆ
ของห้องเรียน และให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ มาศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าระหว่างกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๖ เรื่อง ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ขั้นสรุป
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน โดยครูมีแนวคาถาม ดังนี้
5.1 “ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนส่งผลดี - เสีย
หรือไม่ อย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน)
5.2 “ประเทศไทยมีบทบาทการส่งเสริม หรือสนับสนุน ความร่วมมือ
3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้าง” (พิจารณาจากคาตอบ
ของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
5.3 “นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่ที่จะช่วยส่งเสริม หรือสนับสนุน
ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน” (พิจารณาจากคาตอบ
ของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
5.4 “หากความร่ว มมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายจะเกิดผลอย่างไร” (พิจารณาจากคาตอบของ
นักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๖ เรื่อง ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายหลักการ และจุดมุ่งหมาย - การถาม – ตอบ
ความร่วมมือ 3 เสาหลักของ
- การทาแผนผัง
ประชาคมอาเซียน
ความคิด

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์โครงสร้างของความ
- การถาม – ตอบ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคม - การทาแผนผัง
อาเซียน
ความคิด

ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาตน
เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดี และมี
คุณภาพในประชาคมอาเซียน

- การถาม – ตอบ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
- ภาพแรงงานเสรี 8
ประเภทที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
- วิดีโอเกี่ยวกับความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
- ใบความรู้ เรื่อง ความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
- กระดาษ Flipchart

ดี : ระบุหลักการ และ
จุดมุ่งหมายความร่วมมือ
3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียนได้อย่างถูกต้อง
พอใช้ : ระบุหลักการ และ
จุดมุ่งหมายความร่วมมือ
3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียนได้แต่ขาดเหตุผล
บางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถระบุ
หลักการ และจุดมุ่งหมาย
ความร่วมมือ 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียนได้

- คาถาม
- หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.1
- วิดีโอเกี่ยวกับความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
- ใบความรู้ เรื่อง ความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
- กระดาษ Flipchart

ดี : จาแนก และอธิบาย
โครงสร้างของความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
มีเหตุผล
พอใช้ : จาแนก และ
อธิบายโครงสร้างของ
ความร่วมมือ 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียนได้
แต่ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
จาแนก และอธิบาย
โครงสร้างของความ
ร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียนได้

- คาถาม

ดี : นาเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเพื่อการเป็น
สมาชิกที่ดี และมีคุณภาพ
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ในประชาคมอาเซียนได้
อย่างเหมาะสม
พอใช้ : นาเสนอแนวทาง
การพัฒนาตนเพื่อการเป็น
สมาชิกที่ดี และมีคุณภาพ
ในประชาคมอาเซียนได้แต่
ขาดเหตุผลบางประการ
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
แนวทางการพัฒนาตนเพื่อ
การเป็นสมาชิกที่ดี และมี
คุณภาพในประชาคม
อาเซียนได้

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ...........
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ใบความรู้
เรื่อง ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC)
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลักที่เน้นการรวมตัวของอาเซียน เพื่อ
สร้างความมั่นใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่ วมกันอย่างสันติสุข
และปราศจากภัย คุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด และส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมือง และความมั่นคงให้อาเซียนสามารถ
เผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ให้อาเซียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลกโดยอาเซียนมีบทบาทเป็นผู้นาในภูมิภาค และจะช่วย
ส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแล้ว ผลลัพธ์ประการสาคัญ
ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมี
กลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือ
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง เช่น การก่อการร้าย
การลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
ในด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนมีเป้าหมายสาคัญ คือ การส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างสถานะที่จะอานวยต่อการสร้างประชาคมอาเซียน ให้สาเร็จภายใน
ปี 2558 ซึ่งจะทาให้ประชาคมอาเซียนในด้านการเมืองความมั่นคงมีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ ความ
ร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงของอาเซียนที่สาคัญ ได้แก่
1. สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and
Cooperation หรื อ TAC) สนธิ สั ญ ญาไมตรี แ ละความร่ ว มมื อ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ จั ด ท าขึ้ น โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เมื่อปี พ.ศ. 2519
เพื่อกาหนดหลักการพื้นฐานของความร่วมมือ และการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันของประเทศสมาชิก
หลักการสาคัญของสนธิสัญญาซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือและยอมรับในการปฏิบัติตาม ได้แก่
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ขั้นตอนที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Confidence Building)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy)
ขั้นตอนที่ 3 การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
5. กลุ่มผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี (ASEAN Troika) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน
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เห็นชอบ ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี (ASEAN Troika) ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรี
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หมุนเวียนกันไปตามการเป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มผู้ป ระสานงานเฉพาะกิจ
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เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC)
6. กรอบความร่วมมือทางทหาร (ASEAN Defense Ministerial Meeting -ADMM) เพื่อสร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างฝ่ายทหารของประเทศสมาชิก ความร่วมมือ ด้านการป้องกันยา
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อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ในปี พ.ศ. 2550
7. ความสัม พัน ธ์ กับประเทศนอกภูมิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต้ เพื่อสร้ างความร่ว มมือด้า น
การเมืองความมั่นคงที่สมดุลและสร้างสรรค์ระหว่างกัน โดยผ่านเวทีหารือระหว่างอาเซียนกับประเทศ คู่เจรจา
ได้มีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) และกระบวนการอาเซียน++3๓
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และความถนัด ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งประเทศสมาชิกและประเทศนอก
กลุ่มโดยใช้มาตรการทางภาษี และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่ภาษีเป็นสิ่งจูงใจ
5. กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services หรือ
AFAS) ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 ที่กรุงเทพฯ รัฐมนตรีเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ซึ่งกาหนดให้
เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ โดยจัดทาข้อผูกพันในด้านการเปิดตลาด (market access) การให้การปฏิบัติเยี่ยง
คนชาติ (National Treatment) และด้านอื่น ๆ (additional commitments) การเจรจาเสรีการค้าบริการ
สาขาการเงิ
การขนส่
ง ทางทะเล
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๔ มุ่งเน้นการเปิดเสรีใน ๗ สาขาบริการ คือ สาขาการเงิ
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องเทีอ่ยงเที
ว การก่
อสร้อาสร้
ง และสาขาบริ
การการ
การขนส่
งทางอากาศ
่อสารโทรคมนาคม
่ยว การก่
าง และสาขาบริ
6. ความร่ ว มมื อ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-ASEAN Framework
Agreement) ในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ ครั้ ง ที่ 4 ระหว่ า งวั น ที่ 24 – 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้นาของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ร่วมกันลงนามในกรอบความ
ตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e-ASEAN Framework Agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่กาหนดแนวทาง
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (Information
Technology and Communication-ICT) เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ สาร ในภู มิ ภ าคให้
สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7. ความร่วมมือด้านการเงินการคลัง (Financial Cooperation)
7.1 อาเซียนได้จัดตั้งระบบระวังภัยอาเซียน (ASEAN Surveillance Process) ขึ้นเมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เพื่อสอดส่องดูแลสภาวะเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาค โดยให้มี
การหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกในภูมิภาค และในโลก โดย
ธนาคารพั ฒ นาเอเชีย (ADB) ได้ ส นั บ สนุ น และให้ ค วามช่ว ยเหลื อทางวิช าการและเงิน ทุน โดยการจัด การ
ฝึ ก อบรมด้ า นเทคนิ ค แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระเทศสมาชิ ก และในการจั ด ตั้ ง ASEAN Surveillance Technical
Support Unit ในสานักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อสนับสนุนระบบดังกล่าว
7.2 การเสริ มสร้ า งกลไกสนับ สนุน และเกื้อ กูลระหว่า งกัน ในภูมิภ าคเอเชียตะวัน ออก
(Enhancing self-help and support mechanism in East Asia) โดยได้กาหนดแนวทางความร่วมมือ
กับ จี น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ส าคัญ ได้แก่ จัดทาความตกลงทวิภาคีด้านการแลกเปลี่ ยนการซื้อ -ขายคืน
และการแลกเปลี
่ยน
เงินตราหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบเตือนภัยในภูมิภาค และการแลกเปลี
่ยนการ
การหารื
เกี่ยบวกั
บภาวะเศรษฐกิ
หารื
อเกี่ยอวกั
ภาวะเศรษฐกิ
จในภูจมในภู
ิภาคมิภาค
7.3 ความริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2543 เป็นการปรับปรุงความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement – ASA)
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ในด้านโครงสร้าง รูปแบบและวงเงิน และให้เสริมด้วยเครือข่ายความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศอาเซียนกับ
จีน ญี่ปุ่ นและสาธารณรัฐ เกาหลี (Bilateral Swap Arrangement-BSA) โดยได้ขยายให้ ASA รวมประเทศ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศแล้ว
8. ความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน และอาเซียน + 3 ครอบคลุมความร่วมมือ
ในด้านประมง ป่าไม้ ปศุสัตว์ พืช และอาหาร เพื
านอาหารและความสามารถในการ
เพื่อ่อส่ส่งงเสริ
เสริมมความมั
ความมั่น่นคงทางด้
คงทางด้
านอาหาร และความสามารถใน
การแข่
ขันของอาเซี
ยนในด้
านอาหารการเกษตรและผลผลิตตป่ป่าาไม้ไม้ โครงการความร่
โครงการความร่วมมื
แข่งขันงของอาเซี
ยนในด้
านอาหารการเกษตรและผลผลิ
มมืออระหว่
ระหว่าางอาเซี
งอาเซียยนและ
นและ
ประเทศอาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)
9. ความร่วมมือด้านการขนส่ง
9.1 โครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project) ลักษณะ
ของโครงข่ายทางหลวงอาเซียน คือ มีทางหลวงครอบคลุม 23 สาย ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจัดทามาตรฐาน
ทางหลวงอาเซียน (ป้ายจราจร สัญญาณ และระบบหมายเลข) ให้เป็นแบบเดียวกัน
9.2 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่าน
แดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) มีวัตถุประสงค์ที่
จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญาตให้รถยนต์ขนส่งที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถขนส่งสินค้า
ผ่านแดนไปยังอีกประเทศหนึ่งได้
9.3 ความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งเฉพาะสินค้าของ
อ า เ ซี ย น ( Multilateral Agreement on the Full Liberalization of All Cargo Air Services) มี
วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการขนส่งสินค้าในอาเซียนด้วยกัน โดยเปิดเสรีเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้าระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
9.4 ความตกลงหลายฝ่า ยและพิธี สารว่า ด้ วยการเปิ ด เสรี บริ การขนส่งผู้โ ดยสารทาง
อากาศของ อาเซียน (Multilateral Agreement on the Liberalization of Passenger Air Services)
การจัดทาความตกลงหลายฝ่ายว่าด้วยการเปิดเสรีการบินในส่วนของเที่ยวบินขนส่งโดยสาร
10. ความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในการจัดหาพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาค
อาเซียน และการจัดการด้านความต้องการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
และการช่วยเหลือกันในการแบ่งปันปิโตรเลียมในภาวะ
11. ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) ความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนและอาเซียน + 3 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 8 ที่กรุงพนมเปญ ณ ประเทศ
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กัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้ลงนามในความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN
Tourism Agreement) เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)
ประชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ยน มี เป้า หมายให้ อ าเซียนเป็ นประชาคมที่มี ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน
เพื่อ ยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชน ส่ งเสริม การใช้ ทรัพ ยากรธรรมชาติ อย่า งยั่ง ยืน รวมทั้ง ส่ งเสริ ม
อัตลั กษณ์ของอาเซีย น โดยมีแผนปฏิบั ติการด้านสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
เวียงจันทน์ ความร่วมมือของอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ความร่วมมือเฉพาะ
ด้าน” คือ ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่มิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่ อแก้ไขปัญหา
สังคมที่ส่งผลกระทบในระดับภูมิภาค พัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้
ดีขึ้น รวมถึงลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมและรักษา
เอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่
- แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
- ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity)
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
6 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) ให้ความสาคัญกับการศึกษาการลงทุน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการอานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสาหรับสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) ได้แก่ การขจัดความ
ยากจน เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและ
โลกาภิวัตน์ ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการ
ดารงชีวิตที่มีสุขภาพ การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด การสร้าง
รัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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3. สิ ท ธิ แ ละความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คม (Social Justice and Rights) ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม และ
คุ้มครองสิ ทธิและสวัส ดิการส าหรับ สตรี เยาวชน ผู้สู งอายุ และผู้พิการ การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
4. ความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Sustainability) ได้ แ ก่ การจั ด การปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมของโลก การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน ส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้ อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดารงชีวิตในเขตเมือง การประสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้าจืด
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่า
ป่ไม้าอไม้ย่อางยั
ย่า่งงยัยืน่งยืน
5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม การส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) การดาเนินงานความ
ร่ ว มมื อเหล่ านี้ อาเซี ย นได้ ด าเนิ น การทั้ ง ในรู ป แบบของความตกลงในระดับ ต่ า ง ๆ (MOU/Agreement/
Declaration) และโครงการความร่วมมือ ทั้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศคู่เจรจาทั้งในกรอบอาเซียน +1 และอาเซียน +3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รหัสวิชา ส 21102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 256๒
เวลา ๔ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ม.1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
แหล่งอารยธรรมโบราณเป็นตัวบ่งชี้รากฐานความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยในอดีต ซึ่ง เรา
สามารถนามาเป็นบทเรียนในการศึกษาและพัฒนาปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. บอกที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
๒. อธิบายความสัมพันธ์ของแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป
กับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปได้อย่างถูกต้อง
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนกลุ่มเกาะ
กับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนกลุ่มเกาะได้อย่างถูกต้อง
๔. อธิบายลักษณะของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยได้ถูกต้อง
ทักษะ

๑. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแหล่งอารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. นาเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
๓. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย ทั้งทางด้านศาสนา
และความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล
เจตคติ
อย่างมีเหตุผล

๑. อภิปรายความสาคัญของแหล่งอารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
๒. วิเคราะห์ความสาคัญของแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
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สมเหตุสมผล

3. วิ เ คราะห์ ค วามส าคั ญ ของอารยธรรมโบราณที่ มี ผ ลต่ อ พั ฒ นาการของไทยได้ อ ย่ า ง

๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๔.1 ความสามารถในการสื่อสาร
๔.2 ความสามารถในการคิด
๔.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.1 มีวินัย
๕.2 ใฝ่เรียนรู้
๕.3 มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
นาเสนอแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นักเรียนสนใจ โดยนักเรียน
ศึกษาและอธิบายความเป็นมา ลักษณะสาคัญ และวิเคราะห์อิทธิพลของแหล่งอารยธรรมที่นักเรียนสนใจต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วนาเสนอลงในกระดาษขนาด A4 ด้วยวิธีการสร้างสรรค์
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อธิบายความ
เป็นมาของแหล่ง
อารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ที่นักเรียนสนใจ

๒. อธิบาย
ลักษณะสาคัญ

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
เขียน
เขียน
เขียน
รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด
ความเป็นมา ความเป็นมา ความเป็นมา
ของแหล่ง
ของแหล่ง
ของแหล่ง
อารยธรรมใน อารยธรรมใน อารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงใต้ที่
เฉียงใต้ที่
เฉียงใต้ที่
นักเรียนสนใจ นักเรียนสนใจ นักเรียนสนใจ
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ชัดเจน และ ชัดเจน
ครบถ้วน
ศึกษาลักษณะ ศึกษาลักษณะ ศึกษาลักษณะ
สาคัญของ
สาคัญของ
สาคัญของ

น้าหนัก คะแนน
1 (ปรับปรุง) คะแนน
0.5
๒
เขียน
รายละเอียด
ความเป็นมา
ของแหล่ง
อารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้ที่
นักเรียน
สนใจได้ แต่
ไม่ถูกต้อง
ศึกษา
ลักษณะ

๐.๕

๒

๕๕๙
ประเด็นการ
ประเมิน
ของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่นักเรียน
สนใจ

๓. วิเคราะห์
อิทธิพลของแหล่ง
อารยธรรมที่
นักเรียนสนใจต่อ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

๔. นาเสนอ
ผลงานด้วยวิธีการ
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
แหล่งอารย
แหล่งอารย
ธรรมใน
ธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงใต้ที่
เฉียงใต้ที่
นักเรียนสนใจ นักเรียนสนใจ
แล้วเขียนสรุป แล้วเขียนสรุป
ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าว
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ชัดเจน

น้าหนัก คะแนน
4 (ดีมาก)
1 (ปรับปรุง) คะแนน
แหล่งอารย
สาคัญของ
ธรรมใน
แหล่งอารย
ภูมิภาคเอเชีย
ธรรมใน
ตะวันออก
ภูมิภาคเอเชีย
เฉียงใต้ที่
ตะวันออก
นักเรียนสนใจ
เฉียงใต้ที่
แล้วเขียนสรุป
นักเรียน
ข้อมูลดังกล่าว
สนใจ แล้ว
ได้อย่าง
เขียนสรุป
ถูกต้อง
ข้อมูล
ชัดเจน และ
ดังกล่าวได้
ครบถ้วน
แต่ไม่ถูกต้อง
๐.๗๕
๓
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อิทธิพลของ อิทธิพลของ อิทธิพลของ อิทธิพลของ
แหล่งอารย
แหล่งอารย
แหล่งอารย
แหล่งอารย
ธรรมที่
ธรรมที่
ธรรมที่
ธรรมที่
นักเรียนสนใจ นักเรียนสนใจ นักเรียนสนใจ นักเรียน
สนใจต่อ
ต่อภูมิภาค
ต่อภูมิภาค
ต่อภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชีย
เอเชีย
เอเชีย
เอเชีย
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงใต้ แล้ว เฉียงใต้ แล้ว เฉียงใต้ แล้ว เฉียงใต้ แล้ว
เขียนสรุป
เขียนสรุป
เขียนสรุป
เขียนสรุป
ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล
ดังกล่าวได้
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล สมเหตุสมผล สมเหตุสมผล แต่ไม่
สมเหตุสมผล
ชัดเจน พร้อม ชัดเจน
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ
๐.๗๕
๓
วิธีการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร
กับผู้รับสาร กับผู้รับสาร กับผู้รับสาร กับผู้รับสาร
เกี่ยวกับข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูล เกี่ยวกับ
ที่นักเรียน
ที่นักเรียน
ที่นักเรียน
ข้อมูลที่
ศึกษา
ศึกษา
ศึกษา
นักเรียน
วิเคราะห์ และ วิเคราะห์ และ วิเคราะห์ และ ศึกษา
สรุปแหล่ง
สรุปแหล่ง
สรุปแหล่ง
วิเคราะห์
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ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
อารยธรรมใน อารยธรรมใน อารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงใต้ที่
เฉียงใต้ที่
เฉียงใต้ที่
นักเรียนสนใจ นักเรียนสนใจ นักเรียนสนใจ
ได้อย่างแปลก ได้อย่างแปลก ได้อย่างแปลก
ใหม่ ชัดเจน ใหม่ ชัดเจน ใหม่
และเป็นระบบ
รวม

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๙ - ๑๐
หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๗ - ๘
หมายถึง ดี
คะแนน ๕ - ๖
หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๕ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

น้าหนัก คะแนน
1 (ปรับปรุง) คะแนน
และสรุป
แหล่งอารย
ธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้ที่
นักเรียน
สนใจได้ แต่
ไม่แปลกใหม่
๑๐

มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
หลั กฐานทางประวัติ ศาสตร์ ที่ ถูก ค้น พบในภูมิ ภ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห ลายชิ้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
อิทธิพลของวัฒนธรรมดองซอนและบ้านเชียงที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขอบเขตเนื้อหา
ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
1) แหล่งวัฒนธรรมดองซอน
2) แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
แหล่งอารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
ที่มา :
https://www.matichonweekly.com/column/article_17958
17958
1.1 “จากภาพนักเรียนคิดว่าสิ่งนี้คืออะไร นักเรียนรู้จักกลองในภาพ
หรือไม่ เคยเห็นกลองแบบนี้ที่ไหน” (ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนารูปภาพกลองมโหระทึก หรือกลองดองซอน มาให้นักเรียนดู
จากนั้นครูร่วมสนทนากับนักเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดย
ใช้คาถามดังนี้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพกลองมโหระทึกหรือกลองดองซอน
2. สื่อ Power point เรื่อง ที่ตั้งและ
ความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3. แผนที่แหล่งอารยธรรมฯ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนอภิปรายความสาคัญของแหล่ง
อารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และบันทึกลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๖๑
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1.2 “กลองในภาพถูกนามาใช้ในโอกาสใด” (ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อ หรือ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน)
ด้านคุณลักษณะ
ป ร า ย ำคคัวญของแหล่
า ม ส า งคัอารยธรรมที
ญ ข อ ง แ่ส�ำหคัญล่ ง 2. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนดังนี้ “กลองมโหระทึกเป็นหลักฐานชิ้น
๓.3. อภิอปภิรายความส�
อารยธรรมที
ญนในภู
มิภาคเอเชี
ออกเฉี
ในภู
มิภาคเอเชี่สยาคั
ตะวั
ออกเฉี
ยงใต้ได้อยย่ตะวั
างมีนเหตุ
ผล ยง ส าคั ญ ของการเกิ ด อารยธรรมในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ใต้ได้อย่างมีเหตุผล
สามารถเชื่ อ มโยงเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่ น่ า สนใจอี ก มากมาย ซึ่ ง ในวั น นี้
นัก เรี ยนจะได้ เ รี ยนรู้ จ ากกิ จ กรรมการเรีย นการสอน เรื่ อง ที่ ตั้ง และ
ความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ขั้นสอน
3. ครูอธิบายถึงสภาพที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่สาคัญ คือ แหล่งวัฒนธรรม
ดองซอน และแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง โดยใช้สื่อ Power point เรื่อง
ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและอภิปรายเกี่ยวกับแหล่ง
วัฒนธรรม ดองซอน แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง ตามแนวคาถาม ดังนี้
4.1 “วั ฒ นธรรมดองซอน ได้ แ พร่ ก ระจายไปที่ ใ ดบ้ า งในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (พม่า ไทย เวียดนาม ลาว อินโดนีเชีย เป็นต้น )
) ๔.๒ กลองมโหรทึก ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์” (สันนิษฐานว่า  กลอง
  
4.2 ก“กลองมโหระทึ
ก ผลิตฒขึนธรรมดองซอน
้นเพื่อวัตถุประสงค์
ใด”(สัยนดนาม
นิษฐานว่
มโหระทึ
มีการผลิตครั้งแรกในวั
ประเทศเวี
ตั้งแต่า
กลองมโหระทึ
มี ก ารผลิ
ต ครัต้ ขึง แรกในวั
ฒ นธรรมดองซอน ประเทศ
โดยผลิ
้นเพื่อใช้ในการ
สมั
ยก่อนประวัตกิศาสตร์
เวียดนาม ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยผลิ ตขึ้น มาเพื่อใช้ในการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๖๒
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ประกอบพิ ธี ก รรม เช่ น พิ ธี ก รรมขอฝน พิ ธี ก รรมในการฝั ง ศพ หรื อ
พิธีกรรมในการรักษาโรค เป็นต้น)
4.3 “เครื่องปั้นดินเผาของวัฒนธรรมบ้านเชียง มีความสาคัญ
อย่างไร” (แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเชื่อและชีวิตหลังความ
ตายของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์)
4.4 “ชุมชนบ้านเชียงมีลักษณะความเป็นอยู่อย่างไร”(บ้านเชียงเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมเกษตรกรรม)
5. ครูแบ่งกระดานเป็นสองฝั่ง จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมดองซอน กับวัฒนธรรม
บ้านเชียง พร้อมบันทึกผลลงในสมุดประจาวิชา
ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้โดยใช้คาถามที่นาไปสู่
ความคิดรวบยอดดังนี้
“แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสาคัญ
อย่ า งไร” (หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ถู ก ค้ น พบในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้หลายชิ้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมดอง
ซอนและบ้านเชียงที่ส่งผลต่อพัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๖๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกที่ตั้งของแหล่ง
อารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- การถาม – ตอบ - คาถาม
- ภาพกลอง
มโหระทึก
- สื่อ Power Point
- แผนที่แสดงแหล่ง
อารยธรรมฯ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของ - การถาม – ตอบ - คาถาม
- ภาพกลอง
แหล่งอารยธรรมที่สาคัญใน
มโหระทึก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แผนที่แสดงแหล่ง
อารยธรรมฯ

เกณฑ์
ดี: :เชืเชื่อ่อมโยงองค์
มโยงองค์คความรู
วามรู้เดิ้เมดิมและ
แล้ว
นำ�เสนอที
่ตั้งของแหล่
งอารยธรรมที
นาเสนอองค์
ความรู้โดยการพู
ด ่
สำ�คั
ได้อย่างถู
กต้อง ชัดเจน่สาคั
และ
ที่ตั้งญของแหล่
งอารยธรรมที
ญ
ได้อย่าวงถู
ครบถ้
น กต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้ว:นเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิม
พอใช้
พอใช้ : เชื่อมโยงองค์
ความรู
และนำ�เสนอที
่ตั้งของแหล่
ง ้เดิม
แล้วนาเสนอองค์
อารยธรรมที
่สำ�คัญความรู
ได้อย่้โาดยการ
งถูกต้อง
พูชัดดเจน   
ที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมที่
สาคับญปรุได้งอ:ย่าไม่งถูสกามารถเชื
ต้อง ชัด่อเจน
มโยง
ปรั
ปรั
บ
ปรุ
ง
:
ไม่
ส
ามารถเชื
อ
่
มโยง
องค์ความรู้เดิม และนำ�เสนอที่ตั้ง
องค์ความรู
้เดิม แล้วนาเสนอองค์
ของแหล่
งอารยธรรมที
่สำ�คัญได้
ความรู้โดยการพูดที่ตั้งของแหล่ง
อารยธรรมที่สาคัญได้

ดี : เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
แล้ว
ร่วมกันสรุปความแตกต่างของ
แหล่งอารยธรรมที่สาคัญใน
ภูมิภาคได้อย่างสมเหตุสมผล
ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
พอใช้ : เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
และว
กิจกรรมการเรียนการสอน แล้
ร่วมกันสรุปความแตกต่างของ
แหล่งอารยธรรมที่สาคัญใน
ภูมิภาคได้อย่างสมเหตุสมผล
ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้จากกิจกรรมการเรียน
การสอน และ
แล้วร่วมกันสรุปความ
แตกต่างของแหล่งอารยธรรมที่
สาคัญในภูมิภาคได้
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
อภิปรายความสาคัญของแหล่ง
อารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- การถาม – ตอบ - คาถาม
- การอภิปราย
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : เสนอความสาคัญของแหล่ง
อารยธรรมที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
พอใช้ : เสนอความสาคัญของ
แหล่งอารยธรรมที่สาคัญใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างสมเหตุสมผล ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถเสนอ
ความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
แหล่ ง มรดกโลกของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น
หลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการของภูมิภาคนี้ที่มีคุณค่า
อย่ า งยิ่ ง จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องพลเมื อ งทุ ก คนที่ ต้ อ ง
อนุรักษ์สืบไป
ขอบเขตเนื้อหา
แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาคพื้นทวีป
1) แหล่งมรดกโลกในประเทศไทย
2) แหล่งมรดกโลกในประเทศเมียนมาร์
3) แหล่งมรดกโลกในประเทศลาว
4) แหล่งมรดกโลกในประเทศเวียดนาม
5) แหล่งมรดกโลกในประเทศกัมพูชา
6) แหล่งมรดกโลกในประเทศมาเลเซีย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องแหล่ ง มรดกโลกใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ภ าคพื้ น ทวี ป กั บ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. ภาพเมืองหลวงพระบาง
3. ภาพอาณาจักรพยู
4. ภาพนครวัด
5. ภาพเมืองมะละกาและจอร์จทาวน์
6. ภาพหมู่โบราณสถานเมืองเว้
7. สื่ อ Power point แหล่ ง มรดกโลกใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ภาคพื้ น
ทวีป
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรม “มรดกโลก มรดกอาเซียน” โดย
ที่มา :
นั ก เรี ย นร่ ว มกั น อธิ บ ายความเป็ น มา
http://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/architectureth/
ความส าคั ญ และความสั ม พัน ธ์ ข องแหล่ ง
กัมพูชา/item/137-ปราสาทนครวั
ด.html
137
มรดกโลกจากภาพที่ ค รู ก าหนดให้ กั บ
๑.๑ “ภาพดังกล่าวคือสถานที่ใด” (นครวัด ประเทศกัมพูชา)
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
๑.๒ “นครวัดมีความสาคัญอย่างไรต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้หน้าชั้นเรียน
ใต้” (เป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมโบราณบนภูมิภาคนี้)
๒. จากคาตอบของนักเรียน ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนดังนี้ “แหล่ง
มรดกโลกในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี อ ยู่ ห ลายแหล่ ง ทั้ ง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาภาพนครวัดมาให้นักเรียนพิจารณา พร้อมถามคาถามสาคัญ
ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื้นทวีป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๖๖
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พั ฒ นาการของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ภาคพื้นทวีปได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นาเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล
ด้านคุณลักษณะ
๓. วิเคราะห์ความสาคัญของแหล่งมรดกโลกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล์:อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย_NO2.jpg
2
กลุ่มที่ 2 ภาพเมืองหลวงพระบาง

ภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะ ซึ่งแต่ละแหล่งล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้จาก
กิจ กรรมการเรีย นการสอน เรื่อ ง แหล่ งมรดกโลกภาคพื้ น ทวีป ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ขั้นสอน
๓. นักเรียนทากิจกรรม “มรดกโลก มรดกอาเซียน” โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้
๓.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่มจานวน ๖ กลุ่ม
๓.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบศึกษาภาพแหล่งมรดกโลกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มละ ๑ แหล่ง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื้นทวีป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๖๗
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กลุ่มที่ 4 ภาพนครวัด

post_9.html

ที่มา : http://aseannotes.blogspot.com/2014/08/blogpost_9.html
ที่มา : http://aseannotes.blogspot.com/2014/08/blog2014/08
กลุ่มที่ 4 ภาพนครวัpost_9.html
ด

ที่มา : https://blog.bangkokair.com/5-อันดับสถาน-ที่เที่ยวหล/
กลุ่มที่ 3 ภาพอาณาจักรพยู
ที่มา : https://blog.bangkokair.com/5-อั
5 นดับสถาน-ที่เที่ยวหล/
กลุ่มที่ 3 ภาพอาณาจักรพยู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื้นทวีป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
่อง แหล่
มิภาคเอเชี
นออกเฉี
ยงใต้ยตะวันออกเฉียงใต้
แผนการจัดการเรียนรูที้ท่มเรืี่ า๑๘
เรื่องงอารยธรรมในภู
แหล่งมรดกโลกภาคพื
้นทวียปตะวั
ในภู
มิภาคเอเชี
:
https://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล์
:
อุ
ท
ยานประวั
ติศาสตร์
กลุ
ม
่
สาระการเรี
ย
นรู
้
สั
ง
คมศึ
ก
ษา
ศาสนา
และวั
ฒ
นธรรม
รายวิ
ช
า
ประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภู
าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สุโขทัมยิภ_NO2.jpg
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มที่ 2 ภาพเมื
รายวิ
ชา ประวัติศาสตร์
องหลวงพระบาง

กลุ่มที่ 1 ภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 1

๕๖๘
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ที่มา :
https://www.premiumworldtour.com/content/13941/รวมา : งมาเลเซีย
5-หัวเมืองดัที่มงแห่
https://www.premiumworldtour.com/content/13941/รวม13941
กลุ่มที่ 6 ภาพหมู่โบราณสถานเมืองเว้
55-หัวเมืองดังแห่งมาเลเซีย
กลุ่มที่ 6 ภาพหมู่โบราณสถานเมืองเว้

ที่มา : https://www.tnews.co.th/contents/331981
กลุ่มที่ 5 ภาพเมืองมะละกาและจอร์จทาวน์
ที่มา : https://www.tnews.co.th/contents/331981
331981
กลุ่มที่ 5 ภาพเมืองมะละกาและจอร์จทาวน์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื้นทวีป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื
ป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
า : http://aseannotes.blogspot.com/2014/08/blogกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทีี่่ม๑๘
รายวิชา ประวัต้นิศทวี
าสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภู
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
post_9.html
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มที่ 4 ภาพนครวั
รายวิชดา ประวัติศาสตร์

ที่มา : https://blog.bangkokair.com/5-อันดับสถาน-ที่เที่ยวหล/
กลุ่มที่ 3 ภาพอาณาจักรพยู

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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และศาสนา หรือการรับเอาวัฒนธรรมความเชื่อจากจีนและอินเดีย)

ที่มา : http://aseannotes.blogspot.com/2014/07/1.html
กเรียนแต่ละกลุ่ มร่วมกันศึกษาความเป็
น มา ความส าคัญ
2014/07/1
ที๓.๓
่มา : นัhttp://aseannotes.blogspot.com/2014/07/1.html
พร้ อ๓.๓
มร่ วนัมกั
บ ายความสั
พั นนธ์ศึขกองแหล่
ง มรดกโลกจากภาพ
กเรีนยอธิ
นแต่
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นาการของภู
ม
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ิ
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ย
ตะวั
น
ออกเฉี
ยงใต้
อ มร่ ว มกั น อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องแหล่ ง มรดกโลกจากภาพ
๓.๔
นแต่ละกลุ่มมออกมาอธิ
ายความเป็
มา ความสาคัญ
ดังกล่
าวกันับกพัเรีฒยนาการของภู
ิภาคเอเชียบตะวั
นออกเฉีนยงใต้
และความสั
ธ์ของแหล่
งกล่นามา
วกับความส
พัฒนาการ
๓.๔ นักมเรีพัยนนแต่
ละกลุ่มงมรดกโลกจากภาพดั
ออกมาอธิบายความเป็
าคัญ
ของภู
ม
ภ
ิ
าคเอเชี
ย
ตะวั
น
ออกเฉี
ย
งใต้
ห
น้
า
ชั
น
้
เรี
ย
น
และความสัมพันธ์ของแหล่งมรดกโลกจากภาพดังกล่าวกับพัฒนาการ
๓.๕
ครู แ ละนั
ก เรีนยออกเฉี
นร่ ว มกั
น สรุ
ของภู
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ยน”ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป กิ จ กรรม “มรดกโลก มรดก
๔.
ละนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญของแหล่งมรดกโลกใน
อาเซีครูยแน”
เอเชีครูยตะวั
้นทวีปความส
จากคาคั
าถามส
าคัญต่งอมรดกโลกใน
ไปนี้
๔.
และนันออกเฉี
กเรียนร่ยงใต้
วมกันภาคพื
วิเคราะห์
ญของแหล่
งมรดกโลกในเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
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หรือแนวคิดมาจากสิ
(อิทยธิงใต้
พลทางด้
ยตะวั่งใด”
นออกเฉี
ภาคพืา้นนความเชื
ทวีป ส่วน่อ
และศาสนา
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บเอาวัดมาจากสิ
ฒนธรรมความเชื
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื้นทวีป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
า : ยตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรืี่ ๑๘
่อง แหล่
งอารยธรรมในภู
มทีิภ่มาคเอเชี
แผนการจัดการเรียนรู
ท
้
เรื
อ
่
ง
แหล่
ง
มรดกโลกภาคพื
้นทวีป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
https://www.premiumworldtour.com/content/13941/รวมกลุ
ม
่
สาระการเรี
ย
นรู
้
สั
ง
คมศึ
ก
ษา
ศาสนา
และวั
ฒ
นธรรม
รายวิ
ช
า
ประวั
ต
ิศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภู
มิภงาคเอเชี
ยตะวัยนออกเฉียงใต้
5-หัวเมืองดั
แห่งมาเลเซี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มที่ 6 ภาพหมู
รายวิ่โบราณสถานเมื
ชา ประวัติศาสตร์
องเว้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 1
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4.2 “มีแหล่ งมรดกโลกในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ภาคพื้นทวีป
ใดบ้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก” (เมืองมะละกาและจอร์จ
ทาวน์)
4.3 “แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพื้นทวีป มี
ความสาคัญอย่างไร” (แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีมาอย่างยาวนาน
เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติสร้างขึ้น)
ขั้นสรุป
5. ครูให้นักเรียนร่วมกัน นาเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ดังนี้
๕.๑ ครูถามคาถามสาคัญดังนี้ “เหตุใดนักเรียนต้องร่วมกันอนุรักษ์
แหล่ งมรดกโลกของเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ภาคพื้นทวีป ” (เพราะ
แหล่งมรดกโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักฐานที่แสดงถึง
พัฒนาการของภูมิภาคนี้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จึงเป็นหน้าที่ของพลเมือง
ทุกคนที่ต้องอนุรักษ์สืบไป)
๕.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนาเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดก
โลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหน้าชั้นเรียน
๕.๓ ครูและนักเรียนร่ว มกันสรุป วิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื้นทวีป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายความสัมพันธ์ของแหล่ง - การถาม – ตอบ
มรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป
กับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- สื่อ Power point
แหล่งมรดกโลกใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ภาคพื้นทวีป
- กิจกรรม “มรดก
โลก มรดกอาเซียน”

ดี : เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
กิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแหล่ง
มรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปกับ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป
แล้วบอกรายละเอียด
ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
พอใช้ : เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
กิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแหล่ง
มรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปกับ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป
แล้วบอกรายละเอียด
ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้จากกิจกรรมการเรียน
การสอน ร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปกับ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป
แล้วบอกรายละเอียด
ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้

573
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นาเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกโลกของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- การถาม – ตอบ - คาถาม
- กระบวนการ
กลุ่ม
- การนาเสนอ

ด้านคุณลักษณะ
วิเคราะห์ความสาคัญของแหล่ง - การถาม – ตอบ - คาถาม
มรดกโลกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

เกณฑ์
ดี : ร่วมกันอภิปรายสรุปวิธีการ
อนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แแล้
ละนำ�เสนอวิ
วพูดวิธีการธี
การดั
เรียนได้
ดังกล่งากล่
วหน้าวหน้
าชั้นาเรีชัย้นนได้
อย่าอง ย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
พอใช้ : ร่วมกันอภิปรายสรุปวิธี
การอนุ
รักรษ์ักแษ์หล่
งมรดกโลกของ
วิธีการอนุ
แหล่
งมรดกโลก
เอเชี
ยตะวัยนตะวั
ออกเฉี
ยงใต้ยแงใต้
ละ    
ของเอเชี
นออกเฉี
แล้ว
นำ�เสนอวิ
ธกี งารดั
าวหน้
ชัน้ ยเรีนได้
ยน
พูดวิธีการดั
กล่งากล่
วหน้
าชั้นาเรี
ได้
างสมเหตุ
สมผลชัดชัเจน
ดเจน
อย่อาย่งสมเหตุ
สมผล
ปรับปรุง : ไม่สามารถร่วมกัน
อภิปรายสรุปวิธีการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกโลกของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้แแล้
ละนำ�เสนอวิ
ธีกงารกล่าว
วพูดวิธีการดั
าชั้นเรียนได้
ดัหน้งกล่
าชัา้นวหน้
เรียนได้

ดี : อภิปรายความสาคัญของ
แหล่งมรดกโลกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
พอใช้ : อภิปรายความสาคัญของ
แหล่งมรดกโลกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถอภิปราย
ความสาคัญของแหล่งมรดกโลก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

573
560

574
574 561

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................... ................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/2 ระบุ ค วามส าคั ญ ของแหล่ ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
แหล่งมรดกโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการของภูมิภาค
นี้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จึงเป็นหน้าที่ของพลเมือง
ทุกคนที่ต้องอนุรักษ์สืบไป
ขอบเขตเนื้อหา
แหล่ ง มรดกโลกในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้บนกลุ่มเกาะ
1) แหล่งมรดกโลกในฟิลิปปินส์
2) แหล่งมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซีย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของแหล่งมรดกโลกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนกลุ่มเกาะ
กั บ พั ฒ นาการของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้บนกลุ่มเกาะได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง รู้ไว้ใช่ว่า ประชาคม
อาเซียน
2. สื่อ Power point แหล่งมรดกโลกบน
กลุ่มเกาะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
3. สลากชื่อสถานที่มรดกโลกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
4. แผนที่รัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจ กรรม “ปักหมุด ...รู้จุดมรดกโลก”
โดยนักเรียนร่วมกันระบุตาแหน่งที่ตั้งของ
แหล่ งมรดกโลกบนกลุ่ มเกาะ ในภูมิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RmO1LniEzy8
1
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๒. การนาเสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่ง
1.1 “มหาสถูปบุโรพุทโธ ตั้งอยู่ประเทศใด และประเทศดังกล่าวมีลักษณะ มรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ประเทศเป็นแบบใด” (ประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะประเทศเป็นกลุ่มเกาะ)
ใต้
๑.๒ “มหาสถูปบุโรพุทโธมีความสาคัญอย่างไรต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” (เป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในภูมิภาคนี้)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาวิดีทัศน์ เรื่อง รู้ไว้ใช่ว่า...ประชาคมอาเซียน ทาง ช่องททบ.5 Ep
135 บุโรพุทโธ จากนั้นครูถามคาถามสาคัญ ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง แหล่งมรดกโลกบนกลุ่มเกาะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๗๕
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
เฉียงใต้บนกลุ่มเกาะ
๑. กิจ กรรม “ปักหมุด ...รู้จุดมรดกโลก”
1) แหล่งมรดกโลกในฟิลิปปินส์
โดยนักเรียนร่วมกันระบุตาแหน่งที่ตั้งของ
2) แหล่งมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซีย
แหล่ งมรดกโลกบนกลุ่ มเกาะ ในภูมิภ าค
จุดประสงค์การเรียนรู้
๕๗๖
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RmO1LniEzy8
ด้านความรู้
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๔. นักเรียนทากิจกรรม “ปักหมุด...รู้จุดมรดกโลก” โดยครูนาแผนที่รัฐกิจเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และสลากชื่อสถานที่มรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาให้นักเรียนร่วมกันปักหมุดบอกที่ตั้งสถานที่ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
๔.1 ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ น 4 กลุ่ ม โดยแต่ ล ะกลุ่ ม จะได้ รั บ หมุ ด สี ที่
แตกต่างกัน
๔.2 นั ก เรี ย นส่ ง ตั ว แทนออกมาจั บ สลากชื่ อ แหล่ ง มรดกโลกในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ แล้ วนาไปปักหมุด ลงบนแผนที่ที่ตั้งของสถานที่นั้น ๆ ให้
ถูกต้อง ซึ่งแหล่งมรดกโลกมีดังต่อไปนี้
๑) โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์
๒) นครประวัติศาสตร์บีกัน
๓) บุโรพุทโธ
๔) กลุ่มวัดปรัมบานัน
๔.3 กลุ่มใดปักหมุดถูกต้อง และมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะ
๔.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม “ปักหมุด...รู้จุดมรดกโลก” โดย
ครูถามคาถามสาคัญ ดังนี้
๑) “แหล่งมรดกโลกบนกลุ่มเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ความสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งไรกั บ พั ฒ นาการของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ”
(แสดงให้เห็ นถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการสร้างสถานที่
สาคัญต่าง ๆ สะท้อนความเชื่อ ความคิด และความศรัทธาต่อศาสนาที่แต่ละ
พื้นที่เคารพนับถือ ฯลฯ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง แหล่งมรดกโลกบนกลุ่มเกาะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๗๗

564577

ขั้นสรุป
5. ครู ใ ห้ นั กเรี ย นร่ว มกัน นาเสนอวิธี การอนุรัก ษ์แ หล่ ง มรดกโลกของเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้บนกลุ่มเกาะ ดังนี้
๕.๑ ครูถามคาถามสาคัญดังนี้ “เหตุใดนักเรียนต้องร่วมกัน อนุรักษ์แหล่ง
มรดกโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนกลุ่มเกาะ” (เพราะแหล่งมรดกโลก
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการของภูมิภาคนี้ที่มี
คุณค่าอย่างยิ่ง จึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่ต้องอนุรักษ์สืบไป)
๕.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนาเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนกลุ่มเกาะหน้าชั้นเรียน
๕.๓ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้บนกลุ่มเกาะ

๒) “แหล่ ง มรดกโลกในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ บนกลุ่ ม เกาะ มี
ความสาคัญอย่างไร” (แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีมาอย่างยาวนาน เห็นถึง
คุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติสร้างขึ้น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง แหล่งมรดกโลกบนกลุ่มเกาะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๗๘
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579
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องแหล่ ง - การถาม – ตอบ
ม ร ด ก โ ล ก ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ บ นกลุ่ มเกาะกับ
พั ฒ นา ก าร ข อง ภู มิ ภ าค เ อเ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้บนกลุ่มเกาะ

579

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- สื่ อ Power point
แหล่ ง มรดกโลกใน
ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
บนกลุ่มเกาะ
- กิจกรรม “ปักหมุด
...รู้จุดมรดกโลก”

ดี : เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย เ พื่ อ ห า
ข้อสรุปเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ของแหล่งมรดกโลกในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ บ น
กลุ่ ม เกาะกั บ พั ฒ นาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ บ นกลุ่ ม เกาะ และ
แล้ ว บอก
รายละเอี ย ดความสั ม พั น ธ์
ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
ชั ด เจน พร้ อ มยกตั ว อย่ า ง
ประกอบ
พอใช้ : เชื่อมโยงองค์ความรู้
จากกิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอน ร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ของแหล่งมรดกโลกในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ บ น
กลุ่ ม เกาะกั บ พั ฒ นาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ บ นกลุ่ ม เกาะ และ
แล้ ว บอก
รายละเอี ย ดความสั ม พั น ธ์
ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
ชัดเจน
ป รั บ ป รุ ง : ไ ม่ ส า ม า ร ถ
เชื่ อ มโ ยงองค์ ค วามรู้ จ าก
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย เ พื่ อ ห า
ข้อสรุปเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ของแหล่งมรดกโลกในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ บ น
กลุ่ ม เกาะกั บ พั ฒ นาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
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580
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
นาเสนอวิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดก - การถาม – ตอบ - คาถาม
โลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- กระบวนการกลุ่ม
- การนาเสนอ

ด้านคุณลักษณะ
วิ เ คราะห์ ค วามส าคั ญ ของแหล่ ง - การถาม – ตอบ
มรดกโลกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

- คาถาม

580
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เกณฑ์
ใต้ บ นกลุ่ ม เกาะ และ
แล้ ว บอก
รายละเอี ย ดความสั ม พั น ธ์
ดังกล่าว ได้

ดี : :ร่ร่วมกั
นอภิ
ปรายสรุ
ปวิธี ป
ว มกั
น อภิ
ป รายสรุ
การอนุ
รักรษ์ักแษ์หล่
งมรดกโลก
วิธีการอนุ
แหล่
งมรดกโลก
ของเอเชี
ของเอเชียยตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้
และนำ�เสนอวิ
ารดัาวหน้
งกล่าวชั้น
แล้วพูดวิธีการดัธีกงกล่
หน้
ชั้นเรีอยย่นได้
อย่างสมเหตุ
เรี ยานได้
า งสมเหตุ
ส มผล
สมผล
เจนอพร้
อมยกว อย่ า ง
ชั ด เจนชัดพร้
มยกตั
ตัประกอบ
วอย่างประกอบ
พอใช้ : ร่ร่ววมกั
มกันนอภิ
อภิปปรายสรุ
รายสรุปป
วิธีการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก
ของเอเชี
ของเอเชียยตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต้
และนำ�เสนอวิ
ารดัาวหน้
งกล่าวชั้น
แล้วพูดวิธีการดัธีกงกล่
หน้
ชั้นเรีอยย่นได้
อย่างสมเหตุ
เรี ยานได้
า งสมเหตุ
ส มผล
สมผล
ชัดเจนชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถร่วมกัน
อภิปรายสรุ
รายสรุปปวิวิธธีกี การอนุ
ารอนุรักรษ์ั ก ษ์
แหล่
ย ย
แหล่งงมรดกโลกของเอเชี
มรดกโลกของเอเชี
ตะวั
และนำ�เสนอ
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียงใต้
ย งใต้
แล้ ว พู ด
วิธีการดังกล่าวหน้าาชัชั้น้นเรีเรียยนได้
นได้
ดี : อภิปรายความสาคัญของ
แหล่ ง มรดกโ ลกในเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุ ส มผล ชั ด เจน พร้ อ ม
ยกตัวอย่างประกอบ
พอใช้ : อภิปรายความสาคัญ
ของแหล่ งมรดกโลกในเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล ชัดเจน
ป รั บ ป รุ ง : ไ ม่ ส า ม า ร ถ
อภิ ป รายความส าคั ญ ของ
แหล่ ง มรดกโ ลกในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้

581
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาระสาคัญ
แหล่ ง อารยธรรมโบราณคื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ร ากฐานความ
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและความเสื่ อ มถอยในอดี ต ซึ่ ง เรา
สามารถนามาเป็นบทเรียนในการศึกษาและพัฒนา
ปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
ขอบเขตเนื้อหา
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของไทย
1) พัฒนาการด้านศาสนาและความเชื่อ
๒) พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
๓) พัฒนาการด้านสังคม และวัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายลักษณะของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทยได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิดีทัศน์ เรื่อง ภาคภูมิแผ่นดินไทย : The
Pride of Thailand
2. สื่ อ Power point เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของ
ไทย
3. กระดาษปรู๊ฟ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑ . วิ เ ค ร า ะ ห์ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของ
ไทย ทั้งทางด้านศาสนาและความเชื่อ สังคม
วัฒนธรรม และบันทึกลงในสมุดประจาวิชา
๒. กิ จ กรรม “สื บ ค้ น ที่ ม า...วิ เ คราะห์
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QC1pujZM-og
1
พัฒ นาการไทย” โดยนักเรี ยนระดมสมอง
1.1 “จากการรับชมวีดีทัศน์ ภาคภูมิแผ่นดินไทย นักเรียนมีความ สืบค้น และวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรม
ภาคภูมิใจในความเป็ น ไทยเรื่องใดบ้ าง” (พิจารณาจากคาตอบของ โบราณที่ มี ผ ลต่อ พั ฒ นาการของไทย และ
นักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ
1.๒ “นักเรียนคิดว่าอารยธรรมโบราณมีอิทธิพลต่ออารยธรรมไทย
หรื อ ไม่ อย่ า งไร” (มี โดยอารยธรรมโบราณเป็ น รากฐานในการ
สร้างสรรค์อารยธรรมไทย)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู น าเสนอวิ ดี ทั ศ น์ เรื่ อ ง ภาคภู มิ แ ผ่ น ดิ น ไทย : The Pride of
Thailand (Official) จากนั้ น ครู ตั้ ง ประเด็ น ค าถามเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
ร่วมกันตอบ ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

๕๘๒
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อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการ
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของ
ของไทย
ไทย ทั้งทางด้านศาสนาและความเชื่อ สังคม
1) พัฒนาการด้านศาสนาและความเชื่อ
วัฒนธรรม และบันทึกลงในสมุดประจาวิชา
๒) พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
๕๘๓
๒. กิ จ กรรม “สื บ ค้ น ที่ ม า...วิ เ คราะห์
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QC1pujZM-og พัฒ นาการไทย” โดยนักเรี ยนระดมสมอง
๓) พัฒนาการด้านสังคม และวัฒนธรรม
๕๘๓
1.1
“จากการรั
บ
ชมวี
ด
ี
ท
ั
ศ
น์
ภาคภู
ม
ิ
แ
ผ่
น
ดิ
น
ไทย
นั
ก
เรี
ย
นมี
ค
วาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
สืบค้น และวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
ภาคภู
ม
ิ
ใ
จในความเป็
น
ไทยเรื
่
อ
งใดบ้
า
ง”
(พิ
จ
ารณาจากค
าตอบของ
ด้หน่านความรู
้
โบราณที่ มี ผ ลต่อ พั ฒเวลา
นาการของไทย
วยการเรียนรู้ที่ ๓
ง แหล่
อารยธรรมในภู
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉี
1 ชั่วโมง และ
แผนการจั
ดการเรี
ยนโดยอยู
นรูเรื้ท่อี่ ๒๐
เรื่อลงงยพิ
อินทิจธิของครู
พลของอารยธรรมโบราณที
่มีผลต่อยพังใต้
ฒนาการของไทย
นั
ก
เรี
ย
ใ
่
นดุ
ผ
ส
้
ู
อน)
1.
อธิ
บ
ายลั
ก
ษณะของอารยธรรมโบราณที
่
ม
ี
ผ
ลต่
อ
กลุ่มวสาระการเรี
กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวั
ิศาสตร์ยตะวันออกเฉียงใต้ เขียนลงในกระดาษปรูเวลา
ชั๊ฟ้นมัธยมศึ
ษาปีที่ 1
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๓้ ถสัูกงคมศึ
เรื่อกงเรีแหล่
มิภตาคเอเชี
1 ชั่วกโมง
1.๒ “นั
ยนคิงดอารยธรรมในภู
ว่าอารยธรรมโบราณมี
อิทธิพลต่ออารยธรรมไทย
พัฒนาการของไทยได้
ต้อง
กลุ
่มวิสาระการเรี
้ สังคมศึกษา ศาสนา และวั
ฒอนธรรม
รายวิ
ติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
๒.
าตอบของนั
ยน ครูชาพูดประวั
เชื่อมโยงเข้
าสู่บทเรี
ยนดังน็ “อารย
เคราะห์
อิทธิยพนรูลของอารยธรรมโบราณที
่มีผลต่
หรื อจากค
ไม่ อย่
า งไร” (มีกเรีโดยอารยธรรมโบราณเป็
น รากฐานในการ
ด้2.านทั
กษะและกระบวนการ
ธรรมโบราณในภู
มิภาคเอเชี
ตะวัพูนดเชื
ออกเฉี
ยงใต้าลสู้ว่บนเป็
าคัญ
พั2.ฒวินาการของไทย
ทั้งทางด้านศาสนาและความเชื
สร้าจากค
งสรรค์าตอบของนั
อารยธรรมไทย)
กเรียนยครู
่อมโยงเข้
ทเรีนยรากฐานส
นดังน็ “อารย
เคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที
่มีผลต่่ออ ๒.
ในการสร้างสรรค์มอิภารยธรรมไทย
่งในวันยนีงใต้
้นักลเรี้วนเป็
ยนจะได้
เรียนรูาคั
้จากญ
สัพังฒคมและวั
ฒนธรรมได้
อย่างสมเหตุ
สมผล
าคเอเชียตะวันซึออกเฉี
นรากฐานส
่อ ธรรมโบราณในภู
นาการของไทย
ทั้งทางด้
านศาสนาและความเชื
กิจกรรมการเรี
ยนการสอน
เรื่อง อิซึท่งธิในวั
พลของอารยธรรมโบราณที
ด้สัางนคุ
ณลักษณะ
ในการสร้
างสรรค์
อารยธรรมไทย
นนี้นักเรียนจะได้เรียนรู่ม้จีผากล
คมและวั
ฒนธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล
พัฒนาการของไทย”
วิเคราะห์
ความสาคัญของอารยธรรมโบราณที่มี กิต่จอกรรมการเรี
ยนการสอน เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผล
ด้3.านคุ
ณลักษณะ
ขั
น
้
สอน
ผลต่
อ
พั
ฒ
นาการของไทยได้
อ
ย่
า
งสมเหตุ
ส
มผล
3. วิเคราะห์ ความสาคัญของอารยธรรมโบราณที่มี ต่อพัฒนาการของไทย”
ขั๓.้นครู
สอนอธิบายอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของ
ผลต่อพัฒนาการของไทยได้อย่างสมเหตุสมผล
ไทยครูประกอบการใช้
สื่ อ Power point พร้่มอีผมตั
๓.
อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที
ลต่้ งอคพัาถามกระตุ
ฒนาการของ้ น
ความคิประกอบการใช้
ด ดังนี้
ไทย
สื่ อ Power point พร้ อ มตั้ ง ค าถามกระตุ้ น
“เอกลั
ก
ษณ์
ใ
นความเป็
นไทย ส่ว นใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่อง
ความคิด ดังนี้
ใด”“เอกลั
(ศาสนา
ความเชื
่อ วิถีชนีวไทย
ิต) ส่ว นใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่อง
กษณ์
ในความเป็
๔. นั(ศาสนา
กเรียนทากิ
จกรรม่อ วิ“สืถีชบีวค้ิตน) ที่มา...วิเคราะห์พัฒนาการไทย” โดยมี
ใด”
ความเชื
รายละเอี
ดกิากิ
จกรรมดั
้ บค้นที่มา...วิเคราะห์พัฒนาการไทย” โดยมี
๔. นักเรียยนท
จกรรมงนี“สื
๔.๑ ครู
แบ่จงกรรมดั
นักเรียงนออกเป็
รายละเอี
ยดกิ
นี้ น 3 กลุ่ม
๔.๒ ครู
นักแเรีบ่ยงนแต่
่มใช้กนระบวนการสื
๔.๑
นักเรีลยะกลุ
นออกเป็
3 กลุ่ม บค้น และวิเคราะห์ เรื่อง
อิทธิ๔.๒
พลของอารยธรรมโบราณที
่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
ในหัเรืวข้่ออง
นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้กระบวนการสื
บค้น และวิเคราะห์
้
อิต่อทไปนี
ธิพลของอารยธรรมโบราณที
่มีผลต่อพัฒนาการของไทย ในหัวข้อ
กลุ
ม
่
ที
่
1
พั
ฒ
นาการด้
า
นศาสนาและความเชื
่อ
ต่อไปนี้
กลุ่ม่มทีที่่ 12 พัพัฒ
ฒนาการด้
นาการด้าานศาสนาและความเชื
นเศรษฐกิจ
กลุ
่อ
กลุ
ม
่
ที
่
3
พั
ฒ
นาการด้
า
นสั
ง
คม
และวั
ฒ
นธรรม
กลุ่มที่ 2 พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มที่ 3 พัฒนาการด้านสังคม และวัฒนธรรม
582
57058358

๔.๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองสืบค้น และวิเคราะห์
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย และ
เขียนลงบนกระดาษปรู๊ฟที่ครูเตรียมไว้ โดยให้เวลาในการทากิจกรรม
20 นาที
๔.๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอและร่วมกันสรุป
ความรู้ลงสมุดประจาวิชา
ขั้นสรุป
5. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย โดยใช้คาถามวัดความเข้าใจดังนี้
“นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า แหล่ ง อารยธรรมโบราณมี ค วามส าคั ญ ต่ อ
พัฒนาการของประเทศไทยอย่างไร” (แหล่งอารยธรรมโบราณคือตัว
บ่งชี้รากฐานความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยในอดีต ซึ่งเป็น
บทเรียนที่ดีให้เรานามาประยุกต์ใช้เพื่อทาให้ปัจุบันและอนาคตดีขึ้น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ประวัติศาสตร์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๘๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายอิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทย

วิธีการ
- การถาม – ตอบ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- การถาม – ตอบ
วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
ทั้งทางด้านศาสนาและความเชื่อ
สังคมและวัฒนธรรม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ดี : บอกอิทธิพลของอารย
ธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทยได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
พอใช้ : บอกอิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทยได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถบอก
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
ได้

- คาถาม
- กิจกรรม
“สืบค้นที่มา...
วิเคราะห์
พัฒนาการไทย”

ดี : อภิปรายพัฒนาการของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทย ทั้ง
ทางด้านศาสนาและความเชื่อ
สังคมและวัฒนธรรมได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
พอใช้ : อภิปรายพัฒนาการ
ของอารยธรรมโบราณที่มีผล
ต่อพัฒนาการของไทย ทั้ง
ทางด้านศาสนาและความเชื่อ
สังคมและวัฒนธรรมได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายพัฒนาการของอารย
ธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทย ทั้ง
ทางด้านศาสนาและความเชื่อ
สังคมและวัฒนธรรมได้
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สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
วิเคราะห์ความสาคัญของอารย
ธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- การถาม – ตอบ - คาถามแบบ
ทักษะการอภิปราย สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
ดี : อภิปรายความสาคัญของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทยได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
พอใช้ : อภิปรายความสาคัญ
ของอารยธรรมโบราณที่มีผล
ต่อพัฒนาการของไทยได้อย่าง
สมเหตุสมผล ชัดเจน
ปรับปรุง : ไม่สามารถ
อภิปรายความสาคัญของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทยได้

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายอิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลตอ
พัฒนาการของไทย

วิธีการ
- การถาม – ตอบ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- การถาม – ตอบ
วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรม
โบราณที่มีผลตอพัฒนาการของไทย
ทั้งทางดานศาสนาและความเชื่อ
สังคมและวัฒนธรรม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คําถาม

ดี : บอกอิทธิพลของอารย
ธรรมโบราณที่มีผลตอ
พัฒนาการของไทยไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน และครบถวน
พอใช้ : บอกอิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลตอ
พัฒนาการของไทยไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน
ปรับปรุง : ไมสามารถบอก
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ที่มีผลตอพัฒนาการของไทย
ได

- คําถาม
- กิจกรรม
“สืบคนที่มา...
วิเคราะห
พัฒนาการไทย”

ดี : อภิปรายพัฒนาการของ
อารยธรรมโบราณที่มีผลตอ
พัฒนาการของไทย ทั้ง
ทางดานศาสนาและความเชื่อ
สังคมและวัฒนธรรมไดอยาง
สมเหตุสมผล ชัดเจน พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
พอใช้ : อภิปรายพัฒนาการ
ของอารยธรรมโบราณที่มีผล
ตอพัฒนาการของไทย ทั้ง
ทางดานศาสนาและความเชื่อ
สังคมและวัฒนธรรมไดอยาง
สมเหตุสมผล ชัดเจน
ปรับปรุง : ไมสามารถ
อภิปรายพัฒนาการของอารย
ธรรมโบราณที่มีผลตอ
พัฒนาการของไทย ทั้ง
ทางดานศาสนาและความเชื่อ
สังคมและวัฒนธรรมได

590
574
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คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายชัยรัตน์ โตศิลา
นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักษ์ แสนแอ่น
นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
นางสุจินต์ วัฒนมหาชัย
นางสาวสุธิมา ขุนณรงค์
นายสรายุทธ ธานา

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันสังคม
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
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๘. ว่าที๘.่ร้อยตรี
ลือยศ
โรงเรียนวัโรงเรี
งไกลกั
งวลงไกลกั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ ปถัมภ์
ว่าทีวิช่ริต้อยตรี
วิชิต ลือยศ
ยนวั
งวล ในพระบรมราชู
๙. นางยุ
รีวงษา
โรงเรียนสัโรงเรี
งคมวิยนสั
ทยางคมวิทยา
๙. พินนางยุ
พิน รีวงษา
๑๐. นางมณฑกาน
เหนี่ยวองอาจ
อมนาคราชสวาทยานนท์
๑๐. นางมณฑกาน
เหนี่ยวองอาจ โรงเรียนป้โรงเรี
ยนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
๑๑. นายธนกฤต
พุ่มมาศ พุ่มมาศ
โรงเรียนมัโรงเรี
ธยมวัยนมั
ดสิงธห์ยมวัดสิงห์
๑๑. นายธนกฤต
๑๒. นายอลงกรณ์
อัศวโสวรรณ
ย ในพระบรมฯ
๑๒. นายอลงกรณ์
อัศวโสวรรณ โรงเรียนเบญจมราชาลั
โรงเรียนเบญจมราชาลั
ย ในพระบรมฯ
๑๓. นางสาวจารุ
วรรณ ยิ่งวยงค์
ธยมวัยนมั
ดสิงธห์ยมวัดสิงห์
๑๓. นางสาวจารุ
รรณ ยิ่งยงค์ โรงเรียนมัโรงเรี
๑๔. นางสาวนั
นทวรรณนบุทวรรณ
ญวัฒน์บุญวัฒน์ โรงเรียนสุโรงเรี
วรรณารามวิ
ทยาคม ทยาคม
๑๔. นางสาวนั
ยนสุวรรณารามวิ
๑๕. นายพรพรรษ
อัมพรพฤติ
ดนวลดรดิ
ษ
๑๕. นายพรพรรษ
อัมพรพฤติ โรงเรียนวัโรงเรี
ยนวัดนวลดรดิ
ษ
๑๖. นายพงศกร
จิรยั่งยืนยง
ิศ สตรีนวูทิทิศยาพุ
๑๖. นายพงศกร
จิรยั่งยืนยง โรงเรียนนวมิ
โรงเรีนยทราชิ
นนวมินนูททราชิ
สตรีทวธมณฑล
ิทยาพุทธมณฑล
๑๗. นางสาวปนั
ดดา ดีแจ่ดมดา ดีแจ่ม
โรงเรียนมัโรงเรี
ธยมวัยนมั
ดธาตุ
ทองดธาตุทอง
๑๗. นางสาวปนั
ธยมวั
๑๘. นางสาวธนั
ญญา ต่อญชีพญา ต่อชีพ โรงเรียนฤทธิ
ย
๑๘. นางสาวธนั
โรงเรียยะวรรณาลั
นฤทธิยะวรรณาลั
ย
๑๙. นายธี
เรือน ตันเรือน
โรงเรียนจัโรงเรี
นทร์ยหนจั
ุ่นบำเพ็
๑๙.รศานต์
นายธีตัรนศานต์
นทร์หญุ่นบำเพ็ญ
๒๐.
รวิ วรรณ
นบางซ้
ายยวิ
ทยาในพระบรมราชู
๘. ว่นางสาวสิ
า๒๐.
ที่ร้อยตรี
ิชิต ลืมีอรรยศ
งไกลกั
งวล
นางสาวสิ
วิ อด
รรณ มีรอด โรงเรียนวั
โรงเรี
นบางซ้
ายวิทยา ปถัมภ์
๒๑.
นางวารุ
ี รีวุวฒงษา
ินนท์
สำนั
้นททียา่การศึ้นกทีษา่การศึกษา
๙. นางยุ
โรงเรีกยงานเขตพื
นสัสำนั
งคมวิ
๒๑.พินจนางวารุ
จี ชวุัยฒินนท์ชัย
กงานเขตพื
๒๒. นางมณฑกาน
นางสาวจิ
ราวรรณ
วิเวก ศรีวิเวก โรงเรี
สำนักยงานเขตพื
้นที่การศึ้นกทีษา่การศึกษา
๑๐.
เหนีรศรี
่ยาวรรณ
วองอาจ
นป้สำนั
อมนาคราชสวาทยานนท์
๒๒. นางสาวจิ
กงานเขตพื
๒๓. นายธนกฤต
นางสาวอั
ญชัพุญ่มชูมาศ
ชญ่วยชัญ ชูช่วย
สพป.
นสพป.
ทบุ
รี เขต
๑๑.
โรงเรียจันมั
ธยมวั
ง๑ห์รี เขต ๑
๒๓. นางสาวอั
จัดนสิทบุ
๒๔. นายอลงกรณ์
นางสาวสุ
ภาพรอัศพุวโสวรรณ
ิเปรมเดช
นทรเดชา(สิ
สิงหเสนี
ทรปราการ
๑๒.
นเบญจมราชาลั
ยงห์ในพระบรมฯ
๒๔. นางสาวสุ
ภฒาพร
พุฒิเปรมเดชโรงเรียนบดิ
โรงเรี
ยนบดินทรเดชา(สิ
งห์ )สิสมุ
งหเสนี
) สมุทรปราการ
๒๕. นางสาวจารุ
นางสาวเมธิ
ณวรรณ
ี สมมิยิต่งณยงค์
รี สมมิตร
นทรเดชา(สิ
งห์ สิงหเสนี
ทรปราการ
๑๓.
โรงเรียนบดิ
นมัโรงเรี
ธยมวั
ดสิงห์นทรเดชา(สิ
๒๕. นางสาวเมธิ
ยนบดิ
งห์ )สิสมุ
งหเสนี
) สมุทรปราการ
๒๖. นางสาวนั
นางสาวลมู
เพชร มะณี
นทรเดชา(สิ
ห์ สิงหเสนี
ทรปราการ
๒๖. นางสาวลมู
ลบุเพชร
ยนบดินทรเดชา(สิ
งห์ )สิสมุ
งหเสนี
) สมุทรปราการ
๑๔.
นลทวรรณ
ญวัฒน์มะณี โรงเรียนบดิ
นสุโรงเรี
วรรณารามวิ
ทงยาคม
๒๗. นายพรพรรษ
นางสาวพั
ชรินอัทร์มพรพฤติ
เฉลิมพระเกี
ยมรติ
สมเด็ษยจรติพระศรี
ครินทร์นสคริ
มุทนรสาคร
๑๕.
ยนวัเฉลิ
ดนวลดรดิ
๒๗. นางสาวพั
ชเรืริอนนสู
ทร์ง เรือนสูง โรงเรี
พระเกี
สมเด็นจพระศรี
ทร์สมุทรสาคร
๒๘. นายพงศกร
นายธนั
อู๊ดจิน้รยัอท่งยยืนอูยง
วัดบวรมงคล
๑๖.
โรงเรี
ยนนวมิ
นทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล
๒๘. ทนายธนั
๊ดน้อย
วัดบวรมงคล
๒๙. นางสาวปนั
นางสาวกษมา
นทร์ นทร์โรงเรี
รัตนโกสิ
สมโภชบางขุ
นเทียน นเทียน
๑๗.
ดดามาลาแวจั
ดีแจ่ม มาลาแวจั
ยนมันรัตทร์
ธยมวั
ดนธาตุ
๒๙. นางสาวกษมา
นโกสิ
ทร์ทสอง
มโภชบางขุ
๓๐. นางสาวธนั
นางสาววั
ลยา
ิวชีพ แซ่จิว
ศรี
วิชยั นฤทธิ
วิทศรียาวิชยัยะวรรณาลั
๓๐. นางสาววั
วิทยา ย
๑๘.
ญญาแซ่ต่ลจอยา
โรงเรี
๓๑. นายธี
นางสาวอรอนงค์
วังหว้ยาราษฎร์
คคี สญามัคคี
๑๙.
ตันเรืสุอดนสวาด สุดสวาด โรงเรี
นจัวันงหว้
ทร์สาหามั
ุ่นบำเพ็
๓๑.รศานต์
นางสาวอรอนงค์
ราษฎร์
๓๒. นางสาวสิ
นางสาวเสาวลั
กษณ์
ศรีกสษณ์
ว่าง ศรีสว่างโรงเรี
พระโขนงพิ
ทยาลั
๒๐.
รวิ รรณ
มีรอด
ยนบางซ้
ายวิยทยา
๓๒. นางสาวเสาวลั
พระโขนงพิ
ทยาลัย
๒๑. นางวารุจี วุฒินนท์ชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒๒. นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บคณะปรั
ปรุงคูญ่มือชับครู
ดการเรียนรู
้ กลุ่มจัยสาระการเรี
ยนรู
ศาสนา
ฒนธรรม
ยนทีภาคเรี
่ ๑ ยนที่ ๑
๒๓.คณะปรั
นางสาวอั
ญปรุแชูงละแผนการจั
นนรูทบุ
๑ ้สังคมศึ
คูชม่ วือยครูและแผนการจั
ดสพป.
การเรี
้ กลุรี ่มเขต
สาระการเรี
ยนรูกษา
้สังคมศึ
กษาและวั
ศาสนา
และวัฒภาคเรี
นธรรม
๒๔. นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ดร.ชั
น์ี โตศิ
อาจารย์
มหาวิ
ทยาลั
๒๕. ๑.นางสาวเมธิ
สมมิ
โรงเรี
ยนบดินอาจารย์
ทรเดชา(สิ
งยห์ศิทลสิปากร
งหเสนี
ทรปราการ
๑.ยรัตณดร.ชั
ยรัลตาน์ร โตศิลา
มหาวิ
ยาลั
ยศิ)ลสมุ
ปากร
ดร.ศศิ
ร จำปา
อาจารย์
มหาวิ
ทยาลั
๒๖. ๒.นางสาวลมู
เพชร
โรงเรี
ยนบดินอาจารย์
ทรเดชา(สิ
งยห์ศิทลสิปากร
งหเสนี
ทรปราการ
๒. พลัชดร.ศศิ
พมะณี
ัชร จำปา
มหาวิ
ยาลั
ยศิ)ลสมุ
ปากร
นายอชิ
อุตมาน
มหาวิ
ทยาลั
ยศรีทนยาลั
คริ
ทรวิ
๒๗. ๓.นางสาวพั
นทร์
เรืรอะนสู
เฉลิอาจารย์
มพระเกียอาจารย์
รติสมเด็
จพระศรี
นคริ
นทร์
สรฒ
มุนททรวิ
รสาคร
๓. ชรริะนายอชิ
อุตงมาน
มหาวิ
ยนศรี
นโคริ
โรฒ
๒๘. นายธนัท อู๊ดน้อย
วัดบวรมงคล
๒๙. นางสาวกษมา มาลาแวจันทร์
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
๓๐. นางสาววัลยา แซ่จิว
ศรีวิชัยวิทยา
๓๑. นางสาวอรอนงค์ สุดสวาด
วังหว้าราษฎร์สามัคคี
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักษ์ แสนแอ่น
นายพศวีร์ ศรีพิกุล
นายณัฐภัทร จินาสุย
นางสาวอารียา ฟักหอม
นายกังวาล กล้าหาญ
นายธนากร อ่อนสำลี
นายธนสรณ์ สุมังคละกุล
นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์
นายปวิตร พุทธิรานนท์
นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ

๑๔. นายเหมวิกร เจริญศรี
๑๕. นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ
๑๖. นายศักดิ์รพี แสนสุข
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายพนธกร กันชิงแก้ว
นายนำชัย ราตรีโชติ
นางสาวจุฑามาศ กมล
นายอภิสิทธิ์ เครือสา
นายพีรวัฒน์ แสงเงิน
นายชยานันต์ ปรางจโรจน์
นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นายดุษิต สว่างศรี
นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล
นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
นายภูวดล วิริยะ
นางสาวณัฐกานต์ รักษา
นายธธนนต์ นิยมญาติ

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป. จันทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต ๒
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง ๒
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต ๑
ครู โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.เขต ๑
ครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม.เขต ๑
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สพม.เขต ๑
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม.เขต ๒
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม.เขต ๒
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
สพม.เขต ๓
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.เขต ๓
ครู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สพม.เขต ๓
ครู โรงเรียนธัญบุรี สพม.เขต ๔
ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม.เขต ๔
ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม.เขต ๕
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.เขต ๘
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
สพม.เขต ๘
ครู โรงเรียนอู่ทอง สพม.เขต ๙
ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม.เขต ๑๐
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สพม.เขต ๑๐
ครู โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
สพม.เขต ๑๑
ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต ๑๓
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี สพม.เขต ๑๐
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คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

๑๒.

๑๓.

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายธีระพล เข่งขวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา
อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกังวาน กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
นายณัฐภัทร จินาสุย
ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต ๒
นายธนวัฒน์ ทรงเขตร
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ๔๘
นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สพม.เขต ๑๐
นายภูวดล วิริยะ
ครู โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
สพม.เขต ๑๑
นางสาวกมลชนก ดวงคำ
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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